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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصالة على رسول الله، وآله آل الله، واللعن
الدائم على أعدائهم

أعداء الله إلى يوم لقاء الله.
وبعد، فال يخفى على ذوي الخبرة واالختصاص ما االمامين الصادقين أبي

جعفر محمد بن علي الباقر وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله
عليهما من دور كبير في ترسيخ قواعد الشريعة، وتثبيت أسس المذهب، سواء على

صعيد أصول الدين وما يتفرع عليها من المعارف والعلوم، أو على صعيد فروعه
وما تشتمل عليه من أحكام شرعية وبيانات سلوكية وإرشادات أخالقية، بالشكل

الذي أخرج الحقيقة الحقة المنادية بكمال الدين المحمدي، وتمام النعمة االسالمية
من حيز التصور وعالم القوة إلى واقع التصديق وصقع الفعلية. وها هي كتب

الحديث والمجاميع الروائية القديم منها والحديث أقوى شاهد على ذلك، فما من
باب من أبواب العلم، وال حقل من حقول المعرفة إال وآلل محمد عليهم السالم فيه

القول
الفصل، والرأي العدل، سيما االمامين الهمامين الباقر والصادق عليهما السالم.
إذا عرفت هذا تعرف ما هي منزلة حملة هذه العلوم وحفظة هذه الكنوز ورواة

األحاديث واألخبار عنهم، وكيف أن البعض بلغ إلى مرتبة بحيث يصفهم
اإلمام عليه السالم نفسه أنه (لوالهم الندرست آثار النبوة وطمست أنوار الوالية). وهل
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بعد هذا الشرف شرف؟ وهل أعلى من هذا الوسام وسام يمكن نيله ألمثالنا من
البشر؟ فطوبى لهم وحسن مآب، مع محمد المصطفى وآله األطياب، في مقعد

صدق عند مليك مقتدر.
والكتاب الماثل بين يديك - عزيزنا القارئ - جهد مبارك بذله فضيلة المحقق

الحاج عبد الحسين الشبستري دامت تأييداته، جمع فيه كل من روى عن اإلمام الصادق
عليه السالم مع اإلشارة إلى مظان ترجمتهم في كتب الرجال والتراجم القديمة
والحديثة، كل ذلك تسهيال للباحثين والمحققين الذين هم في حاجة مستمرة

ودائمة إلى معرفة هؤالء الرواة، ومدى وثاقتهم وحفظهم، وما ورد في حقهم من
مدح أو قدح ونظائر ذلك، بمدخلية ذلك في النتائج المترتبة على ما رووه اعتقادا

وعمال كما ال يخفى.
ونحن في الوقت الذي نقدم على طبع هذا الكتاب ونشره أداء لبعض الحق

الذي لهؤالء األماجد في أعناقنا، ال يفوتنا أن نتقدم بخالص دعائنا ووافر شكرنا
لفضيلة المؤلف، سائلين المولى عز شأنه له ولنا القبول ودوام التوفيق، إنه بالتفضل

واالحسان خليق، والحمد لله أوال وآخرا، وظاهرا وباطنا.
مؤسسة النشر االسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة
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األهداء
إليك أيها األمام الصابر، المجاهد في سبيل الله، وسنة جدك المصطفى.
إليك يا سليل النبوة الطاهرة، والغصن الرطيب من الشجرة العلوية اليانعة.

إليك يا مروج أحكام القرآن، وموضح تعاليم السماء.
إليك يا قدوة العلماء والفقهاء والمجتهدين.

إليك يا إمام النوابغ واألعالم واألساتذة.
إليك يا من علمت األجيال أصول الدين اإلسالمي والفقه والمعارف.

إليك يا سيدي الصادق أقدم هذه الوريقات البسيطة، وهذا الكتيب المتواضع،
أرجو منك حسن القبول والمثوبة والشفاعة لي ولوالدي في يوم التناد.

عبد الحسين الشبستري
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على جميع آالئه ونعمائه، والشكر على مننه وأفضاله، أستعين به

وهو العالم بخائنة األعين وما تخفي الصدور، وأتوكل عليه وهو العالم بالغيب
والشهادة، والمطلع على خفايا األمور، والمتفرد بالسلطان والملك والجبروت.

والصالة والسالم على خير خلقه وأشرف بريته خاتم الرسل وسيد المرسلين
نبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الميامين، األئمة المعصومين، أنوار

الهداية، وروافد العلم والمعرفة، وسبل الله إلى خلقه، ووسائل الخلق إلى الله، سيما
أمير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه السالم.

يقول الفقير إلى عفو الباري وكرمه عبد الحسين بن علي أصغر بن عبد العظيم
الشبستري النجفي: بعد أن وجدت المكتبة العربية عامة والمكتبة االسالمية

خاصة تفتقر إلى كتاب مستقل يضم بين دفتيه أشخاصا رووا أو صحبوا اإلمام جعفر
بن محمد الصادق عليه السالم، ولما لهؤالء من دور مهم في سرد الروايات

وأسنادها، فأخذت على عاتقي - مع بضاعتي البخسة في هذا المضمار، وكثرة
المشاغل والمتاعب - الخوض في معرفة هذا الجمع الغفير من األصحاب

والرواة وحصرهم في كتاب واحد، بعد االستعانة بالله سبحانه والتوكل عليه
وبمعونة من إمامي أبي عبد الله الصادق عليه السالم، فتمكنت من تخطي المصاعب
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والمتاعب، وبذلت قصارى جهدي الجهيد، وال أغالي إذا قلت اني فضلت التتبع
والمتاعب وبذلت قصارى جهدي الجهيد وال أغالي إذا قلت انى فضلت التتبع

والكتابة على الراحة واألكل والنوم.
وأخيرا ولله الحمد توصلت إلى معرفة مجموعة كبيرة من أصحاب اإلمام الصادق

عليه السالم والرواة عنه ومن تشرف بلقائه بلغوا (٣٧٥٩) شخصا فدونت
أسماءهم مرتبة على حروف المعجم وذكرت بعض المراجع، لترجمة حياتهم في

كتاب سميته (الفائق في أصحاب ورواة اإلمام الصادق عليه السالم).
وال أدعي أبدا أني استطعت أن أحصر جميع أصحاب ورواة اإلمام الصادق

عليه السالم في هذا الكتاب، فعسى ولعل تتبعي القاصر وإدراكي الضعيف لم
يتوصال إلى الكثير منهم، فأقدم عذري سلفا إلى القارئ الكريم عن كل نقص وخطأ

وسهو يعثر عليه في هذا الكتاب، والله من وراء القصد، وهو الموفق لكل خير.
عبد الحسين الشبستري
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لمحة بسيطة عن حياة اإلمام الصادق عليه السالم
هو أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين

الشهيد ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القرشي، الهاشمي، العلوي، المدني،
الملقب بالصادق لصدق مقالته ونظافة سريرته.

أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة.
سادس أئمة أهل البيت عليهم السالم، وأعبد وأعلم أهل عصره، وأتقى وأزهد من

عاصره في تلك الفترة الزمنية، وأنبل وأشرف وأفضل الناس في زمانه.
كان في قمة الكمال حيث العصمة وطهارة الساللة واالنقطاع إلى الله عز وجل،

وكان علم األعالم في كل فن، وامام الفقهاء طرا، وأمل المتشوقين إلى العلم
والمعارف، وحالل المستصعبات من األمور لمن تاه في خضم المعضالت

والمشكالت.
ولد بالمدينة المنورة ليلة الجمعة السابع عشر من ربيع األول، وقيل في غرة

شهر رجب سنة ٨٣ ه، وقيل سنة ٨٢ ه.
ولد وشب وترعرع في بيت ركائزه الرسالة والوحي واإلمامة والورع والتقى.

منذ نعومة أظفاره أخذ جده اإلمام السجاد عليه السالم برعايته وتربيته وتعليمه،
فأخذ ينهل من عيون علوم ومعارف وأخالق جده، فاستوعب كل ما هو خير
وفاضل، وبعد مضي أكثر من اثنتي عشرة سنة على تلك الرعاية والتربية انتقل
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جده إلى الرفيق األعلى، وبوفاته انتقلت اإلمامة وزعامة المسلمين إلى أبيه اإلمام الباقر
عليه السالم، وفي هذه الفترة تولى أبوه أمر تربيته وتغذيته بالعلوم واآلداب والمعارف

والحكم، ولم يزل تحت كنف أبيه مدة تسع عشرة سنة حتى توفي والده
اإلمام الباقر عليه السالم، فانتقلت إليه امامة وقيادة األمة االسالمية.

وبعد تخرج اإلمام عليه السالم من مدرستي جده وأبيه وتصدره امامة المسلمين
صمم على تشييد جامعته العلمية الكبرى في جو يسوده الرعب واالختناق، حيث

البلدان االسالمية يحكمها حكام الجور، وفي أجواء تكاثرت فيه دعاة الفساد
والرذيلة، ديدنهم نشر الزيف والباطل ومقارعة الحق والفضيلة.

في تلك األوساط الرهيبة واألجواء الملبدة بغيوم البغضاء والكراهية آلل الرسول
األعظم صلى الله عليه وآله أزمع اإلمام عليه السالم على افتتاح تلك الجامعة في مجتمع
متناقض مع تعاليم الشريعة االسالمية من ناحية ومع تعاليم أهل البيت عليهم السالم من

ناحية أخرى، اال ما شذ وندر من أفراد قالئل اتخذوا سياسة التقية والحذر من
السلطة األموية القائمة يومئذ وأشياعهم.

افتتحت الجامعة واألمة االسالمية في دوامة من الفوضى وتنازع في اآلراء،
واضطراب في األهواء والميول، وتشتت في األفكار واالتجاهات.

كان والة األمور وعمالهم يحكمون بما يسوغ لهم، وضعاف النفوس من
وعاظ السالطين يتقربون إلى الحكام عن طريق بيع دينهم وضمائرهم، فكانوا

يتهمون هذا ويشنعون على ذاك، ويقلبون الحقائق ويروجون لكل فاسد وباطل.
في هذا الوسط الزائف كان اإلمام الصادق عليه السالم وأتباعه والشخصيات النظيفة

الملتزمة أكثر الناس نصيبا من االضطهاد والتعقيب والبالء. عاش إمامنا
الصادق عليه السالم تلك الفترات المرعبة من العهد األموي البغيض، وشاء القضاء

والقدر
أن يعاصر من ملوكهم كال من عبد الملك بن مروان، والوليد بن عبد الملك،

وسليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، وهشام بن
عبد الملك، والوليد بن يزيد، ويزيد بن الوليد، ومروان بن محمد آخر أولئك
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الفراعنة.
عاصر اإلمام عليه السالم كل تلك الحفنة الحاقدة على رسالة جده المصطفى صلى الله

عليه وآله،
والمبغضة آلل بيت النبوة، فعاش تلك المدة الطويلة وأهل بيته وشيعته في أجواء

مرعبة، محفوفة بكل صنوف البالء والمحن واالهانات.
وما انطوت األيام والليالي حتى دب الخالف بين األمويين المتسلطين على

رقاب المسلمين، فاضطربت دولتهم وضعفت أركانها، فتعالت الصيحات بسقوطهم
وإقامة دولة آل محمد عليهم السالم أصحاب األمر ووالة األمور الشرعيين، وأخيرا

اضمحلت تلك الدولة البغيضة وذهب حكامها إلى مزبلة التاريخ.
فجاء دور بني العباس بزعامة السفاح الذي تظاهر بوالئه آلل البيت عليهم السالم

واالنتقام من األمويين قتلة اإلمام الحسين عليه السالم
في هذه الفترة االنتقالية تنفس اإلمام عليه السالم وأهل بيته وشيعته الصعداء، فأعلن

عن افتتاح جامعته العلمية، لتقدم الغذاء الروحي والفكري لألمة عن طريق
توجيههم ونشر أحكام وتعاليم الشريعة الغراء بين صفوفهم.

فكانت داره عليه السالم منتدى لنشر صنوف العلوم والمعارف، ومشعال من مشاعل
الهداية والفكر الخالق، فتزعم - بحق - الحركة الفكرية في أول جامعة اسالمية،

تضم اآلالف من الطلبة والمتشوقين إلى العلوم والمعارف، فتخرج منها الرعيل
األول من علماء الحديث والفقه والتفسير والحكمة والكالم والفلسفة والرياضيات

والنجوم والطب وغيرها، وكانوا يفتخرون بتتلمذهم على يد اإلمام عليه السالم
وتخرجهم

من جامعته العلمية، وقد ذكرتهم في كتابي هذا.
ولم يزل االمام مشعال ينير الطريق امام طلبة العلم والمعرفة حتى مات

السفاح، فتسلم سدة الحكم المنصور الدوانيقي الذي لمس في اإلمام عليه السالم
ومبادئه

وشيعته خطرا عليه وعلى حكومته، فصمم القضاء على اإلمام عليه السالم والفتك به
بأي

وسيلة كانت، فقال قولته المعروفة لإلمام عليه السالم: قتلني الله ان لم أقتلك.
ولكن اإلمام عليه السالم - رغم تلك الظروف القاسية والتهديدات الشريرة من
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المنصور - استمر في أداء رسالته وإدارة جامعته العلمية، ورغم تلك الظروف
القاتمة واألجواء القاسية كانت تتوافد عليه جموع الطالب من مختلف األقطار

االسالمية، مع تباين اتجاهاتهم وآرائهم وعقائدهم.
ولم يزل اإلمام الصادق عليه السالم قائدا لمسيرة األمة االسالمية نحو الهداية

والفضيلة حتى اغتاله طاغية عصره رمز التجبر والحقد المنصور الدوانيقي بالسم
بالمدينة المنورة في الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٤٨ ه، ودفن بالبقيع

مع أبيه األمام الباقر واإلمامين زين العابدين والحسن بن علي عليهم السالم.
فبموته خسرت االنسانية أعظم عالم ومفكر إسالمي معصوم، بقي التراث

االسالمي مدينا له وألفكاره وآلرائه العلمية الخالدة.
فسالم الله عليك يا موالي يوم ولدت ويوم التحقت بالرفيق األعلى ويوم

تبعث حيا.
عزيزي القارئ، ما تقدم كانت نبذة مختصرة وقطرة من بحر حياة امام مأل

العصور عظمة وفضائل، وعجزت عن ذكر مناقبه وعظمة سيرته أمهات الكتب
والموسوعات، فكان كأجداده الطاهرين وأبنائه المطهرين، ال يعرف عظمة مقامهم
وجاللة قدرهم اال من نصبهم أئمة لألمة وسفنا لنجاة البشرية إلى ساحل الهداية في

الحياة الدنيا والسعادة في الحياة األخرى.
عبد الحسين الشبستري
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ما قيل في األمام الصادق عليه السالم
إليك أيها القارئ الكريم بعض أقوال العلماء والمؤرخين في اإلمام الصادق

عليه السالم:
١ - الذهبي في ميزان االعتدال ١ / ٤١٤:

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي، أبو عبد الله.
أحد األئمة األعالم، بر، صادق، كبير الشأن.

٢ - ابن حجر في تقريب التهذيب ١ / ١٣٢:
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد

الله، المعروف بالصادق.
صدوق، فقيه، امام، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين (ومائة).

٣ - ابن األثير في اللباب ٢ / ٢٢٩:
الصادق تقال لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

رضي الله عنهم، وهو المشهور بالصادق، لقب به لصدقه في مقاله وفعله، وأمه أم
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. روى عن أبيه

والزهري ومحمد بن المنكدر والقاسم بن محمد وغيرهم. روى عنه ابنه موسى بن
جعفر ويحيى بن سعيد األنصاري وشعبة ومالك والثوري وابن عيينة ومحمد بن

إسحاق وغيرهم، ومناقبه مشهورة، وتوفي سنة ١٤٨ ه.
٤ - اليعقوبي في تاريخه ٢ / ٣٨١:

(١٣)



وتوفي أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،
وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر بالمدينة المنورة سنة ١٤٨ ه، وله

ست وستون سنة، وكان أفضل الناس وأعلمهم بدين الله، وكان من أهل العلم الذين
سمعوا منه إذا رووا عنه قالوا: أخبرنا العالم.

٥ - الحنبلي في شذرات الذهب ١ / ٢٢٠ في حوادث سنة ١٤٨ ه:
وفيها توفي االمام ساللة النبوة أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن
زين العابدين علي بن الحسين الهاشمي العلوي، وأمه أم فروة بنت القاسم بن
محمد بن أبي بكر، فهو علوي األب بكري االم. روى عن أبيه وجده القاسم

وطبقتهما، وكان سيد بني هاشم في زمنه.
عاش ثمانيا وستين سنة وأشهرا، وولد سنة ٨٠ بالمدينة، ودفن بالبقيع مع أبيه

وجده واإلمام الحسن عليهم السالم، وقد ألف تلميذه جابر بن حباب (حيان) الصوفي
كتابا

في ألف ورقة يتضمن رسائله وهي خمسمائة، وهو عند اإلمامية من االثني عشر.
٦ - الرازي في الجرح والتعديل ٢ / ٤٨٧:

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله كرم الله
وجهه.

روى عن أبيه والقاسم ونافع والزهري ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي
مريم.

روى عنه يحيى بن سعيد األنصاري وابن جريج والثوري وشعبة ومالك وابن
إسحاق وسليمان بن بالل وابن عيينة وحاتم وحفص، سمعت أبي يقول ذلك.
حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سلمة قال: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن

راهويه يقول: قلت للشافعي: كيف جعفر بن محمد عندك؟ قال: ثقة، في مناظرة
جرت بينهما.

حدثنا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت
يحيى بن معين قال: جعفر بن محمد ثقة.

(١٤)



حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: جعفر بن محمد ثقة ال يسأل عن
مثله.

حدثنا عبد الرحمن قال: سمعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه
وسهيل بن أبي صالح عن أبيه والعالء عن أبيه أيما أصح؟ قال: ال يقرن جعفر إلى

هؤالء. يريد جعفر أرفع من هؤالء في كل معنى.
٧ - يحيى بن معين في معرفة الرجال ١ / ١١٠:

قال: وسمعت يحيى يقول: جعفر بن محمد بن علي مأمون، ثقة، صدوق.
٨ - ابن حبان في الثقات ٦ / ١٣١:

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم،
كنيته أبو عبد الله، يروي عن أبيه، وكان من سادات أهل البيت فقها وعلما وفضال.

روى عنه الثوري ومالك وشعبة والناس، وكان مولده سنة ٨٠ سنة سيل
الجحاف الذي ذهب بالحاج في مكة، ومات سنة ١٤٨ وهو ابن ثمان وستين سنة،

يحتج بروايته.
٩ - الذهبي في تذكرة الحفاظ ١ / ١٦٦:

جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي
االمام، أبو عبد الله العلوي المدني الصادق.

أحد السادة األعالم وابن بنت القاسم بن محمد، وأم أمه هي أسماء بنت عبد
الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين.
حدث عن جده القاسم وعن أبيه أبي جعفر الباقر وعبيد الله بن أبي رافع

وعروة بن الزبير وعطاء ونافع وعدة.
وعنه مالك والسفيانان وحاتم بن إسماعيل ويحيى القطان وأبو عاصم النبيل

وخلق كثير.
قيل مولده سنة ٨٠، فالظاهر أنه رأى سهل بن سعد الساعدي.

وثقه الشافعي ويحيى بن معين، وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقه من جعفر

(١٥)



ابن محمد، وقال أبو حاتم: ثقة ال يسأل عن مثله، وعن صالح بن أبي األسود:
سمعت جعفر بن محمد يقول: سلوني قبل أن تفقدوني فإنه ال يحدثكم أحد بعدي
بمثل حديثي، وقال هياج بن بسطام: كان جعفر الصادق يطعم حتى ال يبقى لعياله

شئ.
قلت: مناقب هذا السيد جمة..... - الخ.

١٠ - النووي في تهذيب األسماء واللغات ١ / ١٤٩:
جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه، مذكور في المختصر في قسم الصدقات وفي

الشهادات، وفي المهذب في آخر صدقة التطوع وفي باب تضمين األجير.
هو اإلمام أبو عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب رضي الله عنهم، الهاشمي المدني الصادق.
أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.

روى عن أبيه والقاسم بن محمد ونافع وعطاء ومحمد بن المنكدر والزهري
وغيرهم. روى عنه محمد بن إسحاق ويحيى األنصاري ومالك والسفيانان وابن

جريج وشعبة ويحيى القطان وآخرون، واتفقوا على إمامته وجاللته وسيادته.
قال عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من ساللة

النبيين.
قال البخاري في تاريخه: ولد جعفر سنة ٨٠ وتوفي سنة ١٤٨.

١١ - السيوطي في اسعاف المبطأ برجال الموطأ ١٠:
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله

الهاشمي المدني، الملقب بالصادق.
أحد األعالم، روى عن أبيه وعطاء وعروة وابن المنكدر، وعنه أبو حنيفة

ومالك ويحيى األنصاري - وهو أكبر منه - وشعبة والسفيانان وخلق.
قال ابن معين: من سادات أهل البيت وعباد أتباع التابعين وعلماء أهل

المدينة، ولد سنة ٨٠ ومات سنة ١٤٨.

(١٦)



١٢ - مقتطفات من أقوال الذهبي في سيرة أعالم النبالء ٦ / ٢٥٥.
جعفر بن محمد بن علي ابن الشهيد أبي عبد الله ريحانة النبي صلى الله عليه وآله

وسبطه
ومحبوبه الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن
شيبة، وهو عبد المطلب بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي، اإلمام

الصادق
، شيخ بني هاشم، أبو عبد الله القرشي، الهاشمي، العلوي، النبوي، المدني،

أحد األعالم.
وأمه هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي، وأمها هي أسماء

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقول: ولدني أبو بكر الصديق مرتين.
ولد سنة ٨٠، ورأى بعض الصحابة، أحسبه رأى أنس بن مالك، وسهل بن سعد.

قال علي عن يحيى بن سعيد، قال: أملى جعفر بن محمد الحديث الطويل،
يعني في الحج، ثم قال: وفي نفسي منه شئ، مجالد أحب إلي منه. قلت: هذه من

زلقات يحيى القطان، بل أجمع هذا الشأن على أن جعفرا أوثق من مجالد، ولم
يلتفتوا إلى قول يحيى.

وقال إسحاق بن حكيم: قال يحيى القطان: جعفر ما كان كذوبا.
وقال إسحاق بن راهويه: قلت للشافعي في مناظرة جرت: كيف جعفر بن

محمد عندك؟ قال: ثقة.
وروى عباس بن يحيى بن معين: جعفر بن محمد ثقة مأمون.

قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة، وسئل عن جعفر بن محمد عن أبيه،
وسهيل عن أبيه، والعالء عن أبيه، أيهما أصح؟ قال: ال يقرن جعفر إلى هؤالء،

وسمعت أبا حاتم يقول: جعفر ال يسأل عن مثله.
قلت: جعفر ثقة صدوق.

قال أبو أحمد بن عدي: له حديث كثير عن أبيه، عن جابر وعن آبائه، ونسخ
ألهل البيت، وقد حدث عنه األئمة، وهو من ثقات الناس كما قال ابن معين.

ابن عقدة الحافظ، حدثنا جعفر بن محمد بن حسين بن حازم، حدثني إبراهيم

(١٧)



ابن محمد الرماني أبو نجيح، سمعت حسن بن زياد، سمعت أبا حنيفة وسئل: من
أفقه من رأيت؟ قال: ما رأيت أحدا أفقه من جعفر بن محمد.

١٣ - سركيس في معجم المطبوعات ١ / ٧٠٠:
أبو عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن حسين

ابن علي بن أبي طالب.
أحد األئمة االثني عشر على مذهب اإلمامية، وكان من سادات أهل البيت،

ولقب بالصادق لصدقه في مقالته.
له كالم في صنعة الكيمياء والزجر والفأل، وكان تلميذه أبو موسى جابر بن

حيان قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جعفر الصادق، توفي
بالمدينة ودفن بالبقيع.

قرعة لطيفة، تروى عن جعفر الصادق في الفأل.
وطبع حديثا رسالة جعفر الصادق في علم الصناعة والحجر الكريم ومعها

ترجمة المانية.
١٤ - الزركلي في األعالم ٢ / ١٢٦:

جعفر الصادق (٨٠ - ١٤٨ ه = ٦٩٩ - ٧٦٥ م)
جعفر بن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين السبط، الهاشمي،

القرشي، أبو عبد الله، الملقب بالصادق.
سادس األئمة االثني عشر عند اإلمامية.

كان من أجالء التابعين، وله منزلة رفيعة في العلم، أخذ عنه جماعة منهم
اإلمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق ألنه لم يعرف عنه الكذب قط. له أخبار

مع الخلفاء من بني العباس، وكان جريئا عليهم صداعا بالحق.
له (رسائل) مجموعة في كتاب، ورد ذكرها في كشف الظنون، يقال ان جابر

ابن حيان قام بجمعها.
مولده ووفاته بالمدينة المنورة.

(١٨)



حرف األلف

(١٩)



(١)
[النخاس]

أبو الحسين آدم بن الحسين النخاس، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، له كتاب.
روى عنه إسماعيل بن مهران.

كان حيا قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٢. أعيان الشيعة ٢: ٨٥. هداية المحدثين
٥. مجمع الرجال ١: ١٤. نقد الرجال ٣. رجال الحلي ١٣. جامع الرواة ١: ٨ معجم

رجال الحديث ١: ١١٧ و ١٢٠. معجم الثقات ١. رجال ابن داود ٢٩. رجال
النجاشي

٧٦. توضيح االشتباه ١. خاتمة المستدرك ٢. منتهى المقال ١٦. العندبيل ١: ٢.
منهج المقال ١٤. جامع المقال ٥١. نضد االيضاح ٥. بهجة اآلمال ١: ٤٨١. أضبط
المقال ٥٤٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١١٦. روضة المتقين ١٤: ٣٢٤. إتقان المقال ٤.

رجال األنصاري ١. الوجيزة للمجلسي ٢٤. ثقات الرواة ١: ٩ و ١٠.
لسان الميزان ١: ٣٣٥.

(٢)
[الكوفي]

آدم بن صبيح الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال: ١: ٢. خاتمة المستدرك ٧٧٧. أعيان الشيعة
٢: ٨٦. مجمع الرجال ١: ١٤. نقد الرجال ٣. جامع الرواة ١: ٨. معجم رجال

الحديث
١: ١٢١. توضيح االشتباه ٢. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٤.

(٢١)



لسان الميزان ١: ٣٣٦.
(٣)

[األشعري]
آدم بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.

إمامي من بيت جليل.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٢. خاتمة المستدرك ٧٧٧. أعيان الشيعة ٢:
٨٦. مجمع الرجال ١: ١٤. نقد الرجال ٣. جامع الرواة ١: ٨. معجم رجال الحديث

:١
١٢١. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٤.

لسان الميزان ١: ٣٣٦.
(٤)

[ابن عيينة]
آدم بن عيينة بن أبي عمران الهاللي، الكوفي، أخو سفيان بن عيينة. مجهول

الحال، ويقول عنه العامة بأنه كان ضعيفا ال يحتج بحديثه.
كان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٢. أعيان الشيعة ٢: ٨٦. مجمع الرجال ١:

١٤. نقد الرجال ٣. جامع الرواة ١: ٨. معجم رجال الحديث ١: ١٢١. توضيح
االشتباه

٢. خاتمة المستدرك ٢. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٤. روضة المتقين ١٤:
.٣٢٥

لسان الميزان ١: ٣٣٦. ميزان االعتدال ١: ١٧٠. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٦٧.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٣. المغني في الضعفاء ١: ٦٤.

(٥)
[بياع اللؤلؤ]

أبو الحسين آدم بن المتوكل الكوفي، المعروف ببياع اللؤلؤ.
محدث إمامي ثقة، وقيل من المهملين، وله كتاب.

(٢٢)



روى عنه عبيس بن هشام الناشري، ومنذر بن جيفر، وأحمد بن زيد
الخزاعي.

كان حيا قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ١. أعيان الشيعة ٢: ٨٦. هداية المحدثين
٥. مجمع الرجال ١: ١٤. نقد الرجال ٤. جامع الرواة ١: ٨. معجم رجال الحديث

:١
١١٧ و ١٢١. معجم الثقات ١. رجال ابن داود ٢٩. معالم العلماء ٢٦. رجال

النجاشي
٧٦. فهرست الطوسي ١٦. منتهى المقال ١٧. توضيح االشتباه ٢. خاتمة المستدرك

.١
العندبيل ١: ٢. منهج المقال ١٤. جامع المقال ٥١. بهجة اآلمال ١: ٤٨٢. وسائل

الشيعة
٢٠: ١١٦. روضة المتقين ١٤: ٣٢٥. إتقان المقال ٤. الوجيزة للمجلسي ٢٤. رجال

األنصاري ١ و ٢٣. ثقات الرواة ١: ١٠.
لسان الميزان ١: ٣٣٦ و ٣٣٧.

(٦)
[األسدي]

أبان بن أرقم األسدي، وقيل األرشدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٣. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال
الحديث ١: ١٤٣. جامع الرواة ١: ٩. مجمع الرجال ١: ١٦. أعيان الشيعة ٢: ٩٦.

منهج
المقال ١٥.

لسان الميزان ١: ٢٠.
(٧)

[الطائي]
أبو أرقم أبان بن أرقم الطائي، السنبسي، الكوفي.

إمامي وثقة بعض علمائنا.

(٢٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٣. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٤٣. جامع الرواة ١: ٩. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ١٦. أعيان
الشيعة ٢: ٩٦. توضيح االشتباه ٣. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٥.

لسان الميزان ١: ٢٠.
(٨)

[العنزي]
أبان بن أرقم العنزي، القيسي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٣. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٤٣. جامع الرواة ١: ٩ وفيه العبسي بدل القيسي. نقد الرجال ٤. مجمع
الرجال ١: ١٦. أعيان الشيعة ٢: ٩٦. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٥. الوجيزة

للمجلسي ٢٤ وفيه أسند عنه.
لسان الميزان ١: ٢٠ وفيه الغنوي الكوفي المدني.

(٩)
[أبان بن تغلب]

أبو سعيد، وقيل أبو سعد، وقيل أبو أميمة أبان بن تغلب بن رباح، وقيل رياح
البكري، الجريري بالوالء، الربعي، الكوفي، الكندي.

من مشاهير علماء وفقهاء ومحدثي االمامية الثقات، وكان مقدما في شتى
صنوف العلم والمعرفة، فكان لغويا نحويا مفسرا أديبا قارئا للقرآن ومن وجوه

القراء بالكوفة.
عرف بقراءته المفردة التي اشتهرت بين القراء، وكان أول من دون علم

القراءة، وأول من صنف في غريب الحديث.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم وحظي لديهم لجاللة

قدره
وعظيم منزلته:

(٢٤)



قال له اإلمام الباقر عليه السالم: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني أحب
أن يرى في شيعتي مثلك.

وقال اإلمام الصادق عليه السالم لما وصل خبر وفاته إليه: أم والله لقد أوجع قلبي
موت أبان.

روى عنه سيف بن عميرة، والحسن بن علي بن فضال، والحكم بن أيمن
وغيرهم. له من التأليف كتاب (غريب القرآن)، و (الفضائل)، و (معاني القرآن)،

و (صفين)، و (القراءات).
توفي سنة ١٤١، وقيل سنة ١٤٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. خاتمة المستدرك ٥٤٧. تنقيح المقال ١: ٣. رجال النجاشي

٧. معالم العلماء ٢٧. فهرست الطوسي ١٧. رجال ابن داود ٢٩. معجم رجال
الحديث

١: ١٤٣ - ١٥٤. منهج المقال ١٥. فهرست النديم ٢٧٦. منتهى المقال ١٧.
تأسيس

الشيعة ٢٣٥ و ٣١٩ و ٣٢٠ و ٣٤٣. الذريعة ١٦: ٤٦ و ٢٤٩ و ١٧: ٥٦ و ٢١:
٢٠٥

وغيرها. الموسوعة االسالمية ١: ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٩. رجال الحلي ٢١. نقد
الرجال ٤. رجال الكشي ٣٣٠. مجمع الرجال ١: ١٦ - ٢٣. هداية المحدثين ٦.

أعيان
الشيعة ٢: ٩٦. سفينة البحار ١: ٧. التحرير الطاووسي ٤٩. تتمة المنتهى ١٦٢.

توضيح
االشتباه ٣. مجالس المؤمنين (فارسي) ١٣٥. فرق الشيعة ٧٩. رجال البرقي ٩ و ١٦.
معجم الثقات ٢. العندبيل ١: ٢. ايضاح االشتباه ٢. جامع المقال ٥٢. نضد االيضاح

.٥
بهجة اآلمال ١: ٤٨٦. أضبط المقال ٤١٦. إتقان المقال ٥. روضة المتقين ١٤:

.٣٢٥
وسائل الشيعة ٢٠: ١١٦. الوجيزة للمجلسي ٢٤. شرح مشيخة من ال يحضره الفقيه

٢٣. رجال الشيخ األنصاري ١ و ٢٤. تهذيب المقال ١: ٢٠٤. المقاالت والفرق ٨٨
و ٢٣٠. ثقات الرواة ١: ١٠.

تهذيب التهذيب ١: ٩٣. تقريب التهذيب ١: ٣٠. ميزان االعتدال ١: ٥. خالصة
تذهيب الكمال ١٣. هدية العارفين ١: ١. معجم المصنفين ٣: ٢٤. لسان الميزان ٧:



(٢٥)



١٦٨. بغية الوعاة ١٧٦. معجم األدباء ١: ١٠٧. التاريخ الكبير ١: ٤٥٣. شذرات
الذهب ١: ٢١٠. مرآة الجنان ١: ٢٩٣. البداية والنهاية ١٠: ٧٧. الكامل في التاريخ

:٥
٥٠٨. طبقات الداودي ١: ٣. طبقات ابن الجزري ١: ٤. العبر ١: ١٩٢. أعالم

الزركلي
١: ٢٦. معجم المؤلفين ١: ١ ومصادره. طبقات ابن سعد ٦: ٢٥٠. الضعفاء الكبير

:١
٣٦. المجروحين ١: ٩٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٩٦. تهذيب الكمال ٢: ٦.

تاريخ
أسماء الثقات ٦٧. طبقات ابن خياط ١٦٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

.١٥
أحوال الرجال ٦٧. الوافي بالوفيات ٥: ٣٠٠. سير أعالم النبالء ٦: ٣٠٨. المغني في

الضعفاء ١: ٦. الثقات البن حبان ٦: ٦٧. االكمال ١: ٥٠٧ و ٢: ٢٠٨.
(١٠)

[الليثي]
أبان بن راشد الليثي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٥٤. جامع الرواة ١: ١١. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ٢٣. أعيان
الشيعة ٢: ٩٩. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٧.

(١١)
[الكوفي]

أبان بن صدقة الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال
الحديث ١: ١٥٥. جامع الرواة ١: ١١. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ٢٣. أعيان

الشيعة ٢: ١٠٠. رجال البرقي ٣٩. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٧.
لسان الميزان ١: ٢٣.

(٢٦)



(١٢)
[البصري]

أبو عبد الله أبان بن عبد الرحمن البصري.
روى عنه محمد بن الوليد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٧٧٧.

معجم رجال الحديث ١: ١٥٥. جامع الرواة ١: ١١. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال
:١

٢٣. أعيان الشيعة ٢: ١٠٠. توضيح االشتباه ٤. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٧.
(١٣)

[الخثعمي]
أبان بن عبد الملك الخثعمي، وقيل الثقفي، الكوفي.

محدث إمامي، له كتاب (الحج).
روى عنه إبراهيم بن محمد األشعري، وأحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٧٧٧.
معجم رجال الحديث ١: ١٥٦. رجال النجاشي ١٠. رجال ابن داود ٣٠. معجم

الثقات
٢٣٨. جامع الرواة ١: ١١. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ٢٤. أعيان الشيعة ٢:

.١٠٠
رجال البرقي ٣٩. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٧. بهجة اآلمال ١: ٤٩٤.

وسائل
الشيعة ٢٠: ١١٦. الوجيزة للمجلسي ٢٤. رجال الشيخ األنصاري ١. تهذيب المقال

.١: ٢٣٠
لسان الميزان ١: ٢٣ وفيه النخعي.

(١٤)
[الصيرفي]

أبان بن أبي عبيدة، وقيل عبدة، وقيل ابن عبيدة، وقيل ابن عبد الله الصيرفي،
الكوفي.

(٢٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٥٧. جامع الرواة ١: ١٢. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ٢٤. أعيان
الشيعة ٢: ١٠٠. توضيح االشتباه ٥. منهج المقال ١٧.

لسان الميزان ١: ٢٤.
(١٥)

[اللؤلؤي]
أبو عبد الله أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا اللؤلؤي، البجلي بالوالء،

البصري، الكوفي، المعروف باألحمر.
من ثقات محدثي وفقهاء الشيعة اإلمامية، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

كان عالما بأخبار الشعراء واألنساب واأليام، وألف كتابا كبيرا جمع فيه
المبتدأ والمغازي والوفاة والردة والسقيفة.

كان في بادئ أمره ناووسيا ثم صار اماميا محمود الطريقة.
كان بصري األصل يسكنها تارة والكوفة أخرى، ولم يزل حتى توفي بعد

سنة ١٤٠، وقيل حدود سنة ٢٠٠.
روى عنه معمر بن المثنى، ومحمد بن سالم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ٥. خاتمة المستدرك ٥٤٧ و ٦٢٣ و ٦٩٧
و ٧٠٨. رجال النجاشي ١٠. فهرست الطوسي ١٨. معالم العلماء ٢٧. رجال ابن

داود
٣٠. معجم الثقات ٢. معجم رجال الحديث ١: ١٣٩ و ١٥٧ - ١٦٩. جامع الرواة

:١
١٢. رجال الحلي ٢١. نقد الرجال ٤. رجال الكشي ٣٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤ -

.٢٧
هداية المحدثين ٧. أعيان الشيعة ٢: ١٠٠. الموسوعة االسالمية ١: ٢٠٧. منتهى
المقال ١٧. سفينة البحار ١: ٨. منهج المقال ١٧. تأسيس الشيعة ١٥٤ و ٢٣٥.

توضيح

(٢٨)



االشتباه ٥. رجال البرقي ٣٩. توحيد الصدوق ١٠٣ و ١٤٤ و ١٦٧ و ١٧٨ و ٣٤٩
و ٣٧٦ و ٤٠١ و ٤١٣. العندبيل ١: ٣. جامع المقال ٥٢. بهجة اآلمال ١: ٤٩٥.

التحرير
الطاووسي ٤٩. أضبط المقال ٤٨٣. روضة المتقين ١٤: ٣٢٥ وفيه يروي نادرا عن

اإلمام الباقر عليه السالم. وسائل الشيعة ٢٠: ١١٧. الوجيزة للمجلسي ٢٥. شرح
مشيخة

الفقيه ٤: ٨٣. رجال الشيخ األنصاري ١. تهذيب المقال ١: ٢١٩. ثقات الرواة ١:
.١٦ - ١٩

ميزان االعتدال ١: ٦. لسان الميزان ١: ٢٤. معجم المصنفين ٣: ٢٨. المغني في
الضعفاء ١: ٧. الضعفاء الكبير ١: ٣٧. معجم المؤلفين ١: ١. أعالم الزركلي ١:

٢٧. بغية
الوعاة ١٧٧. معجم األدباء ١: ١٠٨.

(١٦)
[األسدي]

أبان بن عمر األسدي، الكوفي، ختن آل ميثم التمار.
من شيوخ ومحدثي الشيعة اإلمامية الثقات، وله كتاب.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري.
كان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. معجم رجال الحديث ١: ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٨. رجال
النجاشي ١٠. رجال ابن داود ٣٠. معجم الثقات ٢. جامع الرواة ١: ١٥. رجال

الحلي
٢١. نقد الرجال ٥. مجمع الرجال ١: ٢٧ و ٢٨. هداية المحدثين ٨. أعيان الشيعة

:٢
١٠٢. منتهى المقال ١٨. العندبيل ١: ٤. منهج المقال ١٨. جامع المقال ٥٢. بهجة

اآلمال
١: ٥٠٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١١٧. إتقان المقال ٥. الوجيزة للمجلسي ٢٥.

رجال الشيخ األنصاري ٢ وفيه اسم أبيه عمرو بدل عمر. تهذيب المقال ١: ٢٣٦.
ثقات

الرواة ١: ١٩.
لسان الميزان ١: ٢٥.



(٢٩)



(١٧)
[الفزاري]

أبان بن أبي عمران، وقيل ابن عمران، وقيل ابن عمرو الفزاري، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٣. معجم رجال الحديث ١: ١٤١. جامع
الرواة ١: ٨. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ١٥. أعيان الشيعة ٢: ٩٦. توضيح

االشتباه ٢. خاتمة المستدرك ٣. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٥.
لسان الميزان ١: ٢٥.

(١٨)
[الجدلي]

أبان بن عمرو، وقيل عمر بن أبي عبد الله الجدلي، وقيل الجذلي، الكوفي.
روى عنه شبابة بن سوار.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٨. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٧٠. جامع الرواة ١: ١٥. نقد الرجال ٥. منهج المقال ١٨. مجمع
الرجال

١: ٢٨. أعيان الشيعة ٢: ١٠٢. توضيح االشتباه ٦ وفيه أبان بن عمرو بن عبد الله.
لسان الميزان ١: ٢٥. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٠٠.

(١٩)
[ابن أبي عياش]

أبو إسماعيل أبان ابن أبي عياش فيروز، وقيل دينار البصري، العبدي، مولى
عبد القيس.

محدث إمامي تابعي ضعيف الحديث، واليه ينسب وضع كتاب سليم بن قيس.
ضعفه العامة.

(٣٠)



روى عنه عمر بن أذينة، وإبراهيم بن عمر اليماني، وحماد بن عيسى وغيرهم.
توفي في أول رجب سنة ١٣٨، وقيل بعد سنة ١٤٠، وقيل حدود سنة ١٤٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٣ و ١٠٦ و ١٥٢. تنقيح المقال ١: ٣. رجال ابن داود ٢٢٥.

معجم
رجال الحديث ١: ١٤١. جامع الرواة ١: ٩. رجال الحلي ٢٠٦. نقد الرجال ٤.

رجال
الكشي ١٠٤. مجمع الرجال ١: ١٥ و ١٦ و ٣: ١٥٦. أعيان الشيعة ٢: ١٠٢.

خاتمة
المستدرك ٣. رجال البرقي ٩. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٥. بهجة اآلمال ١:

٤٨٤. روضة المتقين ١٤: ٣٢٥. إتقان المقال ٢٥٤. الوجيزة للمجلسي ٢٤.
خالصة تذهيب الكمال ١٢. تهذيب التهذيب ١: ٩٧. التاريخ الكبير ١: ٤٥٤.

ميزان االعتدال ١: ١٠. المجروحين ١: ٩٦. تقريب التهذيب ١: ٣١. الضعفاء الكبير
:١

٣٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٩٥. تهذيب الكمال ٢: ١٩. المجموع في الضعفاء
والمتروكين ٤٧ و ٢٨٥ و ٤١٢. الضعفاء والمتروكين للدار قطني ٦٤. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ١٩. الكنى واألسماء ١: ٩٦ وفيه اسم أبيه عياش.

أحوال
الرجال ١٠٣. المغني في الضعفاء ١: ٧.
موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤٨٨.

(٢٠)
[العامري]

أبان بن كثير العامري، الغنوي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ٨. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال
الحديث ١: ١٧٠. جامع الرواة ١: ١٥. نقد الرجال ٥. مجمع الرجال ١: ٢٨. أعيان

الشيعة ٢: ١٠٣. توضيح االشتباه ٧. منهج المقال ١٨.
لسان الميزان ١: ٢٥.

(٣١)



(٢١)
[ابن أبي مسافر]

أبان بن أبي مسافر الكوفي.
روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ٣. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال

الحديث ١: ١٤٢. جامع الرواة ١: ٩. نقد الرجال ٤. مجمع الرجال ١: ١٦. أعيان
الشيعة ٢: ٩٦. رجال البرقي ٣٩. منتهى المقال ١٧. منهج المقال ١٥.

(٢٢)
[الواسطي]

أبان بن مصعب الواسطي.
روى عنه صالح بن حمزة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ٩. خاتمة المستدرك ٧٧٧. معجم رجال
الحديث ١: ١٧٢. جامع الرواة ١: ١٥. نقد الرجال ٥. مجمع الرجال ١: ٢٨.

توضيح
االشتباه ٧. منهج المقال ١٨.

لسان الميزان ١: ٢٦.
(٢٣)

[إبراهيم بن أدهم]
أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد، وقيل زيد بن جابر بن ثعلبة

العجلي، وقيل التميمي، البلخي.
أحد أئمة التصوف، ومن مشاهير محدثي وقته، وثقه بعض العامة.

عرف بالعبادة والزهد.
كان من أبناء ملوك ورؤساء بلخ، ولد بها، وعندما نشأ وترعرع ترك الملك

(٣٢)



وتزهد وطاف البلدان وتجول في األمصار فدخل العراق ومكة المكرمة والشام،
وتنسك في بعض جبال لبنان، وكان يأكل من عمل يده.

روى عنه شقيق البلخي، وسفيان الثوري، واألوزاعي وغيرهم. توفي
بالجزيرة، وقيل بالشام، وقيل في البحر غازيا ضد الروم البيزنطينيين سنة ١٦٢،

وقيل سنة ١٦١، وقيل سنة ١٤٠، ودفن في بعض جزائر البحر من بالد الروم، وقيل
قبره بصور.

المراجع:
روضات الجنات ١: ١٣٩. تتمة المنتهى (فارسي) ٢١٢. طبقات الصوفية

لألنصاري (فارسي) ٦٨. سفينة البحار ١: ٧٦ و ٣٩١. الموسوعة االسالمية ١:
.٢٢٠

الكنى واأللقاب ١٦ ٣٨١ في ترجمة ابن كناسة. حلية األولياء ٧: ٣٦٧ و ٨: ٣.
تذكرة

األولياء (فارسي) ٥٩.
تهذيب تاريخ دمشق ٢: ١٦٧. التدوين ٢٥١. دائرة المعارف االسالمية ١: ٣٣.

الرسالة القشيرية ٩. فوات الوفيات ١: ٣. وفيات األعيان ١: ٣١. الكواكب الدرية
١: ٧٣. صفة الصفوة ٤: ١٢٧. تهذيب التهذيب ١: ١٠٢. طبقات الشعراني ١: ٨.

العبر
١: ٢٣٨. تقريب التهذيب ١: ٣١. أعالم الزركلي ١: ٣١. تاريخ گزيدة (فارسي)
٦٣٣ و ٧٩٠. التوابين ١٤٩. طبقات السلمي ٢٧. مرآة الجنان ١: ٣٤٩. البداية

والنهاية
١: ١٣٥. الكامل البن األثير ٦: ٥٦ و ٣٨٥. شذرات الذهب ١: ٢٥٥. الكنى

واألسماء
١: ٩٩. خالصة تذهيب الكمال ١٣. التاريخ الكبير ١: ٢٧٣. الجرح والتعديل ١: ١:

٨٧. تهذيب الكمال ٢: ٢٧. الثقات البن حبان ٦: ٢٤. المستفاد من ذيل تاريخ
بغداد

.١٩: ٤١
(٢٤)

[بياع األطعمة]
إبراهيم األزرق، وقيل ابن األزرق، المشهور ببياع األطعمة، وقيل بياع

الطعام، الكوفي.

(٣٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٤. معجم رجال الحديث ١: ١٨١. تنقيح المقال ١: ١٣. أعيان
الشيعة ٢: ١١٠. نقد الرجال ٧. جامع الرواة ١: ١٨. مجمع الرجال ١: ٣٧. منهج

المقال ٢٠.
(٢٥)

[الحارثي]
إبراهيم بن إسحاق، وقيل ابن أبي إسحاق، وقيل في اسمه أبو إسحاق إبراهيم

الحارثي.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٤. معجم رجال الحديث ١: ١٧٥ و ٢٠٩.
جامع الرواة ١: ١٩. نقد الرجال ٧. مجمع الرجال ١: ٣٩. أعيان الشيعة ٢: ١١١.

خاتمة المستدرك ٧٧٨. رجال البرقي ٢٧. منهج المقال ٢٠.
لسان الميزان ١: ٣٣.

(٢٦)
[طباطبا]

إبراهيم بن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الغمر ابن الحسن المثنى ابن الحسن
السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي،

المعروف بطباطبا، جد السادة الطباطبائية.
محدث إمامي دعا إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. كانت ردة في لسانه،

فأراد
أن يقول قبا فقال طبا، فلقب بذلك.

روى عنه علي بن حسان.
توفي بعد سنة ١٧٠.

(٣٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٤. خاتمة المستدرك ٧٧٨. مجمع الرجال

١: ٣٩. نقد الرجال ٧. جامع الرواة ١: ١٩. معجم رجال الحديث ١: ٢١١.
الفصول

الفخرية (فارسي) ١٢٦ و ١٢٧. عمدة الطالب ١٧٢. منتهى اآلمال (فارسي) ٢:
.٣٠٢

أعيان الشيعة ٢: ١٤٠. الكنى واأللقاب ٢: ٤٠١. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٢٨.
منهج

المقال ٢٠. أضبط المقال ٥٢٤ وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن. المجدي في
أنساب الطالبيين ٧٢. الفخري في أنساب الطالبيين ١٠٢.

لسان الميزان ١: ٣٥. الكامل في التاريخ ٦: ١٠٨. وفيات األعيان ١: ١٣٠.
(٢٧)

[الحارثي]
أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد بن مسلمة الحارثي،

األنصاري، المدني.
روى عنه ذؤيب بن عمارة، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجي، وعبد العزيز

األويسي وغيرهم.
توفي في شوال سنة ١٩١.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٥. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

الحديث ١: ٢١٤. جامع الرواة ١: ٢٠. نقد الرجال ٧. مجمع الرجال ١: ٤٠. أعيان
الشيعة ٢: ١١٦. منتهى المقال ١٩.

الجرح والتعديل ١: ١: ٩١. الثقات البن حبان ٦: ٧.
(٢٨)

[ابن جميل]
إبراهيم بن جميل الكوفي، أخو طربال.
محدث إمامي غير ممدوح وال مذموم.

روى عنه علي بن شجرة، وإبراهيم بن إسحاق.

(٣٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٣ و ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٥. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم

رجال الحديث ١: ٢١٤. جامع الرواة ١: ٢٠. نقد الرجال ٧. مجمع الرجال ١:
.٤٠

أعيان الشيعة ٢: ١١٦. رجال البرقي ١١. العندبيل ١: ٦. منهج المقال ٢٠.
لسان الميزان ١: ٤٥.

(٢٩)
[القرشي]

إبراهيم بن حبيب القرشي، إمامي لم يوثقه أحد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٥. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢١٤. جامع الرواة ١: ٢٠. نقد الرجال ٧. مجمع الرجال ١: ٤٠. أعيان

الشيعة ١٢: ١٢١. منهج المقال ٢٠. منتهى المقال ١٩.
لسان الميزان ١: ٤٥.

(٣٠)
[األسلمي]

إبراهيم بن أبي حجر األسلمي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه محمد بن سليمان الديلمي.
المراجع:

جامع الرواة ١: ١٦. معجم رجال الحديث ١: ١٩٣. تنقيح المقال ١: ١١.
(٣١)

[إبراهيم بن الحسن]
محدث كسابقه.

روى عنه عبد الله بن بكير، وعبد الله بن أحمد.

(٣٦)



المراجع:
جامع الرواة ١: ٢٠. معجم رجال الحديث ١: ٢١٤. تنقيح المقال ١: ١٥.

(٣٢)
[المدني]

أبو علي إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسين المدني، نزيل الكوفة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٥. خاتمة المستدرك ٧٧٨. أعيان
الشيعة ٢: ١٣٥. مجمع الرجال ١: ٤٠. نقد الرجال ٧. معجم رجال الحديث ١:

٢١٦. جامع الرواة ١: ٢٠. منهج المقال ٢٠. منتهى المقال ١٩.
(٣٥)

[الواسطي]
إبراهيم بن حيان، وقيل حنان الواسطي.

محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة.
روى عنه وكيع بن الجراح، وعيسى بن عبيد. كان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٥. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

الحديث ١: ٢١٨. جامع الرواة ١: ٢٠. نقد الرجال ٨. مجمع الرجال ١: ٤١. أعيان
الشيعة ٢: ١٣٧. منهج المقال ٢١. منتهى المقال ١٩.

لسان الميزان ١: ٥٢ وفيه كان أسديا كوفيا نزل واسط. الجرح والتعديل ١: ١:
٩٤. الثقات البن حيان ٦: ١٣.

(٣٤)
[ابن أبي مليكة]

إبراهيم بن خالد العطار، وقيل القطان، العبدي، المعروف بابن أبي مليكة،
وقيل ابن أبي مليقة.

(٣٧)



محدث إمامي، له كتاب.
روى عنه أبو محمد الذهلي وقيل الهذلي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١: ٢١٨ و ٢١٩. تنقيح المقال ١: ١٥. فهرست الطوسي ١٠.
معالم العلماء ٦. رجال ابن داود ٣١. هداية المحدثين ١٠. رجال النجاشي ١٨. نقد
الرجال ٨. توضيح االشتباه ١٠. جامع الرواة ١: ٢٠. مجمع الرجال ١: ٤١. أعيان

الشيعة ٢: ١٣٣. العندبيل ١: ٧. منهج المقال ٢١. نضد االيضاح ١٢. أضبط المقال
٤٧٠. تهذيب المقال ١: ٣٣١. رجال الشيخ األنصاري ١٧.

لسان الميزان ١: ٥٣.
(٣٥)

[المكي]
إبراهيم بن خربوذ، وقيل خربوز المكي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٦. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

الحديث ١: ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٢٠. نقد الرجال ٨. مجمع الرجال ١: ٤١. أعيان
الشيعة ٢: ١٣٧. توضيح االشتباه ١٠. منهج المقال ٢١. منتهى المقال ١٩.

لسان الميزان ١: ٥٣ وفيه روى عن اإلمام الباقر عليه السالم.
(٣٦)

[ابن أبي رجاء]
إبراهيم بن أبي رجاء.

روى عنه إسماعيل بن مهران.
المراجع:

جامع الرواة ١: ١٦. معجم رجال الحديث ١: ١٩٤. تنقيح المقال ١: ١١.

(٣٨)



(٣٧)
[ابن أبي هراسة]

أبو إسحاق إبراهيم بن رجاء الشيباني، الكوفي، المعروف بابن أبي هراسة.
من ضعفاء محدثي العامة، ويقولون عنه بأنه كان متروك الحديث، ويقول آخرون

منهم بأنه كان صدوقا إال أنه كان يحدث عن الضعفاء.
له كتاب (االيمان والكفر والتوبة).

روى عنه محمد بن أبي القاسم، وهارون بن مسلم.
توفي بعد سنة ٢٠٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٦. رجال النجاشي ١٧. فهرست الطوسي

١٩٣. رجال ابن داود ٢٢٦. معجم رجال الحديث ١: ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٢١.
رجال

الحلي ١٩٨. نقد الرجال ٨. مجمع الرجال ١: ٤٣. أعيان الشيعة ٢: ١٣٨. توضيح
االشتباه ١١. معالم العلماء ٧. منتهى المقال ٢٠. منهج المقال ٢١. العندبيل ١: ٧.

نضد االيضاح ١٢. بهجة اآلمال ١: ٥٢٦. أضبط المقال ٤١٦ و ٤٧٠. إتقان المقال
٢٥٥. الوجيزة للمجلسي ٢٥. رجال الشيخ األنصاري ١٦. تهذيب المقال ١: ٣٢٥.

المغني في الضعفاء ١: ٢٩. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٣٩٣. أحوال الرجال
٨٣. الكنى واألسماء ١: ٩٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٥٨. الضعفاء

والمتروكين للدار قطني ٤٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٤٤ و ٢٦٩ و ٤٠٨.
تاريخ أسماء الثقات ٦١. الضعفاء الكبير ١: ٦٩. التاريخ الكبير ١: ٣٣٣. معجم

المؤلفين ١: ٣١. معجم المصنفين ٣: ١٣٤. ميزان االعتدال ١: ٧٢. المجروحين ١:
١١١. لسان الميزان ١: ٥٦ و ١٢١.

(٣٨)
[ابن الزبرقان]

أبو إسحاق إبراهيم بن الزبرقان التيمي، الكوفي.

(٣٩)



محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان، وثقه بعض العامة وقالوا عنه: كان
صاحب سنة وصاحب تفسير، وضعفه آخرون منهم.

روى عنه أبو غسان النهدي، ويحيى بن يمان، ووكيع بن الجراح.
توفي سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧. خاتمة المستدرك ٧٧٨.
معجم رجال الحديث ١: ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٢١. نقد الرجال ٨. مجمع الرجال

:١
٤٤. أعيان الشيعة ٢: ١٣٨. توضيح االشتباه ١١. منتهى المقال ٢١. منهج المقال

.٢١
إتقان المقال ١٥٥.

لسان الميزان ١: ٥٨. ميزان االعتدال ١: ٣١. التاريخ الكبير ١: ٢٨٦. الجرح
والتعديل ١: ١: ١٠٠. تاريخ أسماء الثقات ٥٩. موضح أوهام الجمع والتفريق ١:

.٣٨٩
تاريخ الثقات ٥٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣٣. الكنى واألسماء ١:

.٩٩
المغني في الضعفاء ١: ١٤.

(٣٩)
[إبراهيم بن زياد]

إبراهيم بن زياد الحارثي، وقيل الخارفي، وقيل الخارقي، وقيل المخارقي،
الكوفي. محدث إمامي حسن العقيدة، ترحم عليه اإلمام عليه السالم وأوصاه بالورع.

روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٧. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٢٤ و ٣٥٧ و ٣٥٨. جامع الرواة ١: ٢١. نقد الرجال ٨. مجمع

الرجال ١:
٤٤. أعيان الشيعة ٢: ١٣٩. توضيح االشتباه ١١. منتهى المقال ٢١. منهج المقال

.٢١
وسائل الشيعة ٢٠: ١١٩ و ١٢٢. رجال الكشي ٤١٩. رجال األنصاري ٥.

لسان الميزان ١: ٦١.

(٤٠)



(٤٠)
[الخزاز]

أبو أيوب إبراهيم بن زياد، وقيل عثمان، وقيل عيسى الخزاز، الكوفي، وقيل
الكرخي.

تأتي ترجمته في أبي أيوب إبراهيم بن عيسى الخزاز، رقم ٧٢.
(٤١)

الزهري
أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي،

الزهري، العوفي، المدني.
من محدثي وفقهاء االمامية الممدوحين، وكان متكلما، حافظا، قاضيا، ويعده

العامة من ثقاتهم.
تصدر للقضاء والحديث بالمدينة المنورة، ثم رحل إلى بغداد وتولى قضاءها

واالشراف على بيت المال في عهد هارون العباسي.
روى عنه شعبة بن الحجاج، وأحمد بن حنبل، وأبو داود الطيالسي وغيرهم.

توفي ببغداد سنة ١٨٥، وقيل سنة ١٨٣، وقيل سنة ١٨٤، وكانت والدته
بالمدينة المنورة سنة ١٠٨، وقيل سنة ١٠٩، وقيل سنة ١١٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٧. معجم رجال الحديث ١: ٢٢٥. جامع

الرواة ١: ٢١. نقد الرجال ٨. مجمع الرجال ١: ٤٤. أعيان الشيعة ٢: ١٣٩. توضيح
االشتباه ١١. الكنى واأللقاب ٢: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٧٧٨. ريحانة األدب

(فارسي) ٢: ٣٩٧. منتهى المقال ٢١. منهج المقال ٢١.
تهذيب األسماء واللغات ١: ١٠٣. هدى الساري ٣٨٥. تاريخ الثقات ٥٢. تاريخ

أسماء الثقات ٥٧. تهذيب الكمال ٢: ٨٨. الجرح والتعديل ١: ١: ١٠١. الجمع بين
رجال الصحيحين ١٦. تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٢. شذرات الذهب ١: ٣٠٥. التاريخ

(٤١)



الكبير ١: ٢٨٨. تاريخ بغداد ٦: ٨١. خالصة تذهيب الكمال ١٥. طبقات الحفاظ
١٠٧. تقريب التهذيب ١: ٣٥. ميزان االعتدال ١: ٣٣. تهذيب التهذيب ١: ١٢١.

العبر
١: ٢٨٨. طبقات ابن سعد ٧: ٣٢٢. لسان الميزان ٧: ١٦٩. أعالم الزركلي ١:

.٤٠
(٤٢)

[المدني]
أبو إسحاق إبراهيم بن سعيد المدني، وقيل المديني.

محدث إمامي حسن الحال، ومن شيوخ أهل المدينة المنورة، يقول عنه بعض
العامة بأنه كان ضعيفا منكر الحديث غير معروف.

روى عنه زكريا بن يحيى، وقتيبة بن سعيد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧. خاتمة المستدرك
٧٧٨. معجم رجال الحديث ١: ٢٢٦. جامع الرواة ١: ٢١. نقد الرجال ٨. مجمع
الرجال ١: ٤٤. أعيان الشيعة ٢: ١٤٠. منتهى المقال ٢١. منهج المقال ٢١. إتقان

المقال
١٥٦. الوجيزة للمجلسي ٢٥.

لسان الميزان ٧: ١٦٩. ميزان االعتدال ١: ٣٥. تهذيب التهذيب ١: ١٢٥. تقريب
التهذيب ١: ٣٥. خالصة تذهيب الكمال ١٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

٣٤. المغني في الضعفاء ١: ١٥. الثقات ٦: ٧.
(٤٣)

[أبو السفانج]
أبو إسحاق إبراهيم المعروف بأبي السفانج، وقيل اتحاده مع إسحاق بن عبد

العزيز الكوفي البزاز الملقب بأبي السفانج الذي يأتي تحت رقم ٢٩٧.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٠. معجم رجال الحديث ١: ١٧٩. جامع
الرواة ١: ١٥. نقد الرجال ٦. مجمع الرجال ١: ٢٩. أعيان الشيعة ٢: ١٠٦. رجال

(٤٢)



البرقي ٢٧. منهج المقال ١٨.
(٤٤)

[الكناني]
إبراهيم بن سلمة، وقيل مسلمة الكناني.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٨. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

الحديث ١: ٢٢٨. جامع الرواة ١: ٢١. نقد الرجال ٩. مجمع الرجال ١: ٤٤. أعيان
الشيعة ٢: ١٤١. توضيح االشتباه ١٢. منهج المقال ٢١. منتهى المقال ٢١.

(٤٥)
[إبراهيم بن سليمان]

أبو إسحاق إبراهيم بن سليمان بن أبي داحة، وقيل ابن حداد، وقيل راحة،
وقيل داجة وهي أمه، المزني، وقيل المدني، البصري، مولى آل طلحة بن عبيد الله.

من وجوه الشيعة الممدوحين بالبصرة، ومن حسان المحدثين، وكان فقيها،
متكلما، أديبا شاعرا، وله كتب.

روى عنه أبو عثمان الجاحظ.
المراجع:

رجال النجاشي ١١. معجم رجال الحديث ١: ٢٢٨. هداية المحدثين ١٦٧.
فهرست الطوسي ٤. تأسيس الشيعة ٣٧٦. نقد الرجال ٩. معالم العلماء ٥. معجم

الثقات ٢٣٩. رجال الحلي ٤. تنقيح المقال ١: ١٨. رجال ابن داود ٣٢. جامع الرواة
١

٢٢. مجمع الرجال ١: ٤٤ و ٤٥. أعيان الشيعة ٢: ١٤١. منتهى المقال ٢١ وفيه
اسم

أبيه سالم بدل سليمان. العندبيل ١: ٧. منهج المقال ٢١. بهجة اآلمال ١: ٥٢٨.
وسائل

الشيعة ٢٠: ١١٩. إتقان المقال ١٥٦. رجال األنصاري ٣ و ١٣. تهذيب المقال ١:
.٢٤٥

معجم المصنفين ٣: ١٤٥. الحيوان ٢: ٨٢ و ١٥٣.

(٤٣)



(٤٦)
[الكوفي]

إبراهيم بن سماعة الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٩. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٣٠. جامع الرواة ١: ٢٢. نقد الرجال ٩. مجمع الرجال ١: ٤٦. أعيان

الشيعة ٢: ١٤٣. منهج المقال ٢٢. منتهى المقال ٢١.
لسان الميزان ١: ٦٦.

(٤٧)
[إبراهيم بن سنان]

محدث.
روى عنه الحسن بن علي بن النعمان.

المراجع:
رجال البرقي ٢٨. تنقيح المقال ١: ١٩. معجم رجال الحديث ١: ٢٣٠. جامع

الرواة ١: ٢٢. منهج المقال ٢٢.
لسان الميزان ١: ٦٦.

(٤٨)
[الكوفي]

إبراهيم بن السندي الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن عبد الحميد، وثعلبة بن ميمون، ومحمد بن عمرو وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ١٩. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٣٠. جامع الرواة ١: ٢٢. نقد الرجال ٩. مجمع الرجال ١: ٤٦. أعيان

(٤٤)



الشيعة ٢: ١٤٣. منهج المقال ٢٢.
(٤٩)

[إبراهيم بن شعيب]
إبراهيم بن شعيب الكوفي، التيمي.

إمامي مجهول الحال، وقيل كان واقفيا ممدوحا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٩. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٣٤ و ٢٣٥. معجم الثقات ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٢٢. نقد الرجال ٩.
مجمع الرجال ١: ٤٨. أعيان الشيعة ٢: ١٤٤. رجال البرقي ٢٧. منتهى المقال ٢١.

منهج المقال ٢٢. تهذيب المقال ١: ٣٣٨.
(٥٠)

[المزني]
إبراهيم بن شعيب المزني، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٩. خاتمة المستدرك ٧٧٨. رجال ابن

داود ٢٢٦. معجم الثقات ٢٤٠. معجم رجال الحديث ١: ٢٣٥. جامع الرواة ١:
.٢٢

رجال الحلي ١٩٧. نقد الرجال ٩. مجمع الرجال ١: ٤٨. أعيان الشيعة ٢: ١٤٤.
منتهى

المقال ٢١. منهج المقال ٢٢.
(٥١)

[األسدي]
إبراهيم بن شعيب بن ميثم األسدي التمار، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه عبد الله بن مسكان، وعبد الله بن القاسم الحضرمي، وعبد الله بن

جندب.

(٤٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٢٠. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم الثقات

٢٤٠. معجم رجال الحديث ١: ٢٣٢ و ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٢٢. نقد الرجال ٩.
مجمع

الرجال ١: ٤٨. أعيان الشيعة ٢: ١٤٤. منتهى المقال ٢١. منهج المقال ٢٢.
تلخيص المتشابه في الرسم ١: ٢١٨.

(٥٢)
[الشعيري]

إبراهيم الشعيري، وقيل صاحب الشعير.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل كان من الثقات.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٢٢. أعيان الشيعة ٢: ١٤٤. معجم رجال الحديث ١: ٣٦٠. منتهى
المقال ٢١. منهج المقال ٢٢.

(٥٣)
[األزدي]

إبراهيم بن الصباح األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ٢١. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٢٣. نقد الرجال ١٠. مجمع الرجال ١: ٥١.

أعيان
الشيعة ٢: ١٦٨ وفيه إبراهيم بن صالح. توضيح االشتباه ١٤. منهج المقال ٢٢. منتهى

المقال ٢١.
لسان الميزان ١: ٦٩.

(٥٤)
[الصيقل]

أبو إسحاق إبراهيم الصيقل.

(٤٦)



محدث إمامي.
روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ٢١. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

الحديث ١: ١٧٥ و ٣٦٠. جامع الرواة ١: ٢٣. نقد الرجال ١٠. مجمع الرجال ١:
.٥١

أعيان الشيعة ٢: ١٦٨. منهج المقال ٢٢.
(٥٥)

[الغفاري]
إبراهيم بن ضمرة، وقيل ضميرة المدني، الغفاري بالوالء.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٢١. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٢٣. نقد الرجال ١٠. مجمع الرجال ١: ٥١.

أعيان
الشيعة ٢: ١٦٨. توضيح االشتباه ١٤. منهج المقال ٢٢. أضبط المقال ٤١٦. منتهى

المقال ٢١.
لسان الميزان ١: ٦٩.

(٥٦)
[البرجمي]

إبراهيم بن عباد البرجمي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٢١. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٣. نقد الرجال ١٠. مجمع الرجال ١: ٥١ وفيه

إبراهيم بن عماد. أعيان الشيعة ٢: ١٦٨. توضيح االشتباه ١٤. منهج المقال ٢٢.
منتهى

المقال ٢١.
لسان الميزان ١: ٧٠.

(٤٧)



(٥٧)
[األزدي]

إبراهيم بن عبادة األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٢٢. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٣. نقد الرجال ١٠. مجمع الرجال ١: ٥١.

أعيان
الشيعة ٢: ١٦٨ وفيه إبراهيم بن عباد. توضيح االشتباه ١٤. منهج المقال ٢٢ وفيه اسم

أبيه عباد بدل عبادة.
لسان الميزان ١: ٧٠.

(٥٨)
[ابن أبي المثنى]

إبراهيم ابن أبي المثنى عبد األعلى الكوفي، الجعفي بالوالء.
محدث إمامي مجهول الحال، وثقه بعض العامة.

روى عنه سفيان الثوري، وإسرائيل بن يونس.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ١٢. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ١٩٨ و ٢٤١. جامع الرواة ١: ١٧. نقد الرجال ٧. مجمع الرجال ١:

٣٦
و ٥١. أعيان الشيعة ٢: ١٠٩ و ١٧٦. توضيح االشتباه ٩. منهج المقال ٢٠. منتهى

المقال ٢١.
التاريخ الكبير ١: ١: ٣٠٤. تهذيب التهذيب ١: ١٣٧. تقريب التهذيب ١: ٣٨.

تاريخ الثقات ٥٢. تاريخ أسماء الثقات ٥٨. الثقات البن حبان ٦: ١٧.
(٥٩)

[األنماطي]
إبراهيم بن عبد الحميد األسدي بالوالء، األنماطي، البزاز، الكوفي.

(٤٨)



محدث واقفي ثقة، روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وأدرك اإلمام الرضا
عليه السالم، وله كتاب (النوادر).

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعوانة بن الحسين البزاز، وإبراهيم بن أبي
البالد وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦ و ٣٤٤ و ٣٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٢. رجال النجاشي ١٥.
معالم العلماء ٧. فهرست الطوسي ٨. رجال ابن داود ٢٢٦. معجم الثقات ٤. معجم
رجال الحديث ١: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٣. رجال الحلي ١٩٧. نقد الرجال ١١.

مجمع الرجال ١: ٥٢. هداية المحدثين ١٠. أعيان الشيعة ٢: ١٧٦. رجال البرقي ٢٧
و ٤٨ و ٥٣. منتهى المقال ٢٣. العندبيل ١: ٨. منهج المقال ٢٢. جامع المقال ٥٣.

رجال
الكشي ٣٧٠ وغيره. التحرير الطاووسي ٣١ وفيه الصنعاني. بهجة اآلمال ١: ٥٤٦.
روضة المتقين ١٤: ٣٢٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢٠. إتقان المقال ٧. شرح مشيخة
الفقيه ٥٤. رجال األنصاري ٤ و ١٥. تهذيب المقال ١: ٢٩٦. ثقات الرواة ١: ٣٣

.٣٥ -
لسان الميزان ١: ٧٥. معجم المصنفين ٣: ١٧٤. معجم المؤلفين ١: ٤٢.

(٦٠)
[الخزاعي]

أبو محمد إبراهيم بن عبد الرحمن بن أمية بن محمد بن عبد الله بن ربيعة
الخزاعي، المدني.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه سهل بن زياد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣. خاتمة المستدرك ٧٧٨.

معجم رجال الحديث ١: ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٢٥. نقد الرجال ١١. مجمع الرجال
:١

(٤٩)



٥٤. أعيان الشيعة ٢: ١٧٦. منتهى المقال ٢٣. منهج المقال ٢٣. إتقان المقال ١٥٦.
لسان الميزان ١: ٧٦.

(٦١)
[إبراهيم بن عبد العزيز]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه ابنه.

المراجع:
رجال البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ١: ٢٤٧.

(٦٢)
[األحمري]

إبراهيم بن عبد الله األحمري، الكوفي، ويقال عنه إبراهيم األحمري الكوفي.
محدث عامي غير ممدوح وال مذموم. روى عنه سيف بن عميرة، وعبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٣ و ١٤٥ و ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٣ و ٢٤. العندبيل ١: ٨.
معجم رجال الحديث ١: ١٧٩ و ٢٤٨. جامع الرواة ١: ١٨ و ٢٥. نقد الرجال ٧

و ١٠. مجمع الرجال ١: ٥١. أعيان الشيعة ٢: ١٧٦. رجال البرقي ٢٧. منهج المقال
٢٣. جامع المقال ٥٣. منتهى المقال ٢٣.

(٦٣)
[قتيل باخمرى]

أبو الحسن وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن
الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي،

المدني،
المعروف بقتيل باخمرى، وأمه هند بنت أبي عبيدة.

من علماء ومحدثي أهل بيت النبوة، وكان أميرا، ثائرا شجاعا، أديبا شاعرا،

(٥٠)



عارفا بالعربية وأخبار العرب وأيامهم وأشعارهم، وكان معتزليا.
خرج بالبصرة سنة ١٤٥ على الدولة العباسية في عهد المنصور الدوانيقي،
فبايعه خلق من الناس، فأرسل إليه الدوانيقي جيشا بقيادة عيسى بن موسى

العباسي، فقابل الجيش العباسي ببسالة وشجاعة وأخيرا استشهد بقرية باخمرى
(قرب الكوفة) في ٢٥ ذي القعدة من نفس السنة المذكورة على يد حميد بن

قحطبة، ودفن بباخمرى. استشهد وهو ابن ثمان وأربعين سنة.
روى عنه الفضيل بن مرزوق.

المراجع:
رجال الطوسي ص ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٢٤. عمدة الطالب ١٠٨. فهرست

النديم ٢٠٤. مروج الذهب ٣: ٣٠٧. مقاتل الطالبيين ٣١٥. أعيان الشيعة ٢: ١٧٧.
مجمع الرجال ١: ٥١ و ٥: ٣٧. تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٧٦. رجال الكشي ٢١٤. نقد

الرجال ١٠. جامع الرواة ١: ٢٥. معجم رجال الحديث ١: ٢٤٨. رجال ابن داود
٣٢. الفصول الفخرية (فارسي) ١٠٨ و ١٦٢. تتمة المنتهى (فارسي) ١٩٤. تاريخ

الفخري ١٦٧. المقاالت والفرق ٧٦ و ٢٠٩. فرق الشيعة ٦٢. سفينة البحار ١: ٧٧.
العندبيل ١: ٨. البحار ٤٧: ٢٩٥. نامه دانشوران (فارسي) ٣: ٤٧. منتهى اآلمال
(فارسي) ١: ٣٢٢. األغاني ١٨: ١٠. منهج المقال ٢٣. األعالم في كتاب معجم

البلدان ٢٤. منتهى المقال ٢٣. المجدي في أنساب الطالبيين ٤٢. الفخري في
أنساب الطالبيين ٨٥.

أنساب األشراف ١٢٢. النجوم الزاهرة ١: ٣٥٢ و ٢: ١. الثقات البن حبان ٦:
١٥. البيان والتبيين ٢: ١٩٥ و ٣: ٣٧٣. سير أعالم النبالء ٦: ٢١٨. العبر ١: ١٩٩.

شذرات الذهب ١: ٢١٤. تاريخ أبي الفداء ٢: ٣. أعالم الزركلي ١: ٤٨. البداية
والنهاية ١٠: ٨٧. مرآة الجنان ١: ٢٩٨. دول االسالم ١: ٧٤. تاريخ ابن العبري

١٢٢. تاريخ الطبري ٦: ٢٤٠. الكامل في التاريخ ٥: ٢٠٨. التاريخ الكبير ١:

(٥١)



٣٠٤. األخبار الطوال ٣٨٥. معجم البلدان ١: ٣١٦. الوافي بالوفيات ٦: ٣١.
(٦٤)

[ابن سام]
إبراهيم بن عبد الله بن سام.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه عمرو بن عثمان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١: ٢٤٩.

(٦٥)
[الزرقي]

أبو غرة، وقيل أبو عزة إبراهيم بن عبيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن
العجالن الزرقي، األنصاري، المدني.

محدث إمامي مجهول الحال، يصفه العامة بالصدق، روى عن اإلمام الباقر
عليه السالم أيضا. روى عنه عياض بن عبد الله الفهري، ومحمد بن عبد الرحمن بن

أبي ذئب، وعبد الملك بن جريج وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٤ و ١٤٥ و ٣٣٨. تنقيح المقال ١: ٢٥ و ٣ قسم الكنى: ٢٦.
معجم رجال الحديث ١: ٢٥٦ و ٢١: ٢٣٩. جامع الرواة ١: ٢٦ و ٢: ٤٠٢ و

٤٠٩. نقد
الرجال ١١ و ٣٩٣ و ٣٩٥. مجمع الرجال ١: ٥٨ و ٧: ٨٠. أعيان الشيعة ٢:

.١٨٢
توضيح االشتباه ١٥ و ٣١٣. رجال البرقي ٤٢. منهج المقال ٢٤. منتهى المقال ٢٣.

لسان الميزان ١: ٧٩. تهذيب التهذيب ١: ١٤٣. تقريب التهذيب ١: ٣٩. التاريخ
الكبير ١: ٣٠٤. خالصة تذهيب الكمال ١٧. الجرح والتعديل ١: ١: ١١٣. تهذيب

الكمال ٢: ١٤٥. الثقات البن حبان ٦: ١٢.

(٥٢)



(٦٦)
[األسدي]

إبراهيم بن عرفي، وقيل عربي األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٧. خاتمة المستدرك ٧٧٨.

معجم رجال الحديث ١: ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٢٨. نقد الرجال ١١. مجمع الرجال
١: ٦٠. أعيان الشيعة ٢: ١٨٣ منتهى المقال ٢٤. منهج المقال ٢٥ إتقان المقال

.١٥٦
لسان الميزان ١: ٨٠. الجرح والتعديل ١: ١: ١٢١.

(٦٧)
[إبراهيم بن عطية]

أبو إسماعيل إبراهيم بن عطية بن عبد الرحمن بن غسان الثقفي، الواسطي،
الخراساني.

إمامي مجهول الحال، تركه بعض العامة لضعفه.
روى عنه أحمد بن حنبل، وإسحاق بن شاهين، وإسماعيل الرقي وغيرهم.

كان خراساني األصل، سكن واسط وتوفي بها سنة ١٨١.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ٢٧. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال
الحديث ١: ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٢٨. نقد الرجال ١١. مجمع الرجال ١: ٦٠.
أعيان الشيعة ٢: ١٨٣. توضيح االشتباه ١٥. منهج المقال ٢٥. منتهى المقال ٢٤.

لسان الميزان ١: ٨٠. ميزان االعتدال ١: ٤٨. التاريخ الكبير ١: ٣١١.
المجروحين ١: ١٠٨. الضعفاء الكبير ١: ٦٠. الجرح والتعديل ١: ١: ١٢٠.

المجموع
في الضعفاء والمتروكين ٤٢ و ٢٦٨. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٤٥. الكنى

واألسماء ١: ٩٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٤٢. المغني في الضعفاء ١:
.٢٠

(٥٣)



تاريخ واسط ١٥٤.
(٦٨)

[إبراهيم بن علي]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه مخلد بن موسى، والغفاري.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١: ٢٦٠.
(٦٩)

[الرافعي]
إبراهيم بن علي بن الحسن بن علي بن أبي رافع الرافعي، المدني، وكان أبو

رافع من موالي النبي صلى الله عليه وآله.
محدث، قال عنه بعض العامة بأنه كان يخطئ حتى خرج عن حد من يحتج به

إذا انفرد.
كان من أهل المدينة المنورة، قدم بغداد ولم يزل بها حتى توفي، وكان حيا

قبل سنة ١٤٨.
روى عنه يعقوب بن حميد بن كاسب، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأحمد

ابن إبراهيم الدورقي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦ وفيه اسم جده الحسين بدل الحسن. تنقيح المقال ١: ٢٧.
خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال الحديث ١: ٢٦٠. جامع الرواة ١: ٢٨. نقد

الرجال ١١. مجمع الرجال ١: ٦٠. أعيان الشيعة ٢: ١٨٤. منهج المقال ٢٥. منتهى
المقال ٢٤.

ميزان االعتدال ١: ٤٩. تهذيب التهذيب ١: ١٤٦. تقريب التهذيب ١: ٤٠ التاريخ
الكبير ١: ٣١٠. تاريخ بغداد ٦: ١٣١. خالصة تذهيب الكمال ١٧. الجرح والتعديل

:١

(٥٤)



١: ١١٥. تهذيب الكمال ٢: ١٥٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٦٧.
المجروحين

١: ١٠٣. األنساب ٢٤٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٤٤. المغني في الضعفاء ١:
٢٠. اللباب ٢: ٨ وفيه إبراهيم بن حسن بن علي بن أبي رافع. الضعفاء والمتروكين

البن الجوزي ١: ٤٣.
(٧٠)

[المرافقي]
إبراهيم بن علي المرافقي، وقيل الرافقي.

محدث.
روى عنه الحسن بن الحسين.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٢٩. معجم رجال الحديث ١: ٢٦٢.

لسان الميزان ١: ٨٥. ميزان االعتدال ١: ٥٠.
(٧١)

[الصنعاني]
أبو إسحاق إبراهيم بن عمر، وقيل عمير، وقيل عثمان بن كيسان الصنعاني،

اليماني.
محدث إمامي ثقة، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم،

وله
كتاب.

روى عنه سيف بن عميرة، وحماد بن عيسى، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٣ و ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٢٧. رجال النجاشي ١٥. معالم
العلماء ٦. فهرست الطوسي ٩. رجال ابن داود ٢٢٧. معجم الثقات ٣. معجم رجال
الحديث ١: ٢٥٨ و ٢٦٣. جامع الرواة ١: ٢٩. رجال الحلي ٦ وفيه اسم أبيه عمرو.

نقد
الرجال ١٢. رجال الكشي ١٦ و ٥٣. مجمع الرجال ١: ٦٠ و ٦١. هداية المحدثين

.١١

(٥٥)



أعيان الشيعة ٢: ١٩٧. رجال البرقي ١١ و ٤٧. بهجة اآلمال ١: ٥٥١. منتهى المقال
٢٤. منهج المقال ٢٥. العندبيل ١: ١٠. جامع المقال ٥٣. أضبط المقال ٥٣٨.

وسائل
الشيعة ٢٠: ١٢١. الوجيزة للمجلسي ٢٥. روضة المتقين ١٤: ٣٢٧. شرح مشيخة

الفقيه ٩٥. رجال األنصاري ١٦. تهذيب المقال ١: ٢٨٩. ثقات الرواة ١: ٣٦ و
.٣٧

تهذيب التهذيب ١: ١٤٨. تقريب التهذيب ١: ٤٠. خالصة تذهيب الكمال ١٧.
التاريخ الكبير ١: ٣٠٧. الجرح والتعديل ١: ١: ١١٤. تهذيب الكمال ٢: ١٥٦ و

.١٥٩
تاريخ أسماء الثقات ٦١. الكنى واألسماء ١: ٩٩.

(٧٢)
[الخزاز]

أبو أيوب إبراهيم بن عيسى، وقيل عثمان، وقيل زياد الكوفي وقيل الكرخي،
الخزاز، وقيل في اسمه إبراهيم بن عثمان بن زياد.

محدث إمامي ثقة كبير المنزلة، روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب
(النوادر)، و (الصالة).

روى عنه الحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦ و ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٧ و ٢٦. رجال النجاشي ١٥.
فهرست الطوسي ٨. رجال ابن داود ٣١ و ٣٢ و ٢١٣. معجم الثقات ٤ و ١٣٤.

معجم
رجال الحديث ١: ٢٢٣ و ٢٢٤ و ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٦٥ و ٣٥٩ و ٣٦١ و ٢١:

٣٥ و ٣٦
و ٣٧. جامع الرواة ١: ٢٦ و ٢٩ و ٢: ٣٦٧. رجال الحلي ٥. نقد الرجال ٨ و ١٢

و ٣٨٣.
رجال الكشي ١٥ و ٣٦٦. مجمع الرجال ١: ٤٤ و ٥٩ و ٦١ و ٦٢ و ٧: ٩. هداية
المحدثين ١١ و ٢٧١. أعيان الشيعة ٢: ١٣٩ و ١٨٢ و ١٩٧. توضيح االشتباه ١٦

و ٦١
و ٣٠٦. رجال البرقي ٢٧ و ٤٤. جامع المقال ٥٢ و ٥٣. منتهى المقال ٢١ و ٢٤ و

.٢٥
العندبيل ١: ٩. منهج المقال ٢١ و ٢٥. ايضاح االشتباه ٣. التحرير الطاووسي ٣٥.

نضد
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االيضاح ١٤. بهجة اآلمال ١: ٥١٤ و ٥٥٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢١. روضة
المتقين

١٤: ٣٢٧. إتقان المقال ٨. الوجيزة ٢٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٨. رجال األنصاري
٤

و ١٥. تهذيب المقال ١: ٢٨٦. معالم العلماء ٦. أضبط المقال ٥٠٢. ثقات الرواة
١: ٧

لسان الميزان ١: ٦١ و ٨٠ و ٨٨.
(٧٣)

[الكوفي]
إبراهيم بن غريب الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٢٨. معجم رجال الحديث ١: ٢٦٧. خاتمة

المستدرك ٧٧٩. جامع الرواة ١: ٢٩. نقد الرجال ١٢. مجمع الرجال ١: ٦٢. أعيان
الشيعة ٢: ١٩٧. منهج المقال ٢٥. منتهى المقال ٢٤.

لسان الميزان ١: ٨٩.
(٧٤)

[الغفاري]
إبراهيم الغفاري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٢٨. خاتمة المستدرك ٧٧٩ وفيه إبراهيم

ابن الغفاري. معجم رجال الحديث ١: ٣٦١. جامع الرواة ١: ٢٩. نقد الرجال ١٢.
مجمع الرجال ١: ٦٢. أعيان الشيعة ٢: ١٩٧. منهج المقال ٢٥.

(٧٥)
[ابن أبي فاطمة]

إبراهيم بن أبي فاطمة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٢. خاتمة المستدرك ٧٧٨. معجم رجال

(٥٧)



الحديث ١: ١٩٧. جامع الرواة ١: ١٧. نقد الرجال ٦. مجمع الرجال ١: ٣٥. أعيان
الشيعة ٢: ١٠٩. منهج المقال ٢٠. منتهى المقال ٢٥.

لسان الميزان ١: ٨٩.
(٧٦)

[الهاشمي]
أبو إسحاق إبراهيم بن الفضل الهاشمي، المدني.

محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه عمر بن عثمان، وجعفر بن بشير، وعبد الله بن علي بن عامر وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩.

معجم رجال الحديث ١: ٢٦٧ و ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٢٩. نقد الرجال ١٢.
مجمع

الرجال ١: ٦٢. أعيان الشيعة ٢: ١٩٨. منتهى المقال ٢٥. منهج المقال ٢٥. إتقان
المقال

١٥٦. الوجيزة للمجلسي ٢٥.
تهذيب الكمال ٢: ١٦٥. الجرح والتعديل ١: ١: ١٢٢. التاريخ الكبير ١: ١: ٣١١.

الكنى واألسماء: ١: ٩٩.
(٧٧)

[البغدادي]
إبراهيم الكرخي، وقيل الكالبي، البغدادي، من أبناء العجم، وقيل هو إبراهيم

ابن أبي زياد.
محدث إمامي.

روى عنه حماد بن عيسى، ومحمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١١ و ٢٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم

(٥٨)



رجال الحديث ١: ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦ و ٢٢٤ و ٣٦١. جامع الرواة ١: ١٦ و
٣٠. نقد

الرجال ٦ و ١٢. مجمع الرجال ١: ٣٢ و ٤٠ و ٦٢. أعيان الشيعة ٢: ١٠٨ و
١٩٩. رجال

الكشي ٢٩٧. رجال البرقي ٢٧. منتهى المقال ١٩. منهج المقال ١٩ و ٢٥. بهجة
اآلمال

١: ٥١٥. شرح مشيخة الفقيه ٦١.
(٧٨)

[الكوفي]
إبراهيم بن المتوكل الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٢٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال
الحديث ١: ٢٧٠. جامع الرواة ١: ٣٠. نقد الرجال ١٢. مجمع الرجال ١: ٦٣.

أعيان
الشيعة ٢: ٢٠٢. منهج المقال ٢٥. منتهى المقال ٢٥.

لسان الميزان ١: ٩٤.
(٧٩)

[ابن المثنى]
إبراهيم بن المثنى الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه عبد الله بن مسكان، وإبراهيم بن ميمون.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥ وفيه إبراهيم المثنى. تنقيح المقال ١: ٢٩. خاتمة المستدرك

٧٧٩. معجم رجال الحديث ١: ٢٧٠. جامع الرواة ١: ٣٠. نقد الرجال ١٢. مجمع
الرجال ١: ٦٣. أعيان الشيعة ٢: ٢٠٢. رجال البرقي ٢٨. منهج المقال ٢٥. منتهى

المقال ٢٥.
لسان الميزان ١: ٩٥.

(٥٩)



(٨٠)
[إبراهيم بن محرز]

إبراهيم بن محرز الجعفي، وقيل الخثعمي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه إبراهيم بن محمد األشعري، ومروان بن مسلم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٢٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال
الحديث ١: ٢٧٠ و ٢٧١ و ٣٦٥. جامع الرواة ١: ٣٠. نقد الرجال ١٢. مجمع

الرجال ١:
٦٣. أعيان الشيعة ٢: ٢٠٢. توضيح االشتباه ١٧. منهج المقال ٢٥. منتهى المقال

.٢٥
لسان الميزان ١: ٩٥.

(٨١)
[الفزاري]

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري،
الكوفي، المصيصي. من محدثي العامة، ويعدونه من أئمتهم وفقهائهم وحفاظهم،

وكان عالما بالمغازي.
كان من أهل الكوفة نزل الشام وسكن المصيصة.

روى عنه سفيان الثوري، والوليد بن مسلم، وعبد الرحمن األوزاعي وغيرهم.
توفي بالمصيصة سنة ١٨٦، وقيل سنة ١٨٨، وقيل سنة ١٨٥.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤ وفيه أسند عنه. معجم رجال الحديث ١: ٢٧٢.

العبر ١: ٢٩٠. تذكرة الحفاظ ١: ٢٧٣. البداية والنهاية ١٠: ١٨٦. تهذيب التهذيب
١: ١٥٢. خالصة تذهيب الكمال ١٧. الكامل في التاريخ ٦: ١٧٤. طبقات ابن

خياط
٣١٧. طبقات ابن سعد ٧: ٤٨٨. طبقات الحفاظ ١٢٢. تهذيب الكمال ٢: ١٦٧.

تهذيب
تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٥٢. الجرح والتعديل ١: ١: ١٢٨. تاريخ الثقات ٢٧. التاريخ

(٦٠)



الكبير ١: ١: ٣٢١. شذرات الذهب ١: ٣٠٧. الكنى واألسماء ١: ٩٩. المعارف
.٢٢٤
(٨٢)

[الشيباني]
إبراهيم بن محمد بن حمران بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

محدث، فقيه إمامي حسن الحال.
روى عنه علي بن المعلى، وعلي بن أسباط، وإسماعيل بن منصور وغيرهم.

المراجع:
تاريخ آل زرارة ١٧٦. معجم رجال الحديث ١: ٢٧٧. أعيان الشيعة ٢: ٢٠٧.

رسالة في آل أعين ٢٦.
(٨٣)

[األسلمي]
أبو إسحاق، وقيل أبو الحسن إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى سمعان المدني،

األسلمي بالوالء مولى أسلم بن قصي، وقيل أقصى، وقيل. في اسمه إبراهيم بن أبي
يحيى المدائني، وقيل المديني.

محدث إمامي حسن الحديث، فقيه، حافظ، ضعفه بعض العامة ورموه
بالكذب والجهمية والقدرية وتركوا حديثه.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان خصيصا بهما.
روى عنه الحسين بن محمد األزدي، وإبراهيم بن طهمان، وسفيان الثوري

وغيرهم.
له من التآليف كتاب (الموطأ)، و (الحالل والحرام).

توفي بالمدينة المنورة سنة ١٨٤، وقيل سنة ١٩١.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٣٠. رجال النجاشي ١١. فهرست الطوسي
٣. معالم العلماء ٤. رجال ابن داود ٣٣. معجم الثقات ٢٤١. معجم رجال الحديث

:١

(٦١)



٢٠٠ و ٢٠١ و ٢٧٤. جامع الرواة ١: ١٧ و ٣٠. رجال الحلي ٤. نقد الرجال ١٢.
مجمع

الرجال ١: ٦٣. أعيان الشيعة ٢: ٢١٠. رجال البرقي ٢٧. تأسيس الشيعة ٢٣٧ و
.٣٠٠

منتهى المقال ٢٥. العندبيل ١٠. منهج المقال ٢٥. جامع المقال ٥٣. بهجة اآلمال ١:
٥٦٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢١. إتقان المقال ١٥٦. شرح مشيخة الفقيه ٩٧. رجال

األنصاري ٤ و ١٢. تهذيب المقال ١: ٢٤٠.
المجروحين ١: ١٠٥. لسان الميزان ٧: ١٧٠. تذكرة الحفاظ ١: ٢٤٦. ميزان

االعتدال ١: ٥٧. تهذيب التهذيب ١: ١٥٨. طبقات الحفاظ ١٠٤. تقريب التهذيب
:١

٤٢. خالصة تذهيب الكمال ١٨. شذرات الذهب ١: ٣٠٦. العبر ١: ٢٨٨. التاريخ
الكبير ١: ٣٢٣. أعالم الزركلي ١: ٥٩. معجم المصنفين ٤: ٣٦١. تهذيب األسماء

واللغات ١: ١٠٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٣. موضح أوهام الجمع والتفريق ١:
.٣٦٥

أحوال الرجال ١٢٨. الضعفاء ٥٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٦٩ و ٤٠٨.
تاريخ الثقات ٥٥. تهذيب الكمال ٢: ١٨٤. الضعفاء الكبير ١: ٦٢. الجرح والتعديل

١
١: ١٠٥. هدية العارفين ١: ١٧. كشف الظنون ٢: ١٩٠٧. معجم المؤلفين ١: ٩٦.

(٨٤)
[الجعفري]

إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي،
الجعفري، المدني.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، ويقول عنه بعض العامة بأنه
كان صدوقا. روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣١. معجم الثقات ٢٤١.
عيون أخبار الرضا ٢: ٣٣. معجم رجال الحديث ١: ٢٨٤. جامع الرواة ١: ٣٢. نقد
الرجال ١٣. مجمع الرجال ١: ٦٨. أعيان الشيعة ٢: ٢١٣. رجال النجاشي ١٤٩ في

(٦٢)



ترجمة ابنه عبد الله بن إبراهيم. منتهى المقال ٢٦. العندبيل ١: ١١. منهج المقال ٧
وسائل الشيعة ٢٠: ١١٨ و ١٢٢ وفيه هو ابن أبي الكرام الجعفري. إتقان المقال

.١٥٧
تقريب التهذيب ١: ٤٢. تهذيب التهذيب ١: ١٥٧. التاريخ الكبير ١: ٣١٨. الجرح

والتعديل ١: ١: ١٢٥. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٤٧. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ١: ٥١. الثقات البن حبان ٦: ٤.

(٨٥)
[الكوفي]

إبراهيم بن محمد بن علي الكوفي.
امامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣. خاتمة المستدرك ٧٧٩.

معجم رجال الحديث ١: ٢٨٦. جامع الرواة ١: ٣٢. نقد الرجال ١٣. مجمع الرجال
:١

٦٩. أعيان الشيعة ٢: ٢١٦. منتهى المقال ٢٦. منهج المقال ٢٧. إتقان المقال ١٥٧.
(٨٦)

[مولى األشعري]
إبراهيم بن محمد الكوفي، مولى أبي موسى األشعري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ٣٢ وفيه إبراهيم بن محمد الكوفي أبي

موسى األشعري. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال الحديث ١: ٢٩١. جامع
الرواة

١: ٣٢. نقد الرجال ١٣. مجمع الرجال ١: ٦٩. أعيان الشيعة ٢: ٢١٨. رجال
البرقي

٢٧ وفيه مولى آل أبي موسى األشعري. منتهى المقال ٢٦.
(٨٧)

[األزدي]
أبو سفيان إبراهيم بن مرشد، وقيل مزيد األزدي، الكوفي، الكندي.

(٦٣)



إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٣ و ١٤٦. تنقيح المقال ١: ٣٣. معجم رجال الحديث ١: ٢٩٦.

جامع الرواة ١: ٣٤. نقد الرجال ١٤. مجمع الرجال ١: ٧٢. أعيان الشيعة ٢: ٢٢٧.
توضيح االشتباه ١٨. منهج المقال ٢٧.

لسان الميزان ١: ١١٠. الجرح والتعديل ١: ١: ١٣٨.
(٨٨)

[الكوفي]
إبراهيم بن معرض، وقيل معوض، وقيل مغرض الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه منصور بن حازم، وحصين بن مخارق.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٣ و ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٣٤. معجم رجال الحديث ١: ٢٩٨.

جامع الرواة ١: ٣٤. نقد الرجال ١٤. مجمع الرجال ١: ٧٣. أعيان الشيعة ٢: ٢٢٧.
توضيح االشتباه ١٩. رجال البرقي ١١ و ٢٧. العندبيل ١: ١٢. منهج المقال ٢٧.

لسان الميزان ١: ١١٢.
(٨٩)

[األسدي]
إبراهيم بن معقل بن قيس األسدي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ٣٤. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال
الحديث ١: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٣٤. نقد الرجال ١٤. مجمع الرجال ١: ٧٢.

أعيان
الشيعة ٢: ٢٢٨. توضيح االشتباه ١٩. منهج المقال ٢٧.

لسان الميزان ١: ١١٢.

(٦٤)



(٩٠)
[ابن رمانة]

إبراهيم بن المفضل، وقيل الفضيل بن قيس بن رمانة األشعري بالوالء.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عنه جعفر بن بشير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٤. خاتمة المستدرك ٧٧٩.
معجم رجال الحديث ١: ٢٦٨ و ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٣٤. نقد الرجال ١٤.

مجمع
الرجال ١: ٧٣. أعيان الشيعة ٢: ٢٢٨. منتهى المقال ٢٧. منهج المقال ٢٧. إتقان

المقال
.١٥٨
(٩١)

[الكوفي]
إبراهيم بن منير الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٤. خاتمة المستدرك ٧٧٩.
معجم رجال الحديث ١: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٣٤. مجمع الرجال ١: ٧٣. أعيان

الشيعة ٢: ٢٢٨. منهج المقال ٢٧. منتهى المقال ٢٧.
لسان الميزان ١: ١١٤.

(٩٢)
[األزدي]

إبراهيم بن المهاجر األزدي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥. خاتمة المستدرك ٧٧٩.

(٦٥)



معجم رجال الحديث ١: ٣٠١. جامع الرواة ١: ٣٤. نقد الرجال ١٤. مجمع الرجال
:١

٧٣. أعيان الشيعة ٢: ٢٣٠. رجال البرقي ٢٨. منتهى المقال ٢٧. منهج المقال ٢٨.
إتقان المقال ١٥٨. الوجيزة للمجلسي ٢٥.

(٩٣)
[ابن مهزم األسدي]

إبراهيم بن مهزم األسدي، الكوفي، من بني نصر، المعروف بأبي بردة، وقيل
ابن بردة، وقيل ابن أبي بردة.

من ثقات محدثي االمامية، ومن خواص أصحاب اإلمام عليه السالم، روى كذلك
عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه جعفر بن بشير، والحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
عمر طويال، وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤ و ٣٤٢. تنقيح المقال ١: ٣٥. رجال النجاشي ١٦. معالم

العلماء ٥. فهرست الطوسي ٩. رجال ابن داود ٣٤. معجم الثقات ٥. معجم رجال
الحديث ١: ٣٠١ و ٣٠٢. جامع الرواة ١: ٣٤. رجال الحلي ٦. نقد الرجال ١٤.

مجمع
الرجال ١: ٧٣ و ٧٤. هداية المحدثين ١٢. أعيان الشيعة ٢: ٢٣١. توضيح االشتباه

١٩. رجال البرقي ٢٧. المناقب ٤: ٢٨١. منتهى المقال ٢٧. العندبيل ١: ١٣. منهج
المقال ٢٨. ايضاح االشتباه ٤. نضد االيضاح ١٨. بهجة اآلمال ١: ٥٧٨. أضبط

المقال
٤١٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢٢. إتقان المقال ٩. الوجيزة للمجلسي ٢٥. تهذيب

المقال
١: ٣١٤. رجال األنصاري ٦ و ١٦. ثقات الرواة ١: ٣٩.

معجم المصنفين ٤: ٤٥٧. معجم المؤلفين ١: ١١٧.
(٩٤)

[بياع الهروي]
إبراهيم بن ميمون الكوفي، مولى آل الزبير، المعروف ببياع الهروي.

(٦٦)



محدث إمامي ثقة، وقيل كان من المجاهيل.
روى عنه علي بن رئاب، ومعاوية بن عمار، وأبو سليمان الجصاص وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥ و ١٥٤. تنقيح المقال ١: ٣٧. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم

رجال الحديث ١: ٣٠٨ و ٣١٠. جامع الرواة ١: ٣٥. نقد الرجال ١٥. مجمع
الرجال ١:

٧٥. أعيان الشيعة ٢: ٢٣١. رجال البرقي ٢٧. منتهى المقال ٢٧. منهج المقال ٢٨.
شرح مشيخة الفقيه ٦٣.

(٩٥)
[إبراهيم بن النصر]

إبراهيم بن النصر بن القعقاع الجعفي، وقيل البجلي، وقيل الفزاري، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، صحيح الحديث، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم و

روى عنه جعفر بن بشير، والقاسم بن إسماعيل.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٤ و ١٤٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٧. رجال النجاشي
١٥. فهرست الطوسي ٩. معالم العلماء ٧. رجال ابن داود ٣٤. معجم الثقات ٥.

معجم
رجال الحديث ١: ٣١٠ و ٣١١. جامع الرواة ١: ٣٦. رجال الحلي ٦. نقد الرجال

.١٥
مجمع الرجال ١: ٧٦. أعيان الشيعة ٢: ٢٣٢. توضيح االشتباه ٢٠. رجال البرقي

.٢٨
منتهى المقال ٢٧. العندبيل ١: ١٣. منهج المقال ٢٨. جامع المقال ٥٣. ايضاح

االشتباه
٣. نضد االيضاح ١٨. بهجة اآلمال ١: ٥٨١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢٢. إتقان المقال

.٩
الوجيزة للمجلسي ٢٥. رجال األنصاري ٦ و ١٦ و ١٨. تهذيب المقال ١: ٣٠٢.

ثقات
الرواة ١: ٣٩ و ٤٠.

معجم المصنفين ٤: ٤٥٩. معجم المؤلفين ١: ١٢٢.

(٦٧)



(٩٦)
[األزدي]

إبراهيم بن نعيم األزدي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه الحسن بن محبوب، وعباد بن كثير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١: ٣١٢.
(٩٧)

[الصحاف]
إبراهيم بن نعيم الصحاف، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٣٨. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال
الحديث ١: ٣١٢. جامع الرواة ١: ٣٦. نقد الرجال ١٥. مجمع الرجال ١: ٧٦.

أعيان
الشيعة ٢: ٢٣٢. توضيح االشتباه ٢٠. منهج المقال ٢٨. توضيح المقال ١٩.

(٩٨)
[أبو الصباح العبدي]

أبو الصباح إبراهيم بن نعيم العبدي، الكوفي، الكناني ألنه نزلها.
من ثقات وفضالء محدثي وفقهاء االمامية، تشرف برؤية اإلمام الباقر عليه السالم،

وروى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب.
لصالحه وجاللته قال له اإلمام الصادق عليه السالم: أنت ميزان ال عين فيه، فعرف

بالميزان. قال المحقق في المعتبر إنه من أعيان الفضالء، وأفاضل الفقهاء.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن الفضيل، وسيف بن عميرة وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٧٠ وهو ابن نيف وسبعين سنة.

(٦٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٢ و ١٤٤. تنقيح المقال ١: ٣٨ و ٣ قسم الكنى: ٢٠. رجال

النجاشي ١٥. رجال ابن داود ٣٤. معجم الثقات ٥ و ١٤١. معجم رجال الحديث
:١

٣١٢ و ٢١: ١٩١ و ١٩٢ و ٢٣: ١٣٧. جامع الرواة ١: ٣٦ و ٢: ٣٩٤ و ٤٥٠.
رجال

الحلي ٣. نقد الرجال ١٥ و ٣٩٠ و ٤١١. مجمع الرجال ١: ٧٦ و ٧: ٥٤ و ١٤٦.
هداية

المحدثين ١٢ و ٢٨٦. فهرست الطوسي ١٨٥. أعيان الشيعة ٢: ٢٣٢. الكنى
واأللقاب

١: ٩٣. هدية األحباب (فارسي) ٢٣. توضيح االشتباه ٢١ و ٣١٢. سفينة البحار ١:
٧٩ و ٢: ٣. رجال البرقي ١١ و ١٨ و ٣٨. منتهى المقال ٢٧. العندبيل ١٣. منهج

المقال
٢٨. جامع المقال ٥٣. بهجة اآلمال ١: ٥٨٢. التحرير الطاووسي ٢٩. أضبط المقال

٥٣٨. روضة المتقين ١٤: ٣٢٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢٢. إتقان المقال ١٠.
الوجيزة

للمجلسي ٢٥. رجال األنصاري ٦. تهذيب المقال ١: ٢٧٩. ثقات الرواة ١: ٤٠ -
.٤٣

معجم المصنفين ٤: ٤٦٢. معجم المؤلفين ١: ١٢٢.
(٩٩)

[الخارقي]
إبراهيم بن هارون الخارقي، وقيل الخارفي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ٣٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم

رجال الحديث ١: ٣١٥. جامع الرواة ١: ٣٧. نقد الرجال ١٥. مجمع الرجال ١:
.٧٩

أعيان الشيعة ٢: ٢٣٣. منتهى المقال ٢٨. منهج المقال ٢٩. التحرير الطاووسي ٣٠.
(١٠٠)

[إبراهيم بن هالل]
إبراهيم بن هالل بن جابان، وقيل حابان الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٥. تنقيح المقال ١: ٤٢. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال



(٦٩)



الحديث ١: ٣٥٤. جامع الرواة ١: ٣٨. نقد الرجال ١٦. مجمع الرجال ١: ٨١ و
:٣

١٢٦. أعيان الشيعة ٢: ٢٣٧. توضيح االشتباه ٢١. منهج المقال ٢٩. منتهى المقال
.٢٧

(١٠١)
[السلمي]

أبو يحيى، وقيل أبو إسماعيل إبراهيم ابن أبي البالد يحيى بن سليم، وقيل
سليمان السلمي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، فقيه، قارئ، أديب، نحوي، لغوي، وله كتاب.
روى كذلك عن األئمة الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم والجواد عليه السالم.

أثنى عليه اإلمام الرضا عليه السالم وأرسل إليه رسالة.
روى عنه محمد بن سهل بن اليسع.

عمر طويال، وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٢٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٥ و ٣٤٢ و ٣٦٨. تنقيح المقال ١: ١٠. رجال النجاشي ١٦.
معالم العلماء ٦. فهرست الطوسي ٩. رجال ابن داود ٣٠. معجم الثقات ٢. معجم

رجال
الحديث ١: ١٨٩. جامع الرواة ١: ١٦. رجال الحلي ٣. نقد الرجال ٦. رجال

الكشي
٥٠٤. مجمع الرجال ١: ٣٠. هداية المحدثين ٩. أعيان الشيعة ٢: ٢٣٧. توضيح

االشتباه ٨. رجال البرقي ٤٨ و ٥٥. سفينة البحار ١: ٧٦. الكنى واأللقاب ١: ٢٧
في

ترجمة والده أبي البالد. تأسيس الشيعة ٧٦. منتهى المقال ١٩. العندبيل ١: ٥. منهج
المقال ١٩. ايضاح االشتباه ٤. جامع المقال ٥٢. التحرير الطاووسي ٣٠. نضد

االيضاح
١٠. بهجة اآلمال ١: ٥١٢. روضة المتقين ١٤: ٣٢٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١١٧.

أضبط
المقال ٤١٦. إتقان المقال ٦ و ١٠. الوجيزة للمجلسي ٢٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٨.
تهذيب المقال ١: ٣١٧. رجال األنصاري ٣ و ٧ و ١٧. ثقات الرواة ١: ٢٦ و ٢٧.

لسان الميزان ١: ٤١. معجم المصنفين ٤: ٤٧٤. معجم المؤلفين ١: ١٢٦.

(٧٠)



(١٠٢)
[المكي]

أبو إسماعيل إبراهيم بن أبي حبة، وقيل أبي حية اليسع بن سعد، وقيل أسعد،
وقيل األشعث، وقيل قيس المكي.

من ضعفاء المحدثين، ويقول عنه بعض العامة بأنه كان منكر الحديث.
روى عنه قتيبة بن سعيد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. معجم رجال الحديث ١: ١٩٣. نقد الرجال ٦.

لسان الميزان: ١: ٥٢ و ١٢٤. ميزان االعتدال ١: ٢٩. المجروحين ١: ١٠٣.
التاريخ الكبير ١: ٢٨٣. الضعفاء الكبير ١: ٧١. الجرح والتعديل ١: ١٤٩. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ٤٧. االكمال ٢: ٣٢٦. الكنى واألسماء ١: ٩٦. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ٣١. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٣٧٨. الضعفاء

.٥٧
المغني في الضعفاء ١: ٣٠. العقد الثمين ٣: ٢١٢.

(١٠٣)
[ابن أبي أيوب]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه ابن أبي شعبة الحلبي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٩٤.

(١٠٤)
[ابن أبي الحمراء]

ابن أبي الحمراء، وقيل ابن أبي الحراء.
روى عنه ابن فضال.

(٧١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٤٠. خاتمة المستدرك

٨٦٩. جامع الرواة ٢: ٤٢٨.
(١٠٥)

[ابن بنت الكاهلي]
ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهلي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه يعقوب بن يزيد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ١٦٩.

(١٠٦)
[ابن جبل]

محدث.
روى عنه إبراهيم بن إسماعيل.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ١٧٠.

(١٠٧)
[ابن الحر]
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ١٧٢.
(١٠٨)

[ابن زرارة]
محدث.

روى عنه عبد الله بن مسكان.

(٧٢)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ١٨٢.

(١٠٩)
[ابن سيار]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه الحسن بن سعيد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ١٩١.

(١١٠)
[ابن عرفة]

محدث.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن أسباط، والحضيني.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ١٩٦. تنقيح المقال ٣: باب الكنى ٤٣. جامع الرواة ٢:
.٤٣٥

(١١١)
[ابن عمار]

محدث.
روى عنه يزيد بن فرقد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ١٩٧.

(١١٢)
[ابن قيس]

محدث أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

(٧٣)



روى عنه إسحاق بن عمار.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٨.
(١١٣)

[ابن مضارب]
محدث أحواله كسابقه.

روى عنه الحسين بن بشير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٤٣.
(١١٤)

[ابن المنذر]
محدث أحوال كسابقيه. روى عنه أبان.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٤٣٦. تنقيح المقال ٣: باب الكنى ٤٤. معجم رجال الحديث ٢٣:

.٤٦
(١١٥)

[ابن النمير]
ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة، وقيل هو عبد الله بن نمير الهمداني.

من علماء ومحدثي العامة، ويعدونه من ثقاتهم.
روى عنه يونس بن يعقوب، وعلي بن المديني، وعلي بن حرب الطائي

وغيرهم.
ولد سنة ١١٥، وتوفي سنة ١٩٩.

المراجع:
منهج المقال ٣٩٨. منتهى المقال ٣٥٨. معجم رجال الحديث ٢٣: ٤٨.

(٧٤)



جامع الرواة ٢: ٤٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٤٥.
تقريب التهذيب ١: ٤٥٧. تهذيب التهذيب ٦: ٥٧. خالصة تذهيب الكمال ١٨٤.

التاريخ الكبير ٥: ٢١٦.
(١١٦)

[ابن يزيد]
محدث أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من اسمه.

روى عنه ابن عذافر.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٥١.
(١١٧)

[ابن اليسع]
محدث كسابقه.

روى عنه مسعدة بن صدقة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٥١.
(١١٨)

[البصري]
أبو إبراهيم البصري.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٠. خاتمة المستدرك ٨٦٤. معجم رجال الحديث ٢١: ٨.

تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١. جامع الرواة ٢: ٣٦٤. مجمع الرجال ٧: ٢. منهج
المقال ٣٨١.

(١١٩)
[العجلي]

أبو إبراهيم العجلي.

(٧٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١. خاتمة المستدرك ٨٦٥.

معجم رجال الحديث ٢١: ٨. جامع الرواة ٢: ٣٦٤. مجمع الرجال ٧: ٢. منهج
المقال
.٣٨١

(١٢٠)
[الجرجاني]

أبو إسحاق الجرجاني.
محدث.

روى عنه عثمان بن عيسى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٥. خاتمة المستدرك ٨٦٥. جامع الرواة ٢: ٣٦٤.
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢.

(١٢١)
[الخراساني]

أبو إسحاق الخراساني.
محدث إمامي، روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

روى عنه محمد بن الحسن بن عالن، وعلي بن أسباط.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٩٦. رجال البرقي ٤٣ و ٥٢ و ٥٣. معجم رجال الحديث ٢١:

١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢. جامع الرواة ٢: ٣٦٥. مجمع الرجال ٧: ٥.
منهج

المقال ٣٨٣.
(١٢٢)

[الصيقل]
أبو إسماعيل الصيقل، الرازي.

(٧٦)



محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه إبراهيم بن مسلم الحلواني، وأبو عمرو الخياط وقيل الحناط،

والحسن بن فضال.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٤. جامع الرواة ٢: ٣٦٦.
(١٢٣)

[النخاس]
أبو األعز، وقيل أبو األغر النخاس، وقيل النحاس، الكوفي.

محدث إمامي وله كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم وغيرهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٦٥. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦ و ٢٧.
جامع الرواة ٢: ٣٦٧. تنقيح المقال ٣: باب الكنى ٣. منتهى المقال ٣٣٩. منهج

المقال
.٣٨٣

(١٢٤)
[باب]

أبو أمية باب.
مجهول الحال.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٧.

(١٢٥)
[الخراساني]

أبو أيوب الخراساني.
محدث أحواله كسابقه.

(٧٧)



روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٢١: ٣٦.
(١٢٦)

[أبو بردة]
أبو بردة ابن رجاء.

محدث أحواله كسابقيه.
روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٤٢ و ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٦٥. جامع الرواة ٢:

٣٦٨. منهج المقال ٣٨٣.
(١٢٧)

[األسدي]
أبو بكر بن أبي سماك، وقيل أبي سمال األسدي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه عبد الله بن أحمد.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. جامع الرواة ٢: ٣٦٩. معجم رجال الحديث ٢١: ٦٥. تنقيح

المقال ٣: قسم الكنى ٦. توضيح االشتباه ٣٠٧. معجم الثقات ١٣٥ وفيه هو إبراهيم
بن

أبي بكر محمد بن ربيع الثقة. منتهى المقال ٣٤٠. منهج المقال ٣٨٤.
(١٢٨)

[األشعري]
أبو بكر بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.

محدث.

(٧٨)



روى عنه المطلب بن زياد.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. جامع الرواة ٢: ٣٧٠. تاريخ قم (فارسي) ٢٤١ و ٢٦٣. معجم
رجال الحديث ٢١: ٦٦.

(١٢٩)
[أبو بكر بن عياش]

أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي، وقيل الكاهلي بالوالء، الكوفي، الخياط،
وقيل الحناط، وقيل اسمه كنيته، وهناك أقوال عديدة في اسمه تربو على العشرة.
من علماء ومحدثي العامة الذين يثقون بهم، وكانت له محبة وميل إلى أهل بيت

الرسول صلى الله عليه وآله، وكان زاهدا، عابدا، قاضيا، مقرئا وشيخ قراء الكوفة في
وقته، وله

كتاب.
روى عنه هاشم الصيداني، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وغيرهم.

توفي بالكوفة سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٩٣، وقيل سنة ١٩٢ وقد قارب التسعين،
وقيل توفي في جمادى األولى سنة ١٧٣ عن سبع وتسعين سنة.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٥. معجم رجال الحديث ٢١: ٦٧.

منهج المقال ٣٨٤. هدية األحباب (فارسي) ٧. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٤٢ وفيه
أبو بكر عياش بن سالم. سفينة البحار ١: ٩٣ و ٢: ٣٠١. الكنى واأللقاب ١: ٢٤.

المغني في الضعفاء ٢: ٧٧٤. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٥٦٠. هدى
الساري ٤٥٦. االكمال ٣: ٢٧٦. نور القبس ٢٨٢. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٤. طبقات

القراء للذهبي ١: ١١٠. طبقات ابن سعد ٦: ٢٦٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٨٣.
تذكرة

الحفاظ ١: ٢٦٥. طبقات الحفاظ ١١٩. مرآة الجنان ١: ٤٤٤. العبر ١: ٣١١.
شذرات

الذهب ١: ٣٣٤. تهذيب التهذيب ١٢: ٣٤. التاريخ الكبير ٩: ١٤. البداية والنهاية
:١٠

٢٢٤. طبقات ابن الجزري ١: ٣٢٥. وفيات األعيان ١: ٣٥٣. الكامل للمبرد ١:
.٨٨

(٧٩)



الكامل في التاريخ ٦: ٢٢٦. تقريب التهذيب ٢: ٣٩٩. ميزان االعتدال ٤: ٤٩٩.
الثقات

البن حبان ٧: ٦٦٨. المعارف ٢٢٢.
(١٣٠)

[أبو بكر بن محمد]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم روى عنه الحسين

بن سيف عن أخيه عن أبيه عنه.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٦٧. جامع الرواة ٢: ٣٧٠.
(١٣١)

[المرادي]
أبو بكر المرادي.
أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ٧٢.

(١٣٢)
[المكي]

أبو بالل المكي.
محدث.

روى عنه إبراهيم بن أبي البالد.
المراجع:

منهج المقال ٣٨٤. مجمع الرجال ٧: حاشية ١٣. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٧.
جامع الرواة ٢: ٣٧٠. خاتمة المستدرك ٨٦٥. معجم رجال الحديث ٢١: ٧٤.

(١٣٣)
[األنصاري]

أبو ثابت األنصاري، األسدي.

(٨٠)



أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ٧٦.
(١٣٤)

[الفزاري]
أبو جعفر الفزاري.
محدث كسابقه.

روى عنه أحمد بن النضر.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٩٤. جامع الرواة ٢: ٣٧٢.
(١٣٥)

[المدائني]
أبو جعفر المدائني.

محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن شعيب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤١. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٩. معجم رجال الحديث ٢١:

٩٤. جامع الرواة ٢: ٣٧٣. مجمع الرجال ٧: ١٩. منهج المقال ٣٨٥.
(١٣٦)

[المدائني]
أبو حسان المدائني.

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يتعرضوا لذكره في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ١٠٧.

(٨١)



(١٣٧)
[األحمسي]

أبو الحسن األحمسي.
محدث.

روى عنه عبد الله بن سنان، وجعفر بن بشير، وعلي بن الحكم وغيرهم.
المراجع:

تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٠. خاتمة المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٧٥.
معجم رجال الحديث ٢١: ١٠٩.

(١٣٨)
[األصبهاني]

أبو الحسن األصبهاني.
محدث.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد الجوهري.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. خاتمة
المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٧٥.

(١٣٩)
[األنباري]

أبو الحسن األنباري.
محدث.

روى عنه ابن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. خاتمة
المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٧٦.

(٨٢)



(١٤٠)
[الحذاء]

أبو الحسن الحذاء.
محدث.

روى عنه أبو يحيى الواسطي، وابن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. خاتمة
المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٧٦.

(١٤١)
[الرسان]

أبو الحسن الرسان.
محدث.

روى عنه هارون بن الخطاب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. جامع الرواة ٢:
.٣٧٦

(١٤٢)
[العطار]

أبو الحسن العطار.
محدث.

روى عنه أبو خالد القماط.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. جامع الرواة ٢:
.٣٧٦

(٨٣)



(١٤٣)
[الموصلي]

أبو الحسن الموصلي.
محدث.

روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٧٧. خاتمة المستدرك ٨٦٦. معجم رجال الحديث ٢١: ١٢١.
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١. منتهى المقال ٣٤٢. منهج المقال ٣٨٥.

(١٤٤)
[النهدي]

أبو الحسن النهدي.
محدث إمامي له كتاب.

روى عنه الحسن بن علي الوشاء، وموسى بن الحسن، ومحمد بن علي بن
محبوب.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٢. فهرست الطوسي ١٨٩.
خاتمة المستدرك ٨٦٦. معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٢. معالم العلماء ١٣٦. هداية
المحدثين ٢٧٨. مجمع الرجال ٧: ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٧٧. منهج المقال ٣٨٥.

(١٤٥)
[األحمسي]

أبو الحسين األحمسي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٣.

(٨٤)



(١٤٦)
[األعشى]

أبو حفص األعشى.
محدث كسابقه.

روى عنه الحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن النعمان وقيل فضال بدل
النعمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٣٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٣. جامع الرواة ٢:
.٣٧٩

(١٤٧)
[الكلبي]

أبو حفص الكلبي.
محدث.

روى عنه علي بن الحكم، وسيف بن عميرة وغيرهما.
كان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
مجمع الرجال ٧: ٣٣ وفيه أبو حفص الكلبي عمر. معجم رجال الحديث ٢١:

١٣٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٣. جامع الرواة ٢: ٣٨٠.
(١٤٨)
[العكي]

أبو خالد العكي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٢١: ١٤٠.

(٨٥)



(١٤٩)
[السبحي]

أبو داود السبحي.
كسابقه.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ١٤٩.
(١٥٠)
[النجار]

أبو داود النجار.
كسابقيه.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ١٥١.
(١٥١)

[أبو الديلم]
محدث.

روى عنه إسحاق بن عمار.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٥٢. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٦. جامع الرواة ٢:
.٣٨٤

(١٥٢)
[أبو رباب]

أبو رباب، وقيل أبو رئاب.
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

روى عنه محمد بن الفضل.

(٨٦)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ١٥٣.

(١٥٣)
[أبو زكريا]

مجهول الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٧. معجم رجال الحديث ٢١:
١٥٧. جامع الرواة ٢: ٣٨٦. مجمع الرجال ٧: ٤٥. منهج المقال ٣٨٧.

(١٥٤)
[أبو زكريا]

محدث مجهول الحال.
روى عنه خالد بن عيسى العكلي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٨. معجم رجال الحديث ٢١: ١٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم

الكنى ١٧. خاتمة المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٨٦. مجمع الرجال ٧: ٤٥.
(١٥٥)

[أبو زيد]
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

روى عنه علي بن أبي زيد، وموسى بن القاسم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٦٠.
(١٥٦)

[أبو سارة]
امام مسجد بني هالل.

(٨٧)



محدث لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه علي بن الحسن بن رباط، وإسحاق بن عمار، وعلي بن حبيب

الخثعمي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٦١ و ١٦٢. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٧. خاتمة
المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٨٧.

(١٥٧)
[أبو السائب]

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٦١.
(١٥٨)

[أبو سعد]
محدث كسابقه.

روى عنه سويد القالء.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٦٤.
(١٥٩)

[الخراساني]
أبو سعيد الخراساني.

محدث إمامي، صحب اإلمام الرضا عليه السالم أيضا.
روى عنه أحمد بن هالل، وعبد الله بن القاسم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

(٨٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٩٧. رجال البرقي ٤٣. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٩. معجم

رجال الحديث ٢١: ١٦٨. جامع الرواة ٢: ٣٨٨. نقد الرجال ٣٨٩. مجمع الرجال
:٧

٤٨. منهج المقال ٣٨٨.
(١٦٠)

[الزهري]
أبو سعيد الزهري.

محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه داود بن فرقد.
كان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ١٦٩. جامع الرواة ٢: ٣٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم

الكنى ١٨.
(١٦١)

[الصيقل]
أبو سعيد الصيقل.

أكثر أصحاب الكتب الرجالية والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ١٧٠.
(١٦٢)

[القاضي]
أبو سعيد القاضي.
محدث كسابقه.

روى عنه أحمد بن بشير السراج.

(٨٩)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ١٧١.

(١٦٣)
[المدائني]

أبو سعيد المدائني.
محدث.

روى عنه صالح بن عقبة، والحسن بن علي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٩. رجال البرقي ٤٣. جامع الرواة ٢: ٣٨٩. معجم رجال
الحديث ٢١: ١٧٢. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٨.

(١٦٤)
[النهدي]

أبو سعيد النهدي.
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يتعرضوا لذكره.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ١٧٤.
(١٦٥)

[المتعبد]
أبو سالم المتعبد.
محدث كسابقه.

روى عنه يحيى بن إبراهيم عن أبيه عنه.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٧٥. جامع الرواة ٢: ٣٩٠. توضيح االشتباه ٣١١.

(٩٠)



(١٦٦)
[السراج]

أبو سلمة السراج.
محدث.

روى عنه أبو الحسن الضرير، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهما.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٧٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٨. خاتمة
المستدرك ٨٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٩٠.

(١٦٧)
[الزاهد]

أبو سليمان الزاهد.
محدث.

روى عنه محمد بن مرازم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٩١. تنقيح المقال ٣: قسم
الكنى ١٩ وفيه الزاهر بدل الزاهد.

(١٦٨)
[القرشي]

أبو سهل القرشي.
محدث.

روى عنه عاصم بن حميد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٨١. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٩. جامع الرواة ٢:
.٣٩٢

(٩١)



(١٦٩)
[أبو شيبان]

لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٢١: ١٨٦.
(١٧٠)

[أبو شيبة]
محدث كسابقه.

روى عنه أبان بن عثمان، وعثمان بن عيسى، وعبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٠. جامع الرواة ٢:
.٣٩٣

(١٧١)
[الخراساني]

أبو شيبة الخراساني.
محدث وثقه بعض العامة.
روى عن أبان بن عثمان.

المراجع:
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٠. جامع الرواة ٢: ٣٩٣. معجم رجال الحديث ٢١:

١٨٦. خاتمة المستدرك ٨٦٦.
لسان الميزان ٧: ٦٤. ميزان االعتدال ٤: ٥٣٧.

(١٧٢)
[الحلواني]

أبو صامت الحلواني.

(٩٢)



محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن مسكان، ومعلى بن خنيس، وأبو عبد الله الرياحي

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١ و ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٠. خاتمة المستدرك
٨٦٧. معجم رجال الحديث ٢١: ١٨٨ و ١٨٩. رجال البرقي ١٥. نقد الرجال

.٣٩٠
جامع الرواة ٢: ٣٩٤. مجمع الرجال ٧: ٥٤. منهج المقال ٣٨٩.

(١٧٣)
[النخاس]

أبو الصحارى الكوفي، النخاس.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن سنان، ومحمد بن عاصم، والعباس بن عامر.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١. جامع الرواة ٢: ٣٩٥. معجم رجال الحديث ٢١: ١٩٣
و ١٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢١. هداية المحدثين ٢٨٦. نقد الرجال ٣٩٠.

مجمع الرجال ٧: ٥٤. منهج المقال ٣٨٩.
(١٧٤)

[الكوفي]
أبو الصفر، وقيل أبو الصقر الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢١. خاتمة المستدرك ٨٦٧.

معجم رجال الحديث ٢١: ١٩٤. نقد الرجال ٣٩٠. جامع الرواة ٢: ٣٩٥. مجمع
الرجال ٧: ٥٥. منهج المقال ٣٨٩.

(٩٣)



(١٧٥)
[السائي]

أبو عامر السائي، وقيل البناني.
محدث، واعظ، وواعظ الحجاز في وقته.

روى عنه عمارة بن زيد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٠٤ وفيه الساجي بدل السائي. تنقيح المقال ٣: قسم
الكنى ٢٣. جامع الرواة ٢: ٣٩٦.

(١٧٦)
[أبو عبد الله]

محدث لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه سيف بن عميرة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٥. معجم رجال الحديث ٢١:

٢٢٦. جامع الرواة ٢: ٣٩٩. مجمع الرجال ٧: ٦١. منهج المقال ٣٩٠.
(١٧٧)

[األبزاري]
أبو عبد الله األبزاري.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢١٧.

(١٧٨)
[الحراني]

أبو عبد الله الحراني.

(٩٤)



محدث.
روى عنه هارون بن مسلم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٤. جامع الرواة ٢:

.٣٩٩
(١٧٩)

[الخزاز]
أبو عبد الله الخزاز، الكوفي.

محدث.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى

٢٤. خاتمة المستدرك ٨٦٧. جامع الرواة ٢: ٣٩٩. منتهى المقال ٣٤٧.
(١٨٠)

[صاحب االبراد]
أبو عبد الله صاحب االبراد.

لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٢٨.
(١٨١)

[العامري]
أبو عبد الله العامري.

محدث كسابقه.
روى عنه مسمع بن عبد الملك.

(٩٥)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٢٩.

(١٨٢)
[المدائني]

أبو عبد الله المدائني.
محدث.

روى عنه الحسن بن علي بن عثمان.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣١. جامع الرواة ٢: ٤٠٠. تنقيح
المقال ٣: قسم الكنى ٢٥.

(١٨٣)
[مولى عبد ربه]

أبو عبد الله مولى عبد ربه.
محدث.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣١. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٥. خاتمة
المستدرك ٨٦٧. جامع الرواة ٢: ٤٠٠ وفيه أبو عبد الله ابن مولى عبد ربه.

(١٨٤)
[المدائني]

أبو عبيدة المدائني.
محدث.

روى عنه عمرو بن سعيد المدائني.

(٩٦)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣٦. جامع الرواة ٢: ٤٠١. تنقيح المقال ٣: قسم

الكنى ٢٦. االختصاص ٢٥٥ و ٢٨٦.
(١٨٥)

[العبدي]
أبو عثمان العبدي.

محدث.
روى عنه أبو إسماعيل إبراهيم بن إسحاق األزدي.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى

٢٦. جامع الرواة ٢: ٤٠٢.
(١٨٦)

[مولى يسار]
أبو عزة مولى يسار.

المراجع:
رجال البرقي ٤٢. منهج المقال ٣٩١. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣٩.

(١٨٧)
[المرادي]

أبو عزيز المرادي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه الفضل بن عثمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٣٩.

(٩٧)



(١٨٨)
[الحناط]

أبو العطارد الحناط، وقيل: الخياط.
محدث.

روى عنه إسحاق بن عمار.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. منهج المقال ٣٩١. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٤٠ و ٢٤١.
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٦. جامع الرواة ٢: ٤٠٢.

(١٨٩)
[أبو علي]
محدث.

روى عنه الحصين بن مخارق.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٧. منهج المقال ٣٩١. مجمع
الرجال ٧: ٧٢. جامع الرواة ٢: ٤٠٣. خاتمة المستدرك ٨٦٧. نقد الرجال ٣٩٤.

معجم
رجال الحديث ٢١: ٢٥٢.

(١٩٠)
[الجواني]

أبو علي الجواني.
محدث.

روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٤٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٧. معجم رجال الحديث ٢١:
٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٦٧.

(٩٨)



(١٩١)
[الحراني]

أبو علي الحراني.
محدث إمامي له كتاب.

روى عنه أحمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن أبي عمير، وهارون بن مسلم.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١٦. منهج المقال ٣٩١. فهرست الطوسي ١٨٧. هداية
المحدثين ٢٩٢. مجمع الرجال ٧: ٧٣. معالم العلماء ١٣٥ وفيه الجواني بدل

الحراني.
خاتمة المستدرك ٨٦٧. جامع الرواة ٢: ٤٠٣. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥١. نقد

الرجال ٣٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٧.
(١٩٢)

[الخزاز]
أبو علي الخزاز.
محدث إمامي.

روى عنه الحسين بن سعيد، وأحمد بن يوسف بن عقيل، ومحمد بن علي.
المراجع:

منهج المقال ٣٩٤. منتهى المقال ٣٤٨. جامع الرواة ٢: ٤٠٣. معجم رجال
الحديث ٢١: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٦٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٧.

(١٩٣)
[الخزاعي]

أبو علي الخزاعي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٢.

(٩٩)



(١٩٤)
[صاحب األنماط]

أبو علي الكوفي، صاحب األنماط.
محدث إمامي روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٤٠٥. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٢.

خاتمة المستدرك ٨٦٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٨. مجمع الرجال ٧: ٧٤.
منهج

المقال ٣٩٢ و ٣٩٤.
(١٩٥)

[السراج]
أبو عمار، وقيل أبو عامر، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو عمر السراج.

محدث.
روى عنه الحسين بن أبي العالء.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٨. جامع الرواة ٢:

.٤٠٥
(١٩٦)

[المنشد]
أبو عمارة المنشد.

محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
روى عنه علي بن المغيرة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٧.

(١٠٠)



(١٩٧)
[األعجمي]

أبو عمر األعجمي، وقيل: العجمي.
محدث.

روى عنه هشام بن سالم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٧. جامع الرواة ٢: ٤٠٧. تنقيح
المقال ٣: قسم الكنى ٢٩.

(١٩٨)
[الكوفي]

أبو عمر األعمى، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. خاتمة المستدرك ٨٦٧
وفيه أبو عمرو بدل أبو عمر. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٧. مجمع الرجال ٧:

.٧٦
جامع الرواة ٢: ٤٠٧. هداية المحدثين ٢٩٣. منهج المقال ٣٩٢.

(١٩٩)
[الزبيدي]

أبو عمر، وقيل أبو عمرو الزبيدي، وقيل الزبيري.
محدث.

روى عنه القاسم بن بريد، وقيل يزيد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٥٨ و ٢٦١. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. جامع
الرواة ٢: ٤٠٦. خاتمة المستدرك ٨٦٧.

(١٠١)



(٢٠٠)
[الكلبي]

أبو عمر الكلبي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٣ وفيه أبو عمرو.

(٢٠١)
[المدني]

أبو عمر المدني، وقيل المديني.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. خاتمة المستدرك ٨٦٧.
معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٠. جامع الرواة ٢: ٤٠٧. مجمع الرجال ٧: ٧٩.

(٢٠٢)
[النحاس]

أبو عمر النحاس.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يتعرضوا لذكره في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٠.

(٢٠٣)
[الخراط]

أبو عمران الخراط، األوزاعي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٩. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٢٦.

(١٠٢)



(٢٠٤)
[السلمي]

أبو عمرة السلمي.
محدث كسابقيه.

روى عنه علي بن الحكم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. جامع الرواة ٢:
.٤٠٨

(٢٠٥)
[الشيباني]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر الشيباني.
محدث.

روى عنه جميل بن صالح.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٤٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. معجم رجال الحديث ٢١:
.٢٦٢

(٢٠٦)
[الكناني]

أبو عمرو الكناني.
محدث.

روى عنه هشام بن سالم.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٤٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. معجم رجال الحديث ٢١:
.٢٦٣

(١٠٣)



(٢٠٧)
[المتطبب]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر المتطبب، وقيل: الطبيب.
محدث.

روى عنه الحسين بن عثمان، وعبد الله بن أيوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٣. مجمع الرجال ٧: ٧٧ وفيه هو عبد الله بن سعيد.
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. جامع الرواة ٢: ٤٠٧.

(٢٠٨)
[المدائني]

أبو عمرو المدائني.
محدث لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

روى عنه حماد بن عيسى.
المراجع:

رجال البرقي ٤٤ وفيه أبو عمر. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٤. تنقيح المقال ٣:
قسم الكنى ٢٩. جامع الرواة ٢: ٤٠٧. خاتمة المستدرك ٨٦٧. منهج المقال ٣٩٢.

(٢٠٩)
[البجلي]

أبو عوف البجلي.
محدث أحواله كسابقه.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن سنان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٢٩. جامع الرواة ٢:
٤٠٨. خاتمة المستدرك ٨٦٧.

(١٠٤)



(٢١٠)
[بياع القصب]

أبو عيينة بياع القصب.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه صفوان بن يحيى، وجعفر بن بشير، وداود بن الحصين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١. رجال البرقي ٤٤. مجمع الرجال ٧: ٨٠. نقد الرجال ٣٩٥.
الخصال ١٢٦. جامع الرواة ٢: ٤٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٠. خاتمة

المستدرك ٨٦٨. معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٨. رجال النجاشي ٣١٨. منتهى
المقال

٣٤٩. منهج المقال ٣٩٥. نضد االيضاح ٣٧٩.
(٢١١)

[الخراساني]
أبو غرة، وقيل أبو عزة الخراساني.

محدث.
روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
منهج المقال ٣٩١. معجم رجال الحديث ٢٢: ٨. جامع الرواة ٢: ٤٠٩. تنقيح

المقال ٣: قسم الكنى ٢٦ و ٣٠. مجمع الرجال ٧: ٨٠. خاتمة المستدرك ٨٦٧ و
.٨٦٨

(٢١٢)
[أبو غندر]

أبو غندر الكوفي.
محدث.

روى عنه ابنه الحسين بن أبي غندر.

(١٠٥)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٥: ١٨٦ في ترجمة ابنه الحسين بن أبي غندر و ٢٢: ٩.

المراجع اآلتية ذكرته في ترجمة ابنه الحسين بن أبي غندر وهي: جامع الرواة ١: ٢٣٢.
نقد الرجال ١٠١. مجمع الرجال ٢: ١٦٥. توضيح االشتباه ١٢٥. رجال النجاشي

.٤١
تنقيح المقال ١: ٣١٨.

(٢١٣)
[أبو الفضل]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٩. معجم رجال الحديث ٢٢: ١٢.

(٢١٤)
[أبو الفوارس]

محدث كسابقه.
روى عنه الحجاج الخشاب.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٤١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣١. معجم رجال الحديث

.٢٢: ١٤
(٢١٥)

[القرشي]
أبو قيس القرشي بالوالء.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٢. معجم رجال الحديث ٢٢:

(١٠٦)



٢٧ و ٢٣: ١٨ وفيه ابن قيس. نقد الرجال ٣٩٦. جامع الرواة ٢: ٤١٢ مجمع
الرجال ٧:

٨٦. منهج المقال ٣٩٣.
(٢١٦)

[األسدي]
أبو مالك األسدي.

لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ١٢. معجم رجال الحديث ٢٢: ٣٠.
(٢١٧)

[الجهني]
أبو مالك الجهني.

محدث إمامي، وله كتاب.
روى عنه عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم.

المراجع:
فهرست الطوسي ١٨٨. رجال البرقي ٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٢. معجم

رجال الحديث ٢٢: ٣١. جامع الرواة ٢: ٤١٣. خاتمة المستدرك ٨٦٨. رجال
النجاشي ٣١٨. هداية المحدثين ٢٩٦. معالم العلماء ١٤٠ مجمع الرجال ٧: ٨٨.

منتهى المقال ٣٥٠. منهج المقال ٣٩٣.
(٢١٨)

[الحارثي]
أبو المأمون الحارثي.

محدث.
روى عنه منصور بن يونس.

(١٠٧)



المراجع:
منهج المقال ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٨٦٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٢.

جامع الرواة ٢: ٤١٣. معجم رجال الحديث ٢٢: ٣٢.
(٢١٩)

[الكوفي]
أبو المحتمل الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٦٥. رجال الحلي ١٨٧. توضيح االشتباه ٣١٥. معجم رجال

الحديث ٢٢: ٣٣. نقد الرجال ٣٩٧. رجال ابن داود ٢٢١. مجمع الرجال ٧: ٨٨.
معجم الثقات ١٤٤. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٢. جامع الرواة ٢: ٤١٣. منتهى

المقال ٣٥٠. منهج المقال ٣٩٣.
(٢٢٠)

[أبو المحشر]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢٢: ٣٣.

(٢٢١)
[الجعفي]

أبو محمد الجعفي.
كسابقه.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٢٢: ٣٨.

(١٠٨)



(٢٢٢)
[الفراء]

أبو محمد الفراء.
محدث.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ٤١. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٣. خاتمة المستدرك
٨٦٨. جامع الرواة ٢: ٤١٤.

(٢٢٣)
[المشهدي]

أبو محمد المشهدي، البجلي.
إمامي عده بعضهم من أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٤١٥. معجم رجال الحديث ٢٢: ٤٣. مجمع
الرجال ٧: ٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٤. منهج المقال ٣٩٤.

(٢٢٤)
[الطائي]

أبو مسعود الطائي.
محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

هداية المحدثين ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٤١٧. خاتمة المستدرك ٨٦٨. تنقيح
المقال ٣: قسم الكنى ٣٤. معجم رجال الحديث ٢٢: ٥١. منتهى المقال ٣٥٢.

منهج

(١٠٩)



المقال ٣٩٤ وفيه الطائري بدل الطائي.
(٢٢٥)
[األسر]

أبو معاوية األسر.
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٢٢: ٥٢.

(٢٢٦)
[أبو المعلى]

محدث.
روى عنه عمر بن يزيد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٥٣. جامع الرواة ٢: ٤١٨. تنقيح المقال: ٣ قسم الكنى

.٣٥
(٢٢٧)

[أبو المنذر]
لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٠. جامع الرواة ٢: ٤١٩. معجم رجال الحديث ٢٢: ٥٨. تنقيح
المقال ٣: قسم الكنى ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٦٨. مجمع الرجال ٧: ١٠٠. منهج

المقال ٣٩٥.
(٢٢٨)

[الديراني]
أبو منصور الديراني.

(١١٠)



أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٦. خاتمة المستدرك ٨٦٨.
معجم رجال الحديث ٢٢: ٥٨. جامع الرواة ٢: ٤١٩. هداية المحدثين ٢٩٩. مجمع

الرجال ٧: ١٠١. منهج المقال ٣٩٥.
(٢٢٩)
[البناء]

أبو موسى البناء.
محدث إمامي ممدوح، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

حدث عنه هشام بن الحكم، وهارون بن مسلم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٢. رجال البرقي ١٤ و ٤٤. هداية المحدثين ٢٩٩. نقد الرجال
٣٩٩. خاتمة المستدرك ٨٦٨. معجم رجال الحديث ٢٢: ٥٩ و ٦٠. رجال الكشي

٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٦. جامع الرواة ٢: ٤١٩. رجال ابن داود ٢٢١.
مجمع الرجال ٧: ١٠٢. منهج المقال ٣٩٥.

(٢٣٠)
[أبو نصر]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه موسى بن بشار الوشاء.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٦٢.

(٢٣١)
[أبو النمير]

أبو النمير مولى الحارث بن المغيرة النصري، وقيل النضري.

(١١١)



محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن سنان، وعامر بن كثير، ويونس بن يعقوب.

المراجع:
شرح مشيخة الفقيه ٢١. منهج المقال ٣٩٥. توضيح االشتباه ٣١٥. تنقيح المقال

٣: قسم الكنى ٣٦. معجم رجال الحديث ٢٢: ٦٤. جامع الرواة ٢: ٤٢٠.
(٢٣٢)

[أبو هارون]
محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان، وكان قد صحب اإلمام الباقر عليه السالم

وانقطع إليه
روى عنه صالح بن عقبة، وعبد الرحمن بن أبي نجران.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤١. رجال الكشي ٢٢١. رجال ابن داود ٢٢١. نقد الرجال

٤٠٠. مجمع الرجال ٧: ١٠٦. رجال الحلي ١٩٠. تنقيح المقال ٣: باب الكنى ٣٧.
معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٠. جامع الرواة ٢: ٤٢١. معجم الثقات ٣٧٨. منهج

المقال
٣٩٥. هداية المحدثين ٣٠٠. التحرير الطاووسي ٣٣٦.

(٢٣٣)
[المدني]

أبو هاشم بن يحيى المدني.
محدث.

روى عنه عبد الرحمن بن أبي هاشم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٥. وفيه المدائني بدل المدني. تنقيح المقال ٣: قسم
الكنى ٣٨. جامع الرواة ٢: ٤٢٣.

(١١٢)



(٢٣٤)
[أبو الهذيل]

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٠. معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى

٣٨. خاتمة المستدرك ٨٦٨. جامع الرواة ٢: ٤٢٣. مجمع الرجال ٧: ١٠٧.
(٢٣٥)

[أبو هريرة]
أبو هريرة البزاز، وقيل األبار، وقيل العجلي.

من أدباء وشعراء الشيعة، وأحد شعراء أهل البيت عليهم السالم، وكان راوية، ناسكا.
صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا ومدحه في شعره.

رثى اإلمام الصادق عليه السالم بعد وفاته، وكان اإلمام عليه السالم قد ترحم عليه.
كان يسكن البصرة، وتوفي سنة نيف وخمسين ومائة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٧. جامع الرواة ٢: ٤٢٣. معالم العلماء ١٤٩ و ١٥٢.
أعيان الشيعة ٢: ٤٤١. المناقب ٤: ٢٣٠ و ٢٧٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٨.
رجال الحلي ١٩١. البحار ٤٧: ٣٣٢. نقد الرجال ٤٠١. الكنى واأللقاب ١: ١٧٤.

سفينة البحار ٢: ٧١٣. منهج المقال ٣٩٦.
(٢٣٦)

[الرازي]
أبو هالل الرازي.

محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه حفص بن البختري، وعبد الله بن مسكان، ويعقوب بن سالم

وغيرهم.

(١١٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٦٩.

معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٨ و ٧٩ و ٢٣: ٥٠ وفيه ابن هالل الرازي. رجال البرقي
٤٤. نقد الرجال ٤٠١. جامع الرواة ٢: ٤٢٣. هداية المحدثين ٣٠١. مجمع الرجال

:٧
١٠٧. منهج المقال ٣٩٦.

(٢٣٧)
[أبو الورد]

أبو الورد ابن زيد.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن رئاب، وسلمة بن محرز وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١. رجال البرقي ١٤. نقد الرجال ٤٠٠. مجمع الرجال ٧:
١٠٥. معجم رجال الحديث ٢٢: ٦٦. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٧. خاتمة

المستدرك ٨٦٨. جامع الرواة ٢: ٤٢٠. معجم الثقات ٣٧٨. هداية المحدثين ٣٠٠.
منتهى المقال ٣٥٣. منهج المقال ٣٩٥. شرح مشيخة الفقيه ٨١.

(٢٣٨)
[أبو وهب]

أبو وهب البصري، وقيل القصري، وقيل القسري.
محدث.

روى عنه الحسين بن سعيد.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٤٢١. معجم رجال الحديث ٢٢: ٧٠. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى
٣٧. خاتمة المستدرك ٨٦٨.

(١١٤)



(٢٣٩)
[الرازي]

أبو يحيى الرازي.
محدث.

روى عنه فضل النوفلي، وأبو إسماعيل الصيقل.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٩. جامع الرواة ٢:
.٤٢٤

(٢٤٠)
[المكفوف]

أبو يحيى المكفوف.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وله كتاب.

روى عنه عمر بن طرخان.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٦٥. رجال البرقي ٤٨. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٩. مجمع
الرجال ٧: ١١٠. فهرست الطوسي ١٨٥. جامع الرواة ٢: ٤٢٤. رجال النجاشي

.٣١٦
معجم رجال الحديث ٢٢: ٨٥. معالم العلماء ١٣٧. هداية المحدثين ٣٠١. منتهى

المقال ٣٥٤. منهج المقال ٣٩٦.
(٢٤١)

[الحبري]
أبو يزيد الحبري.

عبد، لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

(١١٥)



المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٢٢: ٨٧.

(٢٤٢)
[الحمار]

أبو يزيد الحمار.

محدث كسابقه.
روى عنه داود بن فرقد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٢: ٨٧. تنقيح المقال ٣: باب الكنى ٣٩. جامع الرواة ٢:

.٤٢٥
(٢٤٣)

[األسدي]
أبو يعقوب األسدي، الكوفي.

مجهول الحال، وكان امام بني الصيد، وقيل الصيدا.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٦٩.
معجم رجال الحديث ٢٢: ٨٩. رجال ابن داود ٢٢٢. نقد الرجال ٤٠١. جامع الرواة

٢: ٤٢٦. هداية المحدثين ٣٠٢. مجمع الرجال ٧: ١١٢. منهج المقال ٣٩٧.
(٢٤٤)

[أبو يوسف]
كان يلي خدمة اإلمام عليه السالم، لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٢٢: ٩١.

(١١٦)



(٢٤٥)
[البزاز]

أبو يوسف البزاز.
محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه الهيثم بن واقد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٢: ٩٢. جامع الرواة ٢: ٤٢٦.
(٢٤٦)

[ابن أبي األكراد]
أحمد بن أبي األكراد.

إمامي ال ممدوح وال مذموم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ٤٨. خاتمة المستدرك ٧٧٩. معجم رجال
الحديث ٢: ٢٤. رجال البرقي ٢١. جامع الرواة ١: ٤٠. مجمع الرجال ١: ٨٩.

أعيان
الشيعة ٢: ٤٧٣. العندبيل ١: ١٧. منهج المقال ٣١.

(٢٤٧)
[الصيرفي]

أحمد بن بشر بن عمار الصيرفي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٢. تنقيح المقال ١: ٥٢. معجم رجال الحديث ٢: ٥٦. جامع
الرواة ١: ٤٣ وفيه اسم جده حماد بدل عمار. نقد الرجال ١٨. أعيان الشيعة ٢:

.٤٨٤
رجال بحر العلوم ١: ٢٩١. خاتمة المستدرك ٧٧٩. منهج المقال ٣٢ وفيه اسم جده

عمارة بدل عمار. منتهى المقال ٣١.

(١١٧)



(٢٤٨)
[العمري]

أبو بكر أحمد بن بشير المخزومي، الكوفي، العمري مولى عمرو بن حريث،
القرشي، وقيل: الهمداني.

محدث يعده بعض العامة من الضعفاء والمتروكين، وقال آخرون منهم في
حقه بأنه كان صدوقا حسن الفهم.

كان كوفيا قدم بغداد، روى عنه الكوفيون والبغداديون كسلمة بن جنادة،
والحسن بن عرفة، وأبو سعيد األشج وغيرهم.

كان عارفا بأيام الناس، ومن الذين يفضلون العجم على العرب.
توفي في المحرم سنة ١٩٧.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٢. تنقيح المقال ١: ٥٢. نقد الرجال ١٨. جامع الرواة ١: ٤٣.

معجم رجال الحديث ٢: ٥٦. أعيان الشيعة ٢: ٤٨٤. خاتمة المستدرك ٧٧٩. منهج
المقال ٣٢ وفيه اسم أبيه بشر بدل بشير.

الجرح والتعديل ١: ١: ٤٢. هدى الساري ٣٨٣. التاريخ الكبير ٢: ١ وفيه مولى
آل عمرو بن حريث. المجروحين ١: ١٤٠. تاريخ بغداد ٤: ٤٦. لسان الميزان ١:

١٤٠
في ترجمة أحمد بن بشير البغدادي. ميزان االعتدال ١: ٨٥. تقريب التهذيب ١: ١٢.
تهذيب التهذيب ١: ١٨. خالصة تذهيب الكمال ٤. الضعفاء الكبير ١: ١٢٨. المغني

في
الضعفاء ١: ٣٤.

(٢٤٩)
[الحنفي]

أحمد بن ثابت الحنفي، الكوفي، وقيل الهمداني.
إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.

(١١٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٥٢. معجم رجال الحديث ٢: ٥٩. أعيان
الشيعة ٢: ٤٩٠ وفيه النخعي بدل الحنفي. جامع الرواة ١: ٤٣. نقد الرجال ١٨.

خاتمة
المستدرك ٧٧٩. منتهى المقال ٣٢.

(٢٥٠)
[أخو القتات]

أحمد بن جابر الكوفي، أخو زيد القتات.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٥٢. أعيان الشيعة ٢: ٤٩٠. نقد الرجال

١٨. جامع الرواة ١: ٤٣. معجم رجال الحديث ٢: ٥٩. خاتمة المستدرك ٧٧٩.
توضيح االشتباه ٢٧. رجال البرقي ٢١ وفيه العناب بدل القتات. منهج المقال ٣٢.

منتهى المقال ٣٢.
(٢٥١)

[أحمد بن الحارث]
محدث إمامي أحواله كسابقيه.

روى عنه المفضل بن عمر، وأحمد بن أبي األكراد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ٥٣. رجال البرقي ٢١. خاتمة المستدرك
٧٧٩. معجم رجال الحديث ٢: ٦٣. جامع الرواة ١: ٤٤. نقد الرجال ١٩. مجمع

الرجال ١: ١٠٠. أعيان الشيعة ٢: ٤٩٠. منتهى المقال ٣٢. منهج المقال ٣٣.
تهذيب

المقال ٣: ٥٢٦.
(٢٥٢)

[الخراساني]
أحمد الخراساني.

(١١٩)



محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه ابنه محمد بن أحمد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢: ٣٦٨.

(٢٥٣)
[أحمد بن رزق]

أحمد بن رزق الغمشاني، وقيل الغشاني، البجلي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه العباس بن عامر القصباني، ومحمد بن الحسن الصفار.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٦١. أعيان الشيعة ٢: ٥٨٨. معجم الثقات
٩. رجال ابن داود ٣٨. معجم رجال الحديث ٢: ١١٥. جامع الرواة ١: ٥٠.

فهرست
الطوسي ٣٥. رجال النجاشي ٧١. معالم العلماء ٢١. رجال الحلي ٢٠. نقد الرجال

.٢٢
مجمع الرجال ١: ١١٦. هداية المحدثين ١٤. بهجة اآلمال ٢: ٦٠. توضيح االشتباه
٣٠. منتهى المقال ٣٥. العندبيل ١: ٢٢. منهج المقال ٣٦. جامع المقال ٥٤. نضد

االيضاح ٢٨. أضبط المقال ٤١٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٢٨. إتقان المقال ١٣.
الوجيزة

للمجلسي ٢٦. ثقات الرواة ١: ٦٠. تهذيب المقال ٣: ٥١٣. رجال األنصاري ٩ و
.٣٤

(٢٥٤)
[القبي]

أحمد بن سليم القبي، والقبة موضع بالكوفة، وقيل القيسي، الكوفي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٦٢. أعيان الشيعة ٢: ٥٩٩. معجم رجال
الحديث ٢: ١٢٣. جامع الرواة ١: ٥١. نقد الرجال ٢٢ وفيه القمي بدل القبي.

خاتمة

(١٢٠)



المستدرك ٧٧٩. توضيح االشتباه ٣١. منهج المقال ٣٧. منتهى المقال ٣٢.
(٢٥٥)

[أحمد بن عائذ]
أبو علي أحمد بن عائذ بن حبيب العبسي، وقيل األحمسي، الكوفي، البجلي

بالوالء.
محدث إمامي ثقة، ويعده بعضهم من المجاهيل، وكان صالحا، وله كتاب.

كان كوفيا سكن بغداد، وكان حالال بها أي بياعا للحل وهو الشيرج.
صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به.

روى عنه علي بن حسين بن عمرو الخزاز.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٦٣. أعيان الشيعة ٢: ٦٢٣.
معجم رجال الحديث ٢: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٥١. رجال الحلي ١٨. مجمع

الرجال
١: ١١٩. نقد الرجال ٢٣. معجم الثقات ٩. رجال ابن داود ٣٨. توضيح االشتباه

.٣٢
رجال النجاشي ٧٢. بهجة اآلمال ٢: ٦٥. العندبيل ١: ٢٣. منهج المقال ٣٧ وفيه

أحمد
ابن عايذ أبو حبيب األحمسي البجلي. جامع المقال ٥٤. ايضاح االشتباه ١٢. منتهى
المقال ٣٢. التحرير الطاووسي ٤٠. نضد االيضاح ٣٠. أضبط المقال ٤١٧. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٢٨ وفيه كما في منهج المقال. إتقان المقال ١٣. شرح مشيخة الفقيه
١٢٥. تهذيب المقال ٣: ٥٢٣. رجال األنصاري ١٠. ثقات الرواة ١: ٦١ - ٦٣.

(٢٥٦)
[الكوفي]

أبو شبل أحمد بن عبد العزيز الكوفي.
إمامي مجهول الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٦٤. أعيان الشيعة ٣: ٥. معجم رجال

(١٢١)



الحديث ٢: ١٣٤. جامع الرواة ١: ٥٢. نقد الرجال ٢٣. خاتمة المستدرك ٧٧٩.
توضيح االشتباه ٣٣. منتهى المقال ٣٢.

(٢٥٧)
[الهاشمي]

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السالم الهاشمي، المدني.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٢ وفيه أسند عنه. عمدة الطالب ٣٦٥. تنقيح المقال ١: ٦٦.
معجم رجال الحديث ٢: ١٤٠. جامع الرواة ١: ٥٣. أعيان الشيعة ٣: ١٥. نقد

الرجال
٢٣. الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٥. منتهى المقال ٣٦. خاتمة المستدرك ٧٨٠.

منهج
المقال ٣٨. إتقان المقال ١٦٠. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٩٥. الفخري في

أنساب
الطالبيين ١٧٤ و ١٧٥.

(٢٥٨)
[األزدي]

أحمد بن عبيد األزدي، الكوفي.
مولى إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٦٧. أعيان الشيعة ٣: ١٩. معجم رجال

الحديث ٢: ١٤٨. جامع الرواة ١: ٥٤. نقد الرجال ٢٤. خاتمة المستدرك ٧٨٠.
منهج

المقال ٣٨. منتهى المقال ٣٦.
(٢٥٩)

[المزني]
أحمد بن غزال المزني، الكوفي.

(١٢٢)



إمامي أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٧٦. أعيان الشيعة ٣: ٥٩. مجمع الرجال ١:
١٣٣. نقد الرجال ٢٧. جامع الرواة ١: ٥٧. معجم رجال الحديث ٢: ١٨٥. خاتمة

المستدرك ٧٨٠. منهج المقال ٤٠. منتهى المقال ٣٦.
(٢٦٠)

[الخزاعي]
أحمد بن الفضل الخزاعي، وقيل الكناسي.

من ضعفاء محدثي الواقفية، حدث عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وله كتاب
(النوادر).

روى عنه أحمد بن منصور الخزاعي.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٤. رجال النجاشي ٦٥. مجمع الرجال ١: ١٣٤. الذريعة ٢٤:

٣٢٠. معجم رجال الحديث ٢: ١٨٨. أعيان الشيعة ٣: ٦٣. تنقيح المقال ١: ٧٦.
رجال

ابن داود ٤٢ و ٢٢٩. رجال الكشي ٥٥٦. رجال الحلي ٢٠١. نقد الرجال ٢٧.
جامع

الرواة ١: ٥٧. منتهى المقال ٤٠. العندبيل ١: ٢٧. منهج المقال ٤٠. التحرير
الطاووسي

٤٢. إتقان المقال ٢٥٧. الوجيزة للمجلسي ٢٦.
(٢٦١)

[الطائي]
أحمد بن مبشر الطائي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٧٧. أعيان الشيعة ٣: ٧٠. نقد الرجال

٢٨. جامع الرواة ١: ٥٨. معجم رجال الحديث ٢: ١٩٢. خاتمة المستدرك ٧٨٠.

(١٢٣)



منهج المقال ٤٠. منتهى المقال ٣٩.
(٢٦٢)

[أحمد بن محمد]
أحمد بن محمد بن عيسى.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه محمد الهاشمي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢: ٢٩٥. التحرير الطاووسي ٤٥.

(٢٦٣)
[الكاهلي]

أحمد بن مزيد بن باكر األسدي، الكاهلي بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٩٦. أعيان الشيعة ٣: ١٧٥. نقد الرجال
٣٥. جامع الرواة ١: ٧٢. معجم رجال الحديث ٢: ٣٣٨ وفيه الكافي بدل الكاهلي.

خاتمة المستدرك ٧٨٠. منهج المقال ٤٨. منتهى المقال ٣٩.
(٢٦٤)

[الجعفي]
أحمد بن معاذ الجعفي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣. تنقيح المقال ١: ٩٧. أعيان الشيعة ٣: ١٧٦. نقد الرجال

٣٥. جامع الرواة ١: ٧٢. معجم رجال الحديث ٢: ٣٣٩. خاتمة المستدرك ٧٨٠.
منهج

المقال ٤٨. منتهى المقال ٣٩.
(٢٦٥)

[أخو ابن فرقد]
أخو داود بن فرقد.

(١٢٤)



محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه أخوه داود بن فرقد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ٥٤.

(٢٦٦)
[أخو عبد الله]

أخو عبد الله بن أبي جعفر.
محدث كسابقه.

روى عنه أخوه عبد الله بن أبي جعفر.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٥٤.
(٢٦٧)

[أخو مرازم]
محدث كسابقيه.

روى عنه أخوه مرازم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٥٥.
(٢٦٨)

[األزدي]
إدريس بن عبد الله األزدي، الكوفي.

محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه ابنه عبد الله بن إدريس.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٧٨٠. معجم رجال

(١٢٥)



الحديث ٣: ١١. جامع الرواة ١: ٧٦. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٨.
أعيان

الشيعة ٣: ٢٢٩. منهج المقال ٥٠. منتهى المقال ٤٧.
(٢٦٩)

[األصفهاني]
إدريس بن عبد الله األصفهاني.

إمامي أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. خاتمة المستدرك ٧٨٠. تنقيح المقال ١: ١٠٥. نقد الرجال
٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٨. أعيان الشيعة ٣: ٢٢٩. معجم رجال الحديث ٣: ١١.

منهج المقال ٥٠. منتهى المقال ٤٧.
(٢٧٠)

[البكري]
إدريس بن عبد الله البكري.

إمامي أحواله كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٧٨٠. معجم رجال
الحديث ٣: ١١. جامع الرواة ١: ٧٦. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٨.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٢٩. منتهى المقال ٥٠.

(٢٧١)
[الهاشمي]

أبو عبد الله إدريس بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط
ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، المدني، وأمه عاتكة

بنت عبد الملك المخزومي.
مؤسس دولة األدارسة الحسنية ببالد المغرب في شمال إفريقية، وكان فارسا

(١٢٦)



شجاعا، جوادا، أديبا شاعرا.
حضر واقعة فخ سنة ١٦٩ إلى جانب صاحبها الحسين بن علي، فلما استشهد

الحسين هرب إلى بالد المغرب والتف المغاربة حوله وناصروه وبايعوه للملوكية
وذلك في ٤ شهر رمضان سنة ١٧٢، ولم يزل يحكم بالد المغرب حتى دس له

هارون العباسي السم وقتله سنة ١٧٧.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٧٨٠. الفصول
الفخرية (فارسي) ١٠٨ و ١٢٤. معجم رجال الحديث ٣: ١١. جامع الرواة ١: ٧٦.

نقد
الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٨. أعيان الشيعة ٣: ٢٢٩. مقاتل الطالبيين ٤٨٧.

منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٩٩. عمدة الطالب ١٥٧. تاريخ اليعقوبي ٢: ٤٠٥.
الموسوعة االسالمية ٤: ١٠٥. منهج المقال ٥٠. منتهى المقال ٤٧. المجدي في

أنساب
الطالبيين ٦٢. الفخري في أنساب الطالبيين ٨٥ و ١٠٠.

العبر ١: ٢٥٦. مرآة الجنان ١: ٣٥٨. شذرات الذهب ١: ٢٦٩ و ٣٣٩. الكامل في
التاريخ ٦: ٩٣. تاريخ گزيدة (فارسي) ٣٠١. الموسوعة العربية الميسرة ٩٩. األعالم

١: ٢٧٩ ومصادره. دائرة المعارف االسالمية ١: ٥٤٤.
(٢٧٢)

[األشعري]
أبو زكريا إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه ابنه عبد الملك بن إدريس، وحماد بن عثمان، ومحمد بن الحسن

ابن أبي خالد شنبولة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٥. رجال النجاشي ٧٦. معالم العلماء
٢٦ وفيه إدريس بن أبي عبد الله. فهرست الطوسي ٣٨. رجال ابن داود ٤٧.

(١٢٧)



معجم الثقات ١٤. معجم رجال الحديث ٣: ١١ - ١٤ و ١٦. جامع الرواة ١: ٧٦.
رجال

الحلي ١٣. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٨. هداية المحدثين ١٧٩. أعيان
الشيعة ٣: ٢٣١. بهجة اآلمال ٢: ١٧٤. رجال البرقي ٥٢ وفيه من أصحاب اإلمام
الكاظم عليه السالم. منتهى المقال ٤٨. العندبيل ١: ٣٥. منهج المقال ٥٠. وسائل

الشيعة ٢٠:
١٣٥. إتقان المقال ٢٣. الوجيزة للمجلسي ٢٧. شرح مشيخة الفقيه ١٠٩. رجال

األنصاري ٣٦ و ٤٠. ثقات الرواة ١: ٩٤ و ٩٥.
لسان الميزان ١: ٣٣٤. معجم المؤلفين ٢: ٢١٧.

(٢٧٣)
[المرهبي]

إدريس بن عبد الله الهمداني، المرهبي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٦. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ١٤. جامع الرواة ١: ٧٧. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٩.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٣١. توضيح االشتباه ٤٩. منهج المقال ٥٠. منتهى المقال ٤٧.

(٢٧٤)
[إدريس بن هالل]

محدث.
روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال البرقي ٢٧. جامع الرواة ١: ٧٧. معجم رجال الحديث ٣: ١٤. منهج المقال

٥٠. شرح مشيخة الفقيه ٨٥.
(٢٧٥)

[الزعافري]
أبو عبد الله إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن األودي، وقيل األزدي، الكوفي،

(١٢٨)



الزعافري.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه سفيان الثوري، ويعلى بن عبيد، ووكيع بن الجراح وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٠٦. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ١٥. جامع الرواة ١: ٧٧. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٧٩.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٣٢. منهج المقال ٥٠. منتهى المقال: ٤٧.

تقريب التهذيب ١: ٥٠. خالصة تذهيب الكمال ٢١. التاريخ الكبير ٢: ٣٧.
تهذيب التهذيب ١: ١٩٥. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٦٣. ميزان االعتدال ١: ١٦٩

وفيه
إدريس بن صبيح األودي. تهذيب الكمال ٢: ٢٩٩. تاريخ أسماء الثقات ٧٢. لسان

الميزان ٧: ١٧٣ وفيه كما في الميزان. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤٧٢. الكنى
واألسماء ٢: ٥٣. الثقات البن حبان ٦: ٧٨.

(٢٧٦)
[إدريس بن يوسف]

محدث لم يذكره غالب أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه محمد بن جمهور.

المراجع:
رجال البرقي ٢٧. جامع الرواة ١: ٧٧. معجم رجال الحديث ٣: ١٥.

(٢٧٧)
[بياع الهروي]

أبو الحر، وقيل أبو الحسن أديم، وقيل آدم بن الحر، وقيل الحرب الكوفي،
الخثعمي وقيل الجعفي بالوالء، الحذاء، المعروف ببياع الهروي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه حماد بن عثمان، وعبد الله بن بكير، وجعفر بن بشير وغيرهم.

(١٢٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٣ وفيه آدم بن الحرة. تنقيح المقال ١: ١٠٧. أعيان الشيعة ٣:

٢٣٨. مجمع الرجال ١: ١٧٩ و ٧: ٢٢. رجال الكشي ٣٤٧. نقد الرجال ٣٧ و
.٣٨٥

رجال الحلي ٢٤. جامع الرواة ١: ٧٧ و ٢: ٣٧٥. معجم رجال الحديث ٣: ١٦ و
١٧

و ١٨ و ٢١: ١٠٦. معجم الثقات ١٤. رجال ابن داود ٤٧. رجال النجاشي ٧٧.
توضيح

االشتباه ٥٠. بهجة اآلمال ٢: ١٧٩. منتهى المقال ٤٨. العندبيل ١: ٣٦. منهج
المقال

٥٠. ايضاح االشتباه ٢. التحرير الطاووسي ٥٣. أضبط المقال ٤١٧. وسائل الشيعة
٢٠: ١٣٥. إتقان المقال ٢٣. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ٤٠. ثقات

الرواة
.١: ٩٥

لسان الميزان ١: ٣٣٧.
(٢٧٨)

[البصري]
أرطأة بن األشعث البصري.

محدث يقول عنه العامة بأنه ال يجوز االحتجاج به ألنه كان يروي المناكير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٠٧. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ١٩. جامع الرواة ١: ٧٨. نقد الرجال ٣٧. مجمع الرجال ١: ١٨٠.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٤٣. منهج المقال ٥٠. منتهى المقال ٤٧.

لسان الميزان ١: ٣٣٧. ميزان االعتدال ١: ١٧٠. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ١: ٩٣ وفيه العدوي بدل البصري. المجروحين ١: ١٨٠. المغني في الضعفاء

.١: ٦٤
(٢٧٩)

[األسدي]
أرطأة بن حبيب األسدي، الكوفي.

(١٣٠)



محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات.

المراجع:
رجال النجاشي ٧٨. هداية المحدثين ١٦. توضيح االشتباه ٥١. أعيان الشيعة ٣:

٢٤٣. رجال الحلي ٢٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٠. رجال ابن داود ٤٧. معجم
الثقات ١٤. نقد الرجال ٣٧. جامع الرواة ١: ٧٨. مجمع الرجال ١: ١٨٠. تنقيح

المقال
١: ١٠٧. منتهى المقال ٤٨. العندبيل ١: ٣٦. منهج المقال ٥٠. جامع المقال ٥٥.

وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٥. إتقان المقال ٢٣. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري
٤٠. ثقات الرواة ١: ٩٦.

(٢٨٠)
[بياع الزطي]

أبو علي أسباط بن سالم الكندي، الكوفي، مولى بني عدي، المعروف ببياع
الزطي والعليم السراج.

محدث إمامي حسن الحديث، وله كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه ذبيان بن حكيم األزدي، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن أسباط
وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١١٠. رجال النجاشي ٧٧. فهرست
الطوسي ٣٨. معالم العلماء ٢٨. رجال ابن داود ٤٨. معجم رجال الحديث ٣: ٢٥ و

٢٦
و ٢٧ و ٢٩. جامع الرواة ١: ٧٨. نقد الرجال ٣٨. رجال الكشي ٩. مجمع الرجال

:١
١٨٣. أعيان الشيعة ٣: ٢٥٦. توضيح االشتباه ٥١. رجال البرقي ٤٤. منتهى المقال

٤٩. العندبيل ١: ٣٧. منهج المقال ٥١. نضد االيضاح ٥٢. ايضاح االشتباه ٢.
وسائل

(١٣١)



الشيعة ٢٠: ١٣٦. إتقان المقال ١٦٤.
(٢٨١)

[البصري]
أسباط بن عروة البصري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١١٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٨. جامع الرواة ١: ٧٩. نقد الرجال ٣٨. مجمع الرجال ١: ١٨٣.
أعيان

الشيعة ٣: ٢٥٧. منهج المقال ٥١. منتهى المقال ٤٨.
(٢٨٢)

[القرشي]
أبو محمد أسباط بن محمد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن خالد بن ميسرة

القرشي بالوالء، وقيل مولى السائب بن يزيد، الكوفي.
محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان، وثقه بعض العامة.

ولد بالكوفة سنة ١٠٥.
دخل بغداد وحدث بها.

روى عنه ابنه عبيد بن أسباط، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل
وغيرهم.

توفي بالكوفة في المحرم سنة ٢٠٠، وقيل سنة ١٩٩.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١١٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٨. جامع الرواة ١: ٧٩. نقد الرجال ٣٨. مجمع الرجال ١: ١٨٣.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٥٧. منهج المقال ٥١. منتهى المقال ٤٨. العندبيل ١: ٣٧.

لسان الميزان ٧: ١٧٣. تهذيب التهذيب ١: ٢١١. تاريخ بغداد ٧: ٤٥. شذرات
الذهب ١: ٣٥٨. البداية والنهاية ١٠: ٢٤٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٢. التاريخ

الكبير

(١٣٢)



٢: ٥٣. تقريب التهذيب ١: ٥٣. العبر ١: ٣٣٢. الضعفاء الكبير ١: ١١٩. الطبقات
الكبرى ٦: ٣٩٣. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٣٢. تهذيب الكمال ٢: ٣٥٤. ميزان

االعتدال ١: ١٧٥. تاريخ أسماء الثقات ٧٢. هدى الساري ٣٨٧. تاريخ الثقات ٦٠.
المغني في الضعفاء ١: ٦٦. الثقات البن حبان ٦: ٨٥.

(٢٨٣)
[العطار]

أبو يعقوب، وقيل أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم األزدي، الكوفي، العطار.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عنه الحسين بن حمزة ابن بنت أبي حمزة الثمالي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩ و ١٥٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١١٠. خاتمة
المستدرك ٧٨١. معجم رجال الحديث ٣: ٣٣ و ٣٤. جامع الرواة ١: ٧٩. نقد

الرجال
٣٨. مجمع الرجال ١: ١٨٣. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٠. منتهى المقال ٤٩. منهج المقال

٥١. إتقان المقال ١٦٤.
لسان الميزان ١: ٣٤٢.

(٢٨٤)
[الجعفي]

إسحاق بن إبراهيم الجعفي.
محدث إمامي لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

روى عنه القاسم بن محمد الجوهري.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١١٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. رجال
البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤. جامع الرواة ١: ٧٩. مجمع الرجال ١:

.١٨٤
أعيان الشيعة ٣: ٢٦٠. منهج المقال ٥١.

(١٣٣)



لسان الميزان ١: ٣٤٣ وفيه النخعي بدل الجعفي و ٧: ١٧٤ وفيه الجعبي بدل
الجعفي.
(٢٨٥)

[الخراساني]
أبو حذيفة إسحاق بن بشر، وقيل بشير بن محمد بن عبد الله بن سالم الهاشمي

بالوالء، الخراساني، البخاري.
من ثقات محدثي العامة، ضعفه جماعة منهم وقالوا: كان يضع الحديث على

الثقات.
كان عارفا بالسير واألخبار، وله تآليف فيها مثل كتاب (المبتدأ)، و (الردة)،

و (صفين)، و (الفتوح)، و (الجمل)، و (األلوية).
كان بلخي األصل، نشأ ببخارى، ثم رحل إلى بغداد وسكنها مدة يحدث بها،
ثم رجع إلى بخارى، ولم يزل بها حتى توفي في ١٢ شهر رجب سنة ٢٠٦.

روى عنه عمرو بن المختار، وأحمد بن سعيد، وسلمة بن شبيب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩ وفيه أسند عنه. رجال النجاشي ٥٢. تنقيح المقال ١: ١١٢.
رجال ابن داود ٢٣١. معجم الثقات ١٥. معجم رجال الحديث ٣: ٣٩. جامع الرواة

:١
٨٠. رجال الحلي ٢٠٠. نقد الرجال ٣٩. مجمع الرجال ١: ١٨٥. هداية المحدثين

.١٦
أعيان الشيعة ٣: ٢٦٦. فهرست النديم ١٠٦. منتهى المقال ٥٠. منهج المقال ٥٢.

رجال
األنصاري ٤٠. بهجة اآلمال ٢: ١٩٥. توضيح االشتباه ٥٢. العندبيل ١: ٣٨. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٣٦. إتقان المقال ٢٣. الوجيزة للمجلسي ٢٧. تهذيب المقال ٣: ٨٢.

ثقات الرواة ١: ١٠٠.
تاريخ بغداد ٦: ٣٢٦. لسان الميزان ١: ٣٥٤. ميزان االعتدال ١: ١٨٦.

المجروحين ١: ١٣٥. معجم األدباء ٦: ٧٠. تاريخ الخلفاء ١٣٢. ايضاح المكنون
:٢

٣٢٧. هدية العارفين ١: ١٩٦. المغني في الضعفاء ١: ٦٩. األعالم ١: ٢٩٤. معجم

(١٣٤)



المؤلفين ٢: ٢٣١. شذرات الذهب ٢: ١٥. العبر ١: ٣٤٨. البداية والنهاية ١٠:
.٢٥٩

الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٣٥. الضعفاء الكبير ١: ٩٨. الجرح والتعديل ١: ١:
٢١٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٨٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦١.
موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤٣٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٠٠.

(٢٨٦)
[الجرجاني]

أبو هارون إسحاق الجرجاني.
إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠ وفيه أسند عنه. معجم رجال الحديث ٣: ٣٠. جامع الرواة ١:

٧٩. مجمع الرجال ١: ١٨٤. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٧. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح
المقال ١: ١١١. منتهى المقال ٤٩. منهج المقال ٥١.

(٢٨٧)
[البجلي]

أبو عبد الله وأبو يعقوب إسحاق بن جرير، وقيل حريز بن يزيد بن جرير بن
عبد الله البجلي، الجريري، الكوفي.

من ثقات محدثي الواقفة، ومن الفقهاء األعالم والرؤساء المأخوذ منهم
الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.
روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.

روى عنه عبيد بن سعدان بن مسلم، وأحمد بن ميثم، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩ و ٣٤٣. تنقيح المقال ١: ١١٢. رجال النجاشي ٥٢. معالم

(١٣٥)



العلماء ٢٦. فهرست الطوسي ١٥. رجال ابن داود ٢٣١. معجم الثقات ١٥. معجم
رجال الحديث ٣: ٤٠ و ٤٤ و ٧٦. جامع الرواة ١: ٨٠ و ٨١. رجال الحلي ٢٠٠.

نقد
الرجال ٣٩. مجمع الرجال ١: ١٨٥. هداية المحدثين ١٦. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٧.
منهج المقال ٥٢. منتهى المقال ٥٠. توضيح االشتباه ٥٣. بهجة اآلمال ٢: ١٩٥.

رجال البرقي ٢٨. العندبيل ١: ٣٨. ايضاح االشتباه ٦. جامع المقال ٥٥. نضد
االيضاح

٥٣. أضبط المقال ٤١٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٦. تهذيب المقال ٣: ٣١. إتقان
المقال

٢٣. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ٤١. ثقات الرواة ١: ١٠١.
لسان الميزان ١: ٣٥٨. معجم المؤلفين ٢: ٢٣٢.

(٢٨٨)
[الفراء]

إسحاق بن أبي جعفر الفراء، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة.

روى عنه سعيد بن سليمان الواسطي وغيره.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١١. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٦. جامع الرواة ١: ٧٩. نقد الرجال ٣٩. مجمع الرجال ١: ١٨٤ وفيه

الهراء بدل الفراء. أعيان الشيعة ٣: ٢٦١. منهج المقال ٥١. منتهى المقال ٤٩.
التاريخ الكبير ١: ١: ٣٨٣. الثقات البن حبان ٦: ٥١.

(٢٨٩)
[الهاشمي]

أبو محمد إسحاق بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن
الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي،

المدني،
المعروف بالمؤتمن والحزين، وأمه حميدة البربرية.

محدث إمامي ثقة ممدوح، وكان مجتهدا فاضال، صالحا، ورعا.

(١٣٦)



ولد بالعريض (من نواحي المدينة المنورة)، وكان على قيد الحياة قبل
سنة ١٤٨.

روى عنه خلق الحديث واآلثار كأبي هاشم بن كاسب، وبكر بن محمد
األزدي، وعبد الله بن إبراهيم الجعفري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٣. معجم رجال الحديث ٣: ٤٢. جامع

الرواة ١: ٨١. نقد الرجال ٣٩. مجمع الرجال ١: ١٨٦. هداية المحدثين ١٧.
االرشاد

٢٨٦. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٨. عمدة الطالب ٢٤٩. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٧٨.
المقاالت والفرق ٢٤٠. بهجة اآلمال ٢: ١٩٧. فرق الشيعة ٧٥ و ٨٥. رجال البرقي

١٠
وفيه من أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم. الفصول الفخرية (فارسي) ١٣٤. معجم

الثقات ١٥.
سفينة البحار ١: ٦٠٦. منتهى المقال ٥٠. البحار ٤٧: ٢٤٣. العندبيل ١: ٣٨. منهج
المقال ٥٢. جامع المقال ٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٧. إتقان المقال ٢٣. الوجيزة
للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ٤٠. المجدي في أنساب الطالبيين ٩٨. الفخري في

أنساب الطالبيين ٢٦. ثقات الرواة ١: ١٠١ و ١٠٢.
لسان الميزان ١: ٣٥٩. تهذيب التهذيب ١: ٢٢٩. تقريب التهذيب ١: ٥٦. التاريخ
الكبير ١: ٣٨٣. خالصة تذهيب الكمال ٢٤. الجرح والتعديل ١: ١: ٢١٥. تهذيب

الكمال ٢: ٤١٦.
(٢٩٠)

[إسحاق بن جندب]
أبو إسماعيل إسحاق بن جندب الفرائضي، وقيل الغضائري.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه عبيس بن هشام وغيره.

المراجع:
رجال النجاشي ٥٣. مجمع الرجال ١: ١٨٦. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٩. معجم الثقات

(١٣٧)



١٥. معجم رجال الحديث ٣: ٤٣. تنقيح المقال ١: ١١٣. رجال ابن داود ٤٨.
رجال

الحلي ١١. هداية المحدثين ١٧. نقد الرجال ٣٩. توضيح االشتباه ٥٣. جامع الرواة
:١

٨١. منتهى المقال ٥٠. العندبيل ١: ٣٨. منهج المقال ٥٢. إتقان المقال ٢٤. جامع
المقال ٥٥. ايضاح االشتباه ٦. نضد االيضاح ٥٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٧. الوجيزة
للمجلسي ٢٧. تهذيب المقال ٣: ٩٤. رجال األنصاري ٤١. ثقات الرواة ١: ١٠٢.

لسان الميزان ١: ٣٥٩. معجم المؤلفين ٢: ٢٣٢.
(٢٩١)

[الحذاء]
إسحاق الحذاء، وقيل ابن الحذاء.

محدث.
روى عنه أبو الخزرج الحسن بن الزبرقان.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٨١. تنقيح المقال ١: ١١٣. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٩. معجم رجال

الحديث ٣: ٧٧.
(٢٩٢)

[الحريري]
إسحاق الحريري.

المراجع:
رجال البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ٧٧.

(٢٩٣)
[البكري]

إسحاق بن خليد، وقيل خليل البكري، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٤. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم

(١٣٨)



رجال الحديث ٣: ٤٥. جامع الرواة ١: ٨١. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١:
.١٨٧

أعيان الشيعة ٣: ٢٦٩. توضيح االشتباه ٥٤. منهج المقال ٥٢. منتهى المقال ٤٩.
(٢٩٤)

[إسحاق بن داود]
إسحاق بن داود، وقيل زياد، وقيل يزداد.

محدث.
روى عنه إبراهيم بن محمد بن علي بن المعلى.

المراجع:
تنقيح المقال ١: ١١٤. معجم رجال الحديث ٣: ٤٥ و ٤٦. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٠.

جامع الرواة ١: ٨١.
(٢٩٥)

[البجلي]
إسحاق بن رباط البجلي، الكوفي.

إمامي من بيت شيعي كبير بالكوفة.
المراجع:

منهج المقال ٥٢ و ٩٩. مجمع الرجال ١: ١٨٧. تنقيح المقال ١: ١١٤. أعيان
الشيعة ٣: ٢٧٠. رجال النجاشي ٣٤ في ترجمة أخيه الحسن بن رباط. رجال بحر

العلوم ١: ٣٧٨. معجم رجال الحديث ٣: ٤٦.
(٢٩٦)

[األسدي]
إسحاق بن شعيب بن ميثم التمار، األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١١٤. خاتمة المستدرك

(١٣٩)



٧٨١. معجم رجال الحديث ٣: ٤٧. جامع الرواة ١: ٨١. نقد الرجال ٤٠. مجمع
الرجال ١: ١٨٧. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٠. منتهى المقال ٥٠. منهج المقال ٥٢.

تهذيب
المقال ٣: ٢١٠.

لسان الميزان ١: ٣٦٥.
(٢٩٧)

[أبو السفانج]
أبو يعقوب وأبو إسحاق إسحاق بن عبد العزيز الكوفي، البزاز، الملقب بأبي

السفانج.
محدث إمامي ضعيف، يؤخذ بحديثه تارة ويترك أخرى.

روى عنه عمر بن عبد العزيز، وحماد بن عيسى، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٤ و ٣: قسم الكنى ١٨. رجال البرقي
٢٧. معجم رجال الحديث ٣: ٤٨ و ٤٩ و ٢١: ١٧٤. جامع الرواة ١: ٨٢ و ٢:

.٣٩٠
رجال ابن داود ٢٣١. رجال الحلي ٢٠١. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٨٧ و

:٧
٤٩. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٠. بهجة اآلمال ٢: ٢٠٠. توضيح االشتباه ٥٤. منتهى

المقال
٥٠. منهج المقال ٥٢. إتقان المقال ٢٦٠.

لسان الميزان ١: ٣٦٧ و ٧: ٥٤.
(٢٩٨)

[األشعري]
إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك األشعري، القمي.

محدث إمامي ثقة، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم،
وله كتاب.

روى عنه أحمد بن عبد الله، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن بزرج وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(١٤٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٧ و ١٤٩. رجال النجاشي ٥٣. تنقيح المقال ١: ١١٤. معالم
العلماء ٢٧. رجال ابن داود ٤٨. فهرست الطوسي ١٦. معجم الثقات ١٥. رجال

البرقي
٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ٥٠ و ٧٩. جامع الرواة ١: ٨٢. رجال الحلي ١١.

نقد
الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٨٧. هداية المحدثين ١٨٠. أعيان الشيعة ٣: ٢٧١.
بهجة اآلمال ٢: ١٩٩. منتهى المقال ٥٠. منهج المقال ٥٢. العندبيل ١: ٣٨. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٣٧. إتقان المقال ٢٤. تهذيب المقال ٣: ٩٢. الوجيزة للمجلسي ٢٧

وفيه
اسم جده سعيد بدل سعد. رجال األنصاري ٤١. ثقات الرواة ١: ١٠٢.

لسان الميزان ١: ٣٦٥.
(٢٩٩)

[المدني]
أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين المدني.

محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه الفضيل بن عبد الوهاب وغيره.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٥. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

الحديث ٣: ٥١. رجال البرقي ٢٨. جامع الرواة ١: ٨٢. نقد الرجال ٤٠. مجمع
الرجال

١: ١٨٧. أعيان الشيعة ٣: ٢٧١. منهج المقال ٥٢. منتهى المقال ٥٠.
(٣٠٠)

[الكوفي]
أبو السفانج إسحاق بن عبد الله الكوفي.

إمامي أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٤. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

(١٤١)



الحديث ٣: ٤٩. جامع الرواة ١: ٨٢. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٨٧.
أعيان

الشيعة ٣: ٢٧١. منهج المقال ٥٢. منتهى المقال ٤٩.
(٣٠١)

[الطويل]
إسحاق العطار، الكوفي، المعروف بالطويل.

محدث إمامي أحواله كسابقيه.
روى عنه سليمان بن محمد الخثعمي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١١٥. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

الحديث ٣: ٧٨. جامع الرواة ١: ٨٢. مجمع الرجال ١: ١٨٨. أعيان الشيعة ٣:
.٢٧١

منهج المقال ٥٢ وفيه ثقة.
(٣٠٢)

[العقرقوفي]
إسحاق العقرقوفي.

إمامي أحواله كسوابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١١٥. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٧٨. جامع الرواة ١: ٨٢. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٨٨.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٧١. منهج المقال ٥٢. منتهى المقال ٤٩.

(٣٠٣)
[إسحاق بن عمار]

أبو يعقوب وأبو هاشم إسحاق بن عمار بن يزيد، وقيل حيان التغلبي بالوالء،
الكوفي، الصيرفي، الساباطي.

محدث إمامي ثقة، وينسبه بعضهم إلى الفطحية، وله كتاب (النوادر).

(١٤٢)



روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.
روى عنه غياث بن كلوب، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩ و ٣٤٢. تنقيح المقال ١: ١١٥. رجال النجاشي ٥١. معالم

العلماء ٢٦. رجال ابن داود ٤٨. معجم الثقات ١٥. معجم رجال الحديث ٣: ٦٢ و
.٦٣

جامع الرواة ١: ٨٢. رجال الحلي ٢٠٠. نقد الرجال ٤٠. رجال الكشي ٤٠٢ و
.٤٠٨

مجمع الرجال ١: ١٨٨ - ١٩٥. هداية المحدثين ١٧. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٢ -
.٢٧٦

بهجة اآلمال ٢: ٢٠١. رجال البرقي ٢٨ و ٤٧. منتهى المقال ٥١. العندبيل ١: ٣٨.
منهج

المقال ٥٢. ايضاح االشتباه ٦. جامع المقال ٥٥. التحرير الطاووسي ٣٨. نضد
االيضاح

٥٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٧. إتقان المقال ٢٤. شرح مشيخة الفقيه ٥. الوجيزة
للمجلسي ٢٧. تهذيب المقال ٣: ٣. رجال األنصاري ٢٢ و ٤١. ثقات الرواة ١:

- ١٠٢
.١٠٧

لسان الميزان ١: ٣٦٧.
(٣٠٤)

[الوالبي]
إسحاق بن غالب األسدي، الوالبي، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وكان أديبا شاعرا، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، وإبراهيم بن عبد الحميد، والحسن بن محبوب

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. رجال النجاشي ٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٠. رجال ابن داود
٤٨. معجم الثقات ١٦. معجم رجال الحديث ٣: ٦٤. جامع الرواة ١: ٨٧. رجال

الحلي



(١٤٣)



١١. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٩٦. هداية المحدثين ١٨. أعيان الشيعة ٣:
٢٧٦. بهجة اآلمال ٢: ٢٣٨. منتهى المقال ٥١. العندبيل ١: ٣٩. منهج المقال ٥٣.

جامع المقال ٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٧. إتقان المقال ٢٤. الوجيزة للمجلسي
.٢٧

تهذيب المقال ٣: ٨٧. ثقات الرواة ١: ١٠٧.
لسان الميزان ١: ٣٦٨.

(٣٠٥)
[مولى آل طلحة]

إسحاق بن فروخ، وقيل فروج مولى آل طلحة.
محدث إمامي.

روى عنه يعقوب بن عبد الله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٦٥. رجال البرقي ٢٨. جامع الرواة ١: ٨٧. نقد الرجال ٤٠. مجمع

الرجال
١: ١٩٦. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٧. توضيح االشتباه ٥٤. منهج المقال ٥٣. منتهى

المقال
.٥١

لسان الميزان ١: ٣٦٨.
(٣٠٦)

[الهاشمي]
إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، المدني.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

الحديث ٣: ٦٦. جامع الرواة ١: ٨٧. نقد الرجال ٤٠. مجمع الرجال ١: ١٩٦.
أعيان

الشيعة ٣: ٢٧٧. منهج المقال ٥٣. منتهى المقال ٤٩.

(١٤٤)



(٣٠٧)
[الهاشمي]

إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن سعد، وقيل سعيد بن نوفل بن الحارث بن
عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، القرشي، وقيل في اسمه إسحاق بن الفضل بن

يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.
محدث روى كذلك عن أحد االمامين الباقر عليه السالم أو الكاظم عليه السالم.

روى عنه عمر بن أذينة.
المراجع:

رجال الطوسي في أصحاب اإلمام الباقر ٧ ص ١٠٥. معجم رجال الحديث ٣:
٦٦. رجال النجاشي ٤٢ في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل. أعيان الشيعة ٣:

٢٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح المقال ١: ١٢٠. رجال الحلي ٤٣ في ترجمة
الحسن بن محمد بن الفضل. نقد الرجال ٤٠. جامع الرواة ١: ٨٧. مجمع الرجال ١:

١٩٦. منتهى المقال ٥١. منهج المقال ٥٣.
لسان الميزان ١: ٣٦٨.

(٣٠٨)
[بياع اللؤلؤ]

إسحاق الكوفي، المعروف ببياع اللؤلؤ.
محدث إمامي.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١١٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٧٦. جامع الرواة ١: ٨٠. مجمع الرجال ١: ١٨٥. أعيان الشيعة ٣:

.٢٦٧
منتهى المقال ٥٠. منهج المقال ٥٢.

(١٤٥)



(٣٠٩)
[المدائني]

إسحاق المدائني، وقيل باتحاده مع إسحاق بن عمار الساباطي أو مع إسحاق
المرادي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
منتهى المقال ٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ٧٩. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٩. تنقيح

المقال ١: ١٢١. خاتمة المستدرك ٧٨١. جامع الرواة ١: ٨٨. منتهى المقال ٥١.
(٣١٠)

[المرادي]
إسحاق المرادي، وقيل الفزاري، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩ و ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٢١. خاتمة المستدرك ٧٨١.

معجم رجال الحديث ٣: ٧٨ و ٧٩. جامع الرواة ١: ٨٨. نقد الرجال ٤١. مجمع
الرجال

١: ١٩٨. أعيان الشيعة ٣: ٢٧٩. العندبيل ١: ٣٩. رجال البرقي ٢٨. منهج المقال
.٥٤

إتقان المقال ١٦٤. منتهى المقال ٥١.
(٣١١)

[العرزمي]
إسحاق بن منصور العرزمي، الكوفي، وعرزم موضع بالكوفة.

إمامي لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

(١٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم

رجال الحديث ٣: ٧٢. جامع الرواة ١: ٨٨. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١:
.١٩٨

أعيان الشيعة ٣: ٢٧٩. توضيح االشتباه ٥٥. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٥١.
(٣١٢)

[إسحاق بن هالل]
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الثقات.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

توضيح المقال ٥١. منتهى المقال ٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ٧٣. أعيان الشيعة
٣: ٢٨٠. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. جامع الرواة ١: ٨٨.

(٣١٣)
[المدائني]

إسحاق بن أبي هالل المدائني.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٨٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال الحديث ٣: ٣٧ و ٧٩.

تنقيح المقال ١: ١١١.
(٣١٤)

[الكوفي]
إسحاق بن الهيثم الكوفي.

إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. رجال

(١٤٧)



البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ٧٣. جامع الرواة ١: ٨٨. نقد الرجال ٤١.
مجمع

الرجال ١: ١٩٩. أعيان الشيعة ٣: ٢٨٠. توضيح االشتباه ٥٥. منهج المقال ٥٤.
منتهى

المقال ٥١.
لسان الميزان ١: ٣٧٧.

(٣١٥)
[الكاهلي]

إسحاق بن يحيى التميمي، الكاهلي، الكوفي، وجاء اسمه في كتب العامة: أبو
محمد إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التميمي وقيل التيمي، القرشي.
محدث إمامي، ضعفه بعض العامة واتهموه بردائة الحفظ وسوء الفهم، روى

عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه أبو داود الطيالسي، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن وهب وغيرهم.

توفي سنة ١٦٤.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٧٣. جامع الرواة ١: ٨٨. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١: ١٩٩.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٨٠. رجال النجاشي ١٥٣ في ترجمة أخيه عبد الله بن يحيى. منهج

المقال
٥٤. منتهى المقال ٤٩.

لسان الميزان ١: ٣٨١. تهذيب التهذيب ١: ٢٥٤. تقريب التهذيب ١: ٦٢. خالصة
تذهيب الكمال ٢٩. شذرات الذهب ١: ٢٥٨. العبر ١: ٢٤٣. الكامل في ضعفاء

الرجال
١: ٣٢٥. الضعفاء الكبير ١: ١٠٣. المجروحين ١: ١٣٣. ميزان االعتدال ١: ٢٠٤.
الثقات البن حبان ٦: ٤٥. المراسيل ٢١. المغني في الضعفاء ١: ٧٥. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ٥٥. تاريخ الثقات ٦٢. تهذيب الكمال ٢: ٤٨٩. الجرح
والتعديل

١: ١: ٢٣٦. التاريخ الكبير ١: ١: ٤٠٦.

(١٤٨)



(٣١٦)
[الطائي]

أبو يعقوب إسحاق بن يزيد، وقيل بريد بن إسماعيل الطائي، الكوفي، مولى.
محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وله كتاب.

روى عنه محمد بن علي أبو سمينة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٥ و ١٤٩. تنقيح المقال ١: ١٢٢. تهذيب المقال ٣: ٨٥. رجال
األنصاري ٤٠. شرح مشيخة الفقيه ٩٥. جامع المقال ٥٥. رجال البرقي ٢٨. منهج

المقال ٥٤. توضيح االشتباه ٥٢. منتهى المقال ٥٢. أعيان الشيعة ٣: ٢٦٥ و ٢٨٠.
هداية المحدثين ١٦. مجمع الرجال ١: ١٨٥ و ١٩٩. نقد الرجال ٣٩. رجال الحلي
١١. جامع الرواة ١: ٨٠ و ٨٨. معجم رجال الحديث ٣: ٣٨ و ٧٤ و ٧٥. رجال

النجاشي ٥٢. رجال ابن داود ٤٨. معجم الثقات ١٦. ثقات الرواة ١: ١٠٨ و ١٠٩.
لسان الميزان ١: ٣٨١.

(٣١٧)
[أسد بن إسماعيل]

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٨٠. جامع الرواة ١: ٨٩. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١: ٢٠٠.

أعيان
الشيعة ٣: ٢٨١. رجال البرقي ٤٠. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٥٢.

(٣١٨)
[البصري]

أسد بن بحر البصري.
أحواله كسابقه.

(١٤٩)



المراجع:
رجال البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٣: ٨١.

(٣١٩)
[النخعي]

أبو إسماعيل أسد، وقيل أسعد بن سعيد النخعي، وقيل الخثعمي، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقيه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال

الحديث ٣: ٨١. جامع الرواة ١: ٨٩. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١: ٢٠٠.
أعيان

الشيعة ٣: ٢٨٢. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٥٢.
لسان الميزان ١: ٣٨٢.

(٣٢٠)
[العيشي]

أسد بن عامر، وقيل عمار العيشي، وقيل القيسي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ٨١. تنقيح المقال ١: ١٢٢. خاتمة
المستدرك ٧٨١. جامع الرواة ١: ٨٩. أعيان الشيعة ٣: ٢٨٢. منهج المقال ٥٤.

لسان الميزان ١: ٣٨٣.
(٣٢١)

[الكوفي]
أسد بن عطاء الكوفي.

إمامي أحواله غير معروفة عندي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٢ وفيه اسم أبيه عطار بدل عطاء. خاتمة

(١٥٠)



المستدرك ٧٨١. معجم رجال الحديث ٣: ٨١. جامع الرواة ١: ٨٩. نقد الرجال
.٤١

مجمع الرجال ١: ٢٠٠. أعيان الشيعة ٣: ٢٨٢. منهج المقال ٥٤ وفيه كما في تنقيح
المقال. منتهى المقال ٥٢.

لسان الميزان ١: ٣٨٣. ميزان االعتدال ١: ٢٠٦. الضعفاء الكبير ١: ٢٣.
(٣٢٢)

[أسد بن القاسم]
أبو القاسم أسد بن القاسم.

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ٣: ٨١.
(٣٢٣)

[أسد بن يحيى]
أسد بن يحيى البصري، وقيل الصيرفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح المقال ١: ١٢٣. معجم
رجال الحديث ٣: ٨٢. جامع الرواة ١: ٨٩. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١:

.٢٠٠
أعيان الشيعة ٣: ٢٨٣. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٥٢.

(٣٢٤)
[بياع الزطي]

إسرائيل بن أسامة، وقيل ابن أبي أسامة الكوفي، المشهور ببياع الزطي.
محدث إمامي أحواله كسابقه.

روى عنه أسباط بن سالم.

(١٥١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. منهج المقال ٥٤. تنقيح المقال ١: ١٢٣. خاتمة المستدرك
٧٨١. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ١: ٨٩. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١:

.٢٠٠
أعيان الشيعة ٣: ٢٩٣. منتهى المقال ٥٢.

لسان الميزان ١: ٣٨٥.
(٣٢٥)

[المخزومي]
إسرائيل بن عائذ المدني، المخزومي.

إمامي أحواله كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. منهج المقال ٥٤. توضيح االشتباه ٥٥. أعيان الشيعة ٣:
٢٩٤. مجمع الرجال ١: ٢٠٠. نقد الرجال ٤١. جامع الرواة ١: ٨٩. معجم رجال

الحديث ٣: ٨٣. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح المقال ١: ١٢٣. منتهى المقال ٥٢.
لسان الميزان ١: ٣٨٦.

(٣٢٦)
[المكي]

أبو معاذ إسرائيل بن عباد المكي.
إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. منهج المقال ٥٤ وفيه كان من أصحاب الباقر عليه السالم

والصادق عليه السالم منتهى المقال ٥٢. توضيح االشتباه ٥٥. نقد الرجال ٤١. أعيان
الشيعة

٣: ٢٩٤ وفيه اسم أبيه عابد بدل عباد. مجمع الرجال ١: ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٨٩.
معجم رجال الحديث ٣: ٨٣. تنقيح المقال ١: ١٢٣.

لسان الميزان ١: ٣٨٦ وفيه كان من الرواة عن اإلمام الباقر عليه السالم. الجرح
والتعديل

.١: ١: ٣٣١

(١٥٢)



(٣٢٧)
[السبيعي]

أبو يوسف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، الهمداني، الكوفي.
محدث، حافظ، وثقه بعض العامة.

ولد سنة ١٠٠، وتوفي سنة ١٦٢، وقيل سنة ١٦٠، وقيل سنة ١٦١، وقيل سنة
.١٦٤

روى عنه آدم بن أبي اياس، وعبيد الله بن موسى العبسي، وعمرو بن أيوب
الموصلي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. أضبط المقال ٤٧٨. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٥٢.

الكنى واأللقاب ١: ٥. أعيان الشيعة ٣: ٢٩٤. مجمع الرجال ١: ٢٠٠. نقد الرجال
.٤١

جامع الرواة ١: ٨٩. معجم رجال الحديث ٣: ٨٣. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح
المقال ١: ١٢٣.

الثقات البن حبان ٦: ٧٩. المغني في الضعفاء ١: ٧٧. هدى الساري ٣٨٧.
المراسيل ٢١. تاريخ أسماء الثقات ٦٥. تاريخ الثقات ٦٣. طبقات ابن خياط ١٦٨.

تاريخ بغداد ٧: ٢٠. تهذيب الكمال ٢: ٥١٥. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٣٠.
الضعفاء

الكبير ١: ١٣١. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٤١١. التاريخ الكبير ٢: ٥٦. خالصة
تذهيب الكمال ٢٧. األنساب ٢٩٠. طبقات الحفاظ ٩٠. اللباب ٢: ١٠٢. تذكرة

الحفاظ ١: ٢١٤. الطبقات الكبرى ٦: ٢٦٠. تهذيب التهذيب ١: ٢٦١. تقريب
التهذيب ١: ٦٤. ميزان االعتدال ١: ٢٠٨. لسان الميزان ٧: ١٧٦.

(٣٢٨)
[األسلمي]

أسعد بن عمرو األسلمي.

(١٥٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٢٤. خاتمة المستدرك ٧٨١. منهج المقال

٥٤. منتهى المقال ٥٢. أعيان الشيعة ٣: ٢٩٨. مجمع الرجال ١: ٢٠١. نقد الرجال
.٤١

جامع الرواة ١: ٩٠. معجم رجال الحديث ٣: ٨٧.
(٣٢٩)

[الكندي]
األسقع الكندي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. منهج المقال ٥٤ وفيه األسفع بدل األسقع. توضيح االشتباه

٥٦. أعيان الشيعة ٣: ٣٠٠. مجمع الرجال ١: ٢٠١. نقد الرجال ٤١. جامع الرواة
:١

٩٠. معجم رجال الحديث ٣: ٨٧. خاتمة المستدرك ٧٨١. تنقيح المقال ١: ١٢٤.
لسان الميزان ١: ٣٨٧ وفيه كما في منهج المقال.

(٣٣٠)
[أبو تراب]

أبو تراب أسلم، وكان مولى.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عنه معاوية بن وهب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٥. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٨٨. جامع الرواة ١: ٩٠. مجمع الرجال ١: ٢٠٢. أعيان الشيعة ٣:

.٣٠٣
العندبيل ١: ٤٠. منهج المقال ٥٤. إتقان المقال ١٦٤.

(٣٣١)
[الكوفي]

أسلم الضرير، وقيل الصرير، الكوفي.

(١٥٤)



امامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ٨٩.
لسان الميزان ١: ٣٨٨.

(٣٣٢)
[المدني]

أسلم بن عائذ، وقيل عابد المدني.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٥. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٨٩. جامع الرواة ١: ٩٠. نقد الرجال ٤١. مجمع الرجال ١: ٢٠٢.

أعيان
الشيعة ٣: ٣٠٣. منهج المقال ٥٤. منتهى المقال ٦٠.

لسان الميزان ١: ٣٨٨.
(٣٣٣)

[المكي]
أسلم القواس، وقيل القواص، المكي، مولى محمد بن الحنفية.

محدث إمامي ضعيف، صحب وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وأفشى سرا
لإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه يونس بن يعقوب، وسالم بن سعيد الجمحي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٧ و ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٢٥. معجم رجال الحديث ٣: ٨٩.
جامع الرواة ١: ٩٠. نقد الرجال ٤١. رجال الكشي ٢٠٤ و ٢٠٥. مجمع الرجال ١:

٢٠٢. أعيان الشيعة ٣: ٣٠٤. منتهى المقال ٥٢. منهج المقال ٥٤. التحرير
الطاووسي

٥١. إتقان المقال ٢٦٠. الوجيزة للمجلسي ٢٧.
لسان الميزان ١: ٣٨٩ وفيه السواس بدل القواس وكان يخدم اإلمام الباقر عليه السالم

وال
يقول بالكيسانية.

(١٥٥)



(٣٣٤)
[الغنوي]

أبو إسحاق إسماعيل بن أبان الغنوي، العامري، القيسي، الكوفي، الخياط،
وقيل الحناط.

محدث، حافظ، وله كتاب.
ضعفه بعض العامة وتركوا حديثه.

روى عنه أحمد بن محمد البرقي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، ومحمد بن
علي الصيرفي وغيرهم.

توفي سنة ٢١٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٤. رجال البرقي ٢٨. أعيان الشيعة ٣: ٣٠٨ و ٣٠٩. معجم
رجال الحديث ٣: ٩٨. رجال النجاشي ٢٣. فهرست الطوسي ١٤. تنقيح المقال ١:
١٢٦. معالم العلماء ٩. هداية المحدثين ١٨. نقد الرجال ٤٢. جامع الرواة ١: ٩٠.

مجمع الرجال ١: ٢٠٣ و ٢٠٤. العندبيل ١: ٤٠. منهج المقال ٥٥. رجال األنصاري
٢٠

و ٢١. تهذيب المقال ١: ٣٩٧.
المغني في الضعفاء ١: ٧٧. هدى الساري في ترجمة إسماعيل الوراق. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٥٠ و ٢٨٠ و ٤٠٩.
تاريخ الثقات ٦٤. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٠٣. الجرح والتعديل ١: ١: ١٦٠.
خالصة تذهيب الكمال ٢٧. الضعفاء الكبير ١: ٧٧. تهذيب التهذيب ١: ٢٧٠. تاريخ

بغداد ٦: ٢٤٠. التاريخ الكبير ١: ٣٤٧. معجم المؤلفين ٢: ٢٥٣. المجروحين ١:
.١٢٨

لسان الميزان ٧: ١٧٦. تقريب التهذيب ١: ٦٥. ميزان االعتدال ١: ٢١١.
(٣٣٥)

[القصير]
إسماعيل بن إبراهيم بن برة، وقيل بزة القصير، الكوفي، وقيل في اسمه

(١٥٦)



إسماعيل بن إبراهيم بزة.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه محمد بن زياد، ومحمد بن أبي عمير، وإسماعيل بن مهران.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٢٦. رجال النجاشي ٢١. فهرست
الطوسي ١٤. معالم العلماء ١٠. رجال ابن داود ٤٩. معجم الثقات ١٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٠٧. جامع الرواة ١: ٩٠. رجال الحلي ١٠. نقد الرجال ٤٢. مجمع
الرجال ١: ٢٠٤. هداية المحدثين ١٨. أعيان الشيعة ٣: ٣٠٩. توضيح االشتباه ٥٦.

منتهى المقال ٥٣. العندبيل ١: ٤٠. منهج المقال ٥٥. جامع المقال ٥٥. أضبط
المقال

٤١٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٨. إتقان المقال ٢٥. الوجيزة للمجلسي ٢٧. ثقات
الرواة

١: ١١٠. تهذيب المقال ١: ٣٨١. رجال األنصاري ٢١ و ٤٢ و ٤٦.
لسان الميزان ١: ٣٩٢. معجم المؤلفين ٢: ٢٥٤.

(٣٣٦)
[الوراق]

إسماعيل بن إسحاق بن أبان األزدي، الكوفي، الوراق، وقيل في اسمه
إسماعيل بن أبان.

محدث وثقه بعض العامة وقالوا عنه بأنه كان شيعيا.
روى عنه سلمة بن الخطاب، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٩٢. تنقيح المقال ١: ١٣٠. أعيان الشيعة ٣: ٣١٣. معجم رجال

الحديث ٣: ١١٣.
التاريخ الكبير ١: ١: ٣٤٧. تاريخ أسماء الثقات ٥١. تهذيب التهذيب ١: ٢٧٠.

تقريب التهذيب ١: ٦٥ وفيه توفي سنة ١١٦. ميزان االعتدال ١: ٢١٢. لسان الميزان
٧: ١٧٦. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤٢٥. تاريخ بغداد ٦: ٢٤١. الجرح

(١٥٧)



والتعديل ١: ١: ١٦١. الطبقات الكبرى ٦: ٢٨٥. المغني في الضعفاء ١: ٧٧.
تهذيب

الكمال ٣: ٥.
(٣٣٧)

[البجلي]
إسماعيل البجلي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه عبد الله بن المغيرة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ٩٥.
الثقات البن حبان ٦: ٣٦ وفيه يروي عن اإلمام الباقر عليه السالم. التاريخ الكبير ١:

:١
٣٤٨ وفيه كما في الثقات.

(٣٣٨)
[البصري]

إسماعيل بن بشار، وقيل يسار البصري.
محدث إمامي.

روى عنه أبان بن عثمان، ومعاوية بن عثمان، ومحمد بن علي القرشي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٧٨١. معجم رجال
الحديث ٣: ٩٥ و ١١٤. جامع الرواة ١: ٩٣. نقد الرجال ٤٣. مجمع الرجال ١:

.٢٢٨
أعيان الشيعة ٣: ٣١٤. توضيح االشتباه ٥٨. منتهى المقال ٥٤. منهج المقال ٥٥.

تهذيب المقال ١: ٣٧٥.
لسان الميزان ١: ٤٤٤.

(١٥٨)



(٣٣٩)
[الجعفي]

أبو محمد إسماعيل بن جابر بن يزيد الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، ممدوح، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه القاسم بن إسماعيل القرشي، وصفوان بن يحيى، وحماد بن عثمان

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٥ و ١٤٧ و ٣٤٣. تنقيح المقال ١: ١٣٠. خاتمة المستدرك

٥٧١. رجال النجاشي ٢٣. فهرست الطوسي ١٥. معالم العلماء ١٠. رجال ابن داود
٥٠. معجم الثقات ١٧. معجم رجال الحديث ٣: ١١٥ - ١٢٢ و ٢٠١ و ٢٠٥.

جامع
الرواة ١: ٩٣. رجال الحلي ٨. نقد الرجال ٤٣. رجال الكشي ١٩٩. مجمع الرجال

:١
٢٠٧. هداية المحدثين ١٩. أعيان الشيعة ٣: ٣١٤. رجال البرقي ١٢ و ١٨. بهجة

اآلمال
٢: ٢٥٨. منتهى المقال ٥٤. العندبيل ١: ٤١. منهج المقال ٥٦. جامع المقال ٥٥.

التحرير الطاووسي ٣٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٩. إتقان المقال ٢٥. الوجيزة
للمجلسي

٢٧. شرح مشيخة الفقيه ١١ و ٦٢. رجال األنصاري ٢١ و ٤٣. تهذيب المقال ١:
.٣٩٨

ثقات الرواة ١: ١١٢ و ١١٣.
لسان الميزان ١: ٣٩٧.

(٣٤٠)
[إسماعيل بن جعفر]

محدث إمامي.
روى عنه عثمان بن عيسى العامري.

(١٥٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨. معجم رجال الحديث ٣: ١٢٣. تنقيح المقال ١: ١٣١.

رجال البرقي ٢٨. جامع الرواة ١: ٩٤. أعيان الشيعة ٣: ٣١٥. خاتمة المستدرك
.٧٨٢

منهج المقال ٥٦.
(٣٤١)

[الزرقي]
أبو إسحاق، وقيل أبو إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني،

األنصاري، الزرقي بالوالء.
محدث وثقه بعض العامة، وكان حافظا، مقرئا.

كان من أهل المدينة المنورة، وشيخ القراء بها بعد نافع.
انتقل إلى بغداد وسكنها وحدث بها، وتولى تأديب علي بن المهدي العباسي،

ولم يزل يسكنها حتى توفي بها سنة ١٨٠.
روى عنه الهيثم بن خارجة، وسريج بن النعمان الجوهري، ومحمد بن

الصباح الدوالبي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. منهج المقال ٥٦. أعيان الشيعة ٣: ٣١٥. مجمع الرجال ١:
٢٠٨. نقد الرجال ٤٣. جامع الرواة ١: ٩٤ وفيه إسماعيل بن جعفر أبا كثير المدني.

معجم رجال الحديث ٣: ١٢٣. خاتمة المستدرك ٧٨٢. تنقيح المقال ١: ١٣١.
الثقات البن حبان ٦: ٤٤. تاريخ أسماء الثقات ٥٣. تهذيب الكمال ٣: ٥٦.

الجرح والتعديل ١: ١: ١٦٢. أعالم الزركلي ١: ٣١٢. العبر ١: ٢٧٥. طبقات
الحفاظ

١٠٦. طبقات القراء ١: ١٦٣. خالصة تذهيب الكمال ٢٨. الطبقات الكبرى ٧:
.٣٢٧

تهذيب التهذيب ١: ٢٨٧. البداية والنهاية ١٠: ١٧٥. شذرات الذهب ١: ٢٩٣.
تاريخ

بغداد ٦: ١١٨. التاريخ الكبير ١: ٣٤٩. تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٠. تقريب التهذيب
١: ٦٨

(١٦٠)



(٣٤٢)
[الهاشمي]

أبو محمد إسماعيل بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن
الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي،

المدني، المعروف باألعرج، وأمه فاطمة بنت الحسين األثرم.
أكبر أوالده عليه السالم وأكثرهم محبة لديه، وكان محدثا فاضال جليال، ويعتبر جد

الخلفاء الفاطميين وامام الفرقة اإلسماعيلية.
روى عنه ابنه الفضل بن إسماعيل، وداود بن فرقد، وأبو محمد الرازي.

توفي في حياة أبيه عليه السالم بالعريض سنة ١٣٣، وقيل سنة ١٤٣، ودفن بالبقيع.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٣١. خاتمة المستدرك ٧٨٢. الفصول
الفخرية (فارسي) ١٣٤. معجم الثقات ٢٥٠. معجم رجال الحديث ٣: ١١٠ و ١٢٣
و ١٢٤. سفينة البحار ١: ٦٥٧ و ٢: ٢٢. عمدة الطالب ٢٣٣. جامع الرواة ١: ٩٥.

نقد
الرجال ٤٣. ريحانة األدب (فارسي) ١: ١٢٣. كشف الغمة ٢: ٣٩٢. نقد الرجال

.٤٣
رجال الكشي انظر فهرسته. مجمع الرجال ١: ٢٠٩ و ٢١٠. أعيان الشيعة ٣: ٣١٦.
اسماعيليان در تاريخ (فارسي) ٤٥. االرشاد ٢٨٤. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٧٦.
فرق الشيعة ٦٧. المقاالت والفرق ٧٨ و ٨٠ و ٢١٠. منهج المقال ٥٦. الموسوعة

االسالمية ٤: ١٨٥ و ١٨٧. بهجة اآلمال ٢: ٢٦٢. البحار ٤٧: ٢٤٢. منتهى المقال
.٥٤

تهذيب المقال ١: ٤٠٧. المجدي في أنساب الطالبيين ٩٩. الفخري في أنساب
الطالبيين ٢٣.

تاريخ ابن خلدون ٤: ٣٠. الملل والنحل ١: ١٩١. دائرة المعارف االسالمية ٢:
١٨٨. اتعاظ الحنفا ١٦. تذكرة الخواص ٣٤٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٨. الفرق

بين
الفرق ٦٢. األعالم ١: ٣١١. مقاالت االسالميين ١: ٩٨.

(١٦١)



(٣٤٣)
[الجوزي]

إسماعيل الجوزي.
محدث إمامي.

روى عنه علي بن منصور.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٩٥. تنقيح المقال ١: ١٣٢. أعيان الشيعة ٣: ٣١٨. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٠٤.

(٣٤٤)
[الجعفي]

إسماعيل بن حازم الجعفي بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. خاتمة المستدرك ٧٨٢. تنقيح المقال ١: ١٣٢. معجم رجال
الحديث ٣: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٩٥. نقد الرجال ٤٣. مجمع الرجال ١: ٢١٠.

أعيان
الشيعة ٣: ٣١٨. منهج المقال ٥٦. منتهى المقال ٥٤.

(٣٤٥)
[السلمي]

إسماعيل بن حازم السلمي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. منتهى المقال ٥٤. منهج المقال ٥٦. أعيان الشيعة ٣: ٣١٨.

مجمع الرجال ١: ٢١٠. نقد الرجال ٤٣. جامع الرواة ١: ٩٥. معجم رجال الحديث
:٣

١٢٩. خاتمة المستدرك ٧٨٢. تنقيح المقال ١: ١٣٢.

(١٦٢)



(٣٤٦)
[إسماعيل بن الحر]

محدث إمامي، صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه حماد بن عيسى.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال البرقي ٤٩. العندبيل ١: ٤٢. هداية المحدثين ١٩. معجم رجال الحديث ٣:
١٢٩. جامع الرواة ١: ٩٥. تنقيح المقال ١: ١٣٢. أعيان الشيعة ٣: ٣١٨.

(٣٤٧)
[المتطبب]

إسماعيل بن الحسن المتطبب.
محدث إمامي.

روى عنه العالء بن يحيى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ١٣٠. أعيان الشيعة ٣: ٣١٨. تنقيح المقال ١: ١٣٣.
جامع الرواة ١: ٩٥.

(٣٤٨)
[السلمي]

إسماعيل بن الخطاب السلمي.
من ثقات محدثي االمامية الممدوحين، وقيل من الحسان.

ترحم عليه اإلمام عليه السالم ومدحه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تهذيب المقال ١: ٤٠٩. رجال األنصاري ٤٣. الوجيزة
للمجلسي ٢٧. إتقان المقال ص ٢٥ و ١٦٥. التحرير الطاووسي ٣٧. منتهى المقال

.٥٥

(١٦٣)



رجال الحلي ١٠. نقد الرجال ٤٤. العندبيل ١: ٤٢. منهج المقال ٥٦. بهجة اآلمال
:٢

٢٦٤. أعيان الشيعة ٣: ٣٢٣. مجمع الرجال ١: ٢١١. رجال الكشي ٥٠٢. جامع
الرواة

١: ٩٥. معجم رجال الحديث ٣: ١٣٢. معجم الثقات ٢٥٠. رجال ابن داود ٥٠.
خاتمة

المستدرك ٧٨٢. تنقيح المقال ١: ١٣٣.
(٣٤٩)

[السلمي]
إسماعيل بن رياح، وقيل رباح بن عبيدة السلمي، الكوفي.

محدث إمامي وثقه بعض علمائنا، وجعله آخرون منهم في عداد المجهولين.
أدرك اإلمام الكاظم عليه السالم وروى عنه أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وأبو هاشم الرماني.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. أضبط المقال ٤٧٨. منهج المقال ٥٧. العندبيل ٤٣. منتهى

المقال ٥٥. رجال البرقي ٢٨. توضيح االشتباه ٥٨. أعيان الشيعة ٣: ٣٢٤. مجمع
الرجال ١: ٢١٢. نقد الرجال ٤٤. جامع الرواة ١: ٩٦. خاتمة المستدرك ٧٨٢.

معجم
رجال الحديث ٣: ١٣٣. تنقيح المقال ١: ١٣٤.

لسان الميزان ٧: ١٧٧. تقريب التهذيب ١: ٦٩. ميزان االعتدال ١: ٢٢٨. تهذيب
التهذيب ١: ٢٩٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٩. التاريخ الكبير ١: ٣٥٣. الجرح

والتعديل ١: ١: ١٦٩. تهذيب الكمال ٣: ٩١. المغني في الضعفاء ١: ٨١. الثقات
البن

حبان ٦: ٣٨.
(٣٥٠)

[األسدي]
إسماعيل بن زياد البزاز، األسدي، الكوفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله سوى انه كان تابعيا.

(١٦٤)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٤ و ١٤٧. العندبيل ١: ٤٣. منهج المقال ٥٧. نقد الرجال ٤٤.
مجمع الرجال ١: ٢١٢. أعيان الشيعة ٣: ٣٢٥. توضيح االشتباه ٥٩. تنقيح المقال

:١
١٣٤. معجم رجال الحديث ٣: ١٣٥. جامع الرواة ١: ٩٦. منتهى المقال ٥٥.

(٣٥١)
[السلمي]

إسماعيل بن زياد، وقيل ابن أبي زياد السلمي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة.

روى عنه شعيب بن ميمون.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. تهذيب المقال ١: ٣٦٨. رجال األنصاري ٤٢ و ٤٤. إتقان
المقال ٢٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٩. نضد االيضاح ٥٦. العندبيل ١: ٤١ و ٤٣.

منهج
المقال ٥٧. رجال الحلي ٩. أعيان الشيعة ٣: ٣١١ و ٣٢٦. رجال ابن داود ٤٩.

مجمع
الرجال ١: ٢١٢. ايضاح االشتباه ٥. معجم رجال الحديث ٣: ١٠٩. رجال النجاشي

.٢٠
نقد الرجال ٤٣ و ٤٤. تنقيح المقال ١: ١٣٤. منتهى المقال ٥٥. ثقات الرواة ١:

.١١٤
الثقات البن حبان ٦: ٣٩.

(٣٥٢)
[مولى الكاهلي]

إسماعيل بن زيد مولى عبد الله بن يحيى الكاهلي.
محدث مجهول الحال، وقيل مهمل.

روى عنه أبو يوسف يعقوب بن عبد الله من ولد أبي فاطمة.
المراجع:

أعيان الشيعة ٣: ٣٢٦. جامع الرواة ١: ٩٦. تنقيح المقال ١: ١٣٤. معجم رجال

(١٦٥)



الحديث ٣: ١٣٥.
(٣٥٣)

[إسماعيل بن سالم]
محدث مجهول الحال، وقيل من الثقات.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٩٦. خاتمة المستدرك ٧٨٢. تنقيح المقال ١: ١٣٤. أعيان الشيعة
٣: ٣٢٦. رجال البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ١٣٦. منتهى المقال ٥٥.

الثقات البن حبان ٦: ٣٩.
(٣٥٤)

[إسماعيل بن سام]
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٣٤. خاتمة المستدرك
٧٨٢. معجم رجال الحديث ٣: ١٣٦. جامع الرواة ١: ٩٦. أعيان الشيعة ٣: ٣٢٦.

رجال البرقي ٢٨.
(٣٥٥)

[السمان]
إسماعيل بن شعيب بن ميثم السمان، األسدي، الكوفي.
محدث مجهول الحال، وقيل: مهمل، وثقه بعض العامة.

روى عنه عبد الله بن جعفر الحميري، وأبو بكر بن أبي شيبة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٧٨٢. معجم رجال

(١٦٦)



الحديث ٣: ١٤٢. جامع الرواة ١: ٩٧. نقد الرجال ٤٤. مجمع الرجال ١: ٢١٣ و
.٢١٤

أعيان الشيعة ٣: ٣٢٧. توضيح االشتباه ٥٩. العندبيل ١: ٤٣. منهج المقال ٥٧.
تهذيب

المقال ٣: ٢١٠. منتهى المقال ٥٥.
الثقات البن حبان ٦: ٤٢. الجرح والتعديل ١: ١: ١٧٧. لسان الميزان ١: ٤١١.

(٣٥٦)
[القراطيسي]

إسماعيل بن صدقة الكوفي، القراطيسي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٣٥. خاتمة المستدرك

٧٨٢. معجم رجال الحديث ٣: ١٤٣. جامع الرواة ١: ٩٧. نقد الرجال ٤٤. مجمع
الرجال ١: ٢١٤. أعيان الشيعة ٣: ٣٢٨. منتهى المقال ٥٦. العندبيل ١: ٤٣. منهج

المقال ٥٧.
(٣٥٧)

[الصيقل]
إسماعيل الصيقل، الرازي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه أبو عمر الخياط.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٣: ٢٠٧.

(٣٥٨)
[إسماعيل بن عباد]

محدث كسابقه.
روى عنه حمزة بن عبيد.

(١٦٧)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٣: ١٤٤.

(٣٥٩)
[الكوفي]

إسماعيل بن عبد الحميد الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

الحديث ٣: ١٤٦. رجال النجاشي ١٥ في ترجمة أخيه إبراهيم بن عبد الحميد. جامع
الرواة ١: ٩٧. نقد الرجال ٤٤. مجمع الرجال ١: ٢١٥. أعيان الشيعة ٣: ٣٧٨.

العندبيل ١: ٤٤. منهج المقال ٥٧. منتهى المقال ٥٥.
(٣٦٠)

[إسماعيل بن عبد الخالق]
إسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار األسدي وقيل

الجعفي بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان فقيها خيرا فاضال، ومن وجوه الشيعة

بالكوفة، وله كتاب.
صحب االمامين السجاد عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن الوليد، والقاسم بن إسماعيل القرشي، وعلي بن الصلت
وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٣ و ١٠٥ و ١٤٧. رجال النجاشي ٢٠. تنقيح المقال ١: ١٣٦ و
:٣

قسم الكنى ٤١. فهرست الطوسي ١٤. معالم العلماء ٩. رجال ابن داود ٥٠. معجم

(١٦٨)



الثقات ١٨ و ١٤٧. معجم رجال الحديث ٣: ١٤٦ - ١٤٨. جامع الرواة ١: ٩٧ و
:٢

٤٢٩. رجال الحلي ٩. نقد الرجال ٤٤. رجال الكشي ٤١٤. مجمع الرجال ١:
٢١٥

و ٢١٦ و ٧: ١٥٧. هداية المحدثين ٢٠. أعيان الشيعة ٣: ٣٧٨. بهجة اآلمال ٢:
.٢٩٣

رجال البرقي ٩ و ٢٨. منتهى المقال ٥٦. العندبيل ١: ٤٤. منهج المقال ٥٧. ايضاح
االشتباه ٥. جامع المقال ٥٦. إتقان المقال ٢٥. التحرير الطاووسي ٣٦. وسائل

الشيعة
٢٠: ١٤٠. نضد االيضاح ٥٧. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ٤٤. تهذيب

المقال ١: ٣٦٣. ثقات الرواة ١: ١١٥ و ١١٦.
معجم المؤلفين ٢: ٢٧٥.

(٣٦١)
[الجرمي]

إسماعيل بن عبد الرحمن الجرمي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٧. جامع الرواة ١: ٩٨. خاتمة

المستدرك ٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ١٤٩. نقد الرجال ٤٤. مجمع الرجال ١:
٢١٦. أعيان الشيعة ٣: ٣٨٠. العندبيل ١: ٤٤. منهج المقال ٥٧. توضيح االشتباه

.٦٠
منتهى المقال ٥٦.

(٣٦٢)
[الجعفي]

إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، ومن وجوه الشيعة المعتمدين بالكوفة، وكان

تابعيا، فقيها فاضال.
روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه حماد بن عثمان، وجميل بن دراج، وأبان بن عثمان.

(١٦٩)



توفي قبل سنة ١٤٨ وترحم عليه اإلمام الصادق عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٤ و ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٧. رجال ابن داود ٥٠. معجم
الثقات ٢٥١. معجم رجال الحديث ٣: ١٤٩. و ٢٠١. جامع الرواة ١: ٩٨. رجال

الحلي
٨. نقد الرجال ٤٤. مجمع الرجال ١: ٢١٦. رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة بسطام

بن
الحصين الجعفي. أعيان الشيعة ٣: ٣٨٠. بهجة اآلمال ٢: ٢٩٦. رجال البرقي ١٢.

سفينة البحار ١: ٦٥٨. منتهى المقال ٥٦. العندبيل ١: ٤٤. منهج المقال ٥٧. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٤٠. إتقان المقال ٢٦. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ٤٤.

(٣٦٣)
[الكوفي]

إسماعيل بن عبد الرحمن، وقيل عبد الله حقيبة، وقيل جفينة، وقيل ابن حقيبة
الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وكان صالحا، ممدوحا، قليل الحديث.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٣٧. رجال ابن داود ٥١. معجم الثقات
٢٥١. معجم رجال الحديث ٣: ١٥٠ و ١٥٣ و ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٩٨. رجال

الحلي
١٠. نقد الرجال ٤٥. رجال الكشي ٣٤٤. مجمع الرجال ١: ٢١٧. أعيان الشيعة ٣:

٣٨١. بهجة اآلمال ٢: ٢٩٧. توضيح االشتباه ٥٨. العندبيل ١: ٤٤ و ٤٥. منتهى
المقال

٥٧. التحرير الطاووسي ٣٦. منهج المقال ٥٧. أضبط المقال ٤٦٨ و ٤٩٨. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٤٠. إتقان المقال ٢٦. تهذيب المقال ١: ٤٠٩. الوجيزة للمجلسي

.٢٧
رجال األنصاري ٤٣ و ٤٤.

(٣٦٤)
[السدي]

أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، وقيل ابن أبي ذؤيب

(١٧٠)



القرشي، الهاشمي بالوالء، العتابي، الكوفي، األعور، المعروف بالسدي الكبير،
نسبة إلى سدة مسجد الكوفة حيث كان يبيع المقانع فيها.

من مشاهير المحدثين، وكان تابعيا، مقرئا، مفسرا، عارفا بالوقايع وأيام
الناس، وله (تفسير القرآن).

وصفه بعض العامة بالصدق ووثقوه، وضعفه آخرون منهم.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

روى عنه سماك بن حرب، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.
توفي سنة ١٢٧، وقيل سنة ١٢٩.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٢ و ١٠٥ و ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٧٨٣.

معجم رجال الحديث ٣: ١٤٨. معجم الثقات ٢٥١. جامع الرواة ١: ٩٨. نقد
الرجال

٤٥. مجمع الرجال ١: ٢١٦. أعيان الشيعة ٣: ٣٧٨. الكنى واأللقاب ٢: ٢٨٠.
روضات

الجنات ٢: ٩. هدية األحباب (فارسي) ١٤٨. الذريعة ٤: ٢٧٦. تأسيس الشيعة
.٣٢٦

توضيح االشتباه ٦٠. سفينة البحار ١: ٦١١. منتهى المقال ٥٦. العندبيل ١: ٤٤.
منهج

المقال ٥٧. أضبط المقال ٤٦٨. و ٥١٥.
تقريب التهذيب ١: ٧١. تهذيب التهذيب ١: ٣١٣. ميزان االعتدال ١: ٢٣٦. لسان

الميزان ٧: ١٧٨. معجم األدباء ٧: ١٣. ذكر أخبار أصبهان ١: ٢٠٤. خالصة
تذهيب

الكمال ٣٠. اللباب ٢: ١١٠. األنساب ٢٩٥. النجوم الزاهرة ١: ٣٠٨. هدية العارفين
١: ٢٠٦. شذرات الذهب ١: ١٧٤. التاريخ الكبير ١: ٣٦١ و ٣٦٢. طبقات

الداودي ١:
١١٠. العبر ١: ١٦٥. معجم المؤلفين ٢: ٢٧٦. أعالم الزركلي ١: ٣١٧. مرآة

الجنان
١: ٢٦٩. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٢٧٤. الجرح والتعديل ١: ١: ١٨٣.

الضعفاء
الكبير ١: ٨٧. تهذيب الكمال ٣: ١٣٢. تاريخ أسماء الثقات ٥٠. تاريخ الثقات

.١٠٥
المغني في الضعفاء ١: ٨٣. أحوال الرجال ٤٨. سير أعالم النبالء ٥: ٢٦٤. الطبقات
الكبرى ٦: ٣٢٣. تاريخ االسالم ٥: ٤٣. طبقات ابن خياط ١٦٣. الثقات البن حبان



:٤

(١٧١)



١٨ و ٢٠. االكمال ٤: ٥٦٧.
(٣٦٥)

[األموي]
إسماعيل بن عبد العزيز األموي، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: مهمل.
روى عنه إبراهيم بن هاشم، والحسن بن علي بن فضال.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٥١. جامع الرواة ١: ٩٩. نقد الرجال ٤٥. العندبيل ١: ٤٥. مجمع

الرجال
١: ٢١٧. أعيان الشيعة ٣: ٣٨١. منهج المقال ٥٧. منتهى المقال ٥٦.

(٣٦٦)
[إسماعيل بن أبي إسحاق]

أبو إسرائيل إسماعيل ابن أبي إسحاق عبد العزيز، وقيل خليفة العبسي،
المالئي، وقيل المدائني، الكوفي.

محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، ويقول عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا
سيئ الحفظ غال في التشيع يكفر عثمان بن عفان.

كانت والدته سنة ٨٤، وتوفي سنة ١٦٩.
روى عنه سفيان الثوري، وأبو الوليد الطيالسي، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. أضبط المقال ٤٦٨. منهج المقال ٥٧. العندبيل ١: ٤٥.

أعيان الشيعة ٣: ٣٨١. مجمع الرجال ١: ٢١٧. نقد الرجال ٤٥. جامع الرواة ١:
.٩٩

معجم رجال الحديث ٣: ١٥١. خاتمة المستدرك ٧٨٣. تنقيح المقال ١: ١٣٧.
منتهى

المقال ٥٦.
المغني في الضعفاء ٢: ٧٧. الكنى واألسماء ١: ١٠٦. أحوال الرجال ٥٢. الضعفاء

(١٧٢)



والمتروكين للدارقطني ٥٧. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤١٥. تاريخ أسماء
الثقات ٥٥. تهذيب الكمال ٣: ٧٧. الجرح والتعديل ١: ١: ١٦٦. الضعفاء الكبير

:١
٧٥. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٢٨٥. تقريب التهذيب ١: ٦٩. خالصة تذهيب

الكمال ٢٩. المجروحين ١: ١٢٤. التاريخ الكبير ١: ٣٤٦. لسان الميزان ٧: ٤٥١.
ميزان االعتدال ١: ٢٢٢. تهذيب التهذيب ١: ٢٩٣. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٠.

(٣٦٧)
[األعمش]

إسماعيل بن عبد الله األعمش، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل ثقة، وقيل من الحسان

الممدوحين.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٩٥ و ١٥٢. نقد الرجال ٤٥. رجال البرقي ٢٨. جامع الرواة ١: ٩٢ و

.٩٩
مجمع الرجال ١: ٢١٤. أعيان الشيعة ٣: ٣٨٢. منتهى المقال ٥٧. العندبيل ١: ٤٥.

منهج المقال ٥٨. إتقان المقال ١٦٥.
(٣٦٨)

[القرشي]
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب القرشي، الهاشمي،

المدني.
محدث تابعي إمامي، وثقه بعض العامة، وكان من الزهاد.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه عبد الله بن مصعب الزبيري، والحسين بن زيد بن علي وغيرهما.

توفي سنة ١٤٥ وقد قارب التسعين.

(١٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٨٣ و ١٠٤ و ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٨. معجم رجال الحديث

:٣
١٥٢. عمدة الطالب ٣٨. جامع الرواة ١: ٩٩. نقد الرجال ٤٥. مجمع الرجال ١:

.٢١٤
أعيان الشيعة ٣: ٣٨٢. سفينة البحار ١: ٦٥٨. العندبيل ١: ٤٥. منهج المقال ٥٨.

الفخري في أنساب الطالبيين ١٨١ و ١٩٢. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٩٧.
خالصة تذهيب الكمال ٢٩. التاريخ الكبير ١: ٣٦٣. تقريب التهذيب ١: ٧٠.

تهذيب التهذيب ١: ٣٠٦. الجرح والتعديل ١: ١: ١٧٩. الطبقات الكبرى ٥: ٢٤٢.
تاريخ االسالم ٥: ٤٢. تهذيب الكمال ٣: ١١٢. الثقات البن حبان ٤: ١٥.

(٣٦٩)
[الحارثي]

إسماعيل بن عبد الله الحارثي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٣٩. خاتمة المستدرك

٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ١٥٣. جامع الرواة ١: ٩٩. نقد الرجال ٤٥. مجمع
الرجال ١: ٢١٤. أعيان الشيعة ٣: ٣٨٢. منتهى المقال ٥٧. العندبيل ١: ٤٥. منهج

المقال ٥٨. إتقان المقال ١٦٥.
(٣٧٠)

[الرماح]
إسماعيل بن عبد الله الرماح، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الممدوحين، وقيل من الحسان.
روى عنه أبان بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

(١٧٤)



الحديث ٣: ١٥٣. جامع الرواة ١: ٩٩. نقد الرجال ٤٥. مجمع الرجال ١: ٢١٤.
أعيان

الشيعة ٣: ٣٨٢. توضيح االشتباه ٦٠. منتهى المقال ٥٧. العندبيل ١: ٤٥. منهج
المقال ٥٨. إتقان المقال ١٦٥.

لسان الميزان ١: ٤١٦.
(٣٧١)

[القرشي]
إسماعيل بن عبد الله القرشي.

لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ١٥٣.
(٣٧٢)

[الهاشمي]
إسماعيل بن عبد الله بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، المدني.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله، ولم يذكره أصحاب كتب األنساب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦. تنقيح المقال ١: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٥٢. جامع الرواة ١: ٩٩. نقد الرجال ٤٥. مجمع الرجال ١: ٢١٥.

أعيان
الشيعة ٣: ٣٨٣. العندبيل ١: ٤٥. منهج المقال ٥٨.

(٣٧٣)
[الصيرفي]

إسماعيل بن عبد الله بن يحيى الهاشمي بالوالء، الكوفي، الصيرفي، وقيل في
اسمه إسماعيل بن يحيى، وقيل ابن أبي يحيى.

إمامي أحواله كسابقه.

(١٧٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٦. معجم رجال الحديث ٣: ١١٢

و ١٥٣. جامع الرواة ١: ٩٢. نقد الرجال ٤٣. أعيان الشيعة ٣: ٣١٢ و ٤٣٩.
منهج المقال ٥٥.

لسان الميزان ١: ٤٤٣.
(٣٧٤)

[المسلي]
أبو عبد الرحمن إسماعيل بن علي المسلي، وقيل المسلمي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٤٠. معجم رجال الحديث
٣: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. جامع الرواة ١: ١٠٠. نقد الرجال ٤٦. مجمع

الرجال
١: ٢٢٠. أعيان الشيعة ٣: ٣٩١. منتهى المقال ٥٧ وفيه المعلى بدل المسلي.

العندبيل ١: ٤٦. الوجيزة للمجلسي ٢٧.
(٣٧٥)

[الهمداني]
إسماعيل بن علي الهمداني.

إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٠. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٥٩. جامع الرواة ١: ١٠٠. نقد الرجال ٤٦. مجمع الرجال ١: ٢٢٠.

أعيان الشيعة ٣: ٣٩٢. العندبيل ١: ٤٦. منهج المقال ٥٨. منتهى المقال ٥٧.
(٣٧٦)

[الصيرفي]
إسماعيل بن عمار بن حيان الصيرفي، الكوفي، التغلبي بالوالء، أخو إسحاق

(١٧٦)



ابن عمار. من ثقات المحدثين، وكان واقفيا فطحيا، ومن بيت شيعي كبير بالكوفة،
وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن مسكان، وهارون بن الجهم
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٠. معالم العلماء ١٠. معجم الثقات
٢٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٠. جامع الرواة ١: ١٠٠. رجال الحلي ٢٠٠.

نقد
الرجال ٤٦. رجال الكشي ٤٠٢ و ٤٠٨. مجمع الرجال ١: ١٩٥ و ٢٢٠. أعيان

الشيعة
٣: ٣٩٢. رجال النجاشي في ترجمة أخيه إسحاق ١٥. بهجة اآلمال ٢: ٣٠٣. رجال

البرقي ٢٨. منتهى المقال ٥٧. العندبيل ١: ٤٦. منهج المقال ٥٨. التحرير
الطاووسي ٣٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤١. إتقان المقال ٢٦. الوجيزة للمجلسي ٢٧.

رجال األنصاري ٤٥. ثقات الرواة ١: ١١٦ و ١١٧.
(٣٧٧)

[النصري]
إسماعيل بن عياش النصري.

إمامي لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٣.
(٣٧٨)

[الهاشمي]
إسماعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن

الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، البصري.
من ثقات محدثي وشيوخ االمامية، مدحه اإلمام الصادق عليه السالم وقال عليه السالم:

هو
كهل من كهولنا وسيد من ساداتنا.

(١٧٧)



روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه أبان بن عثمان، ومروان بن مسلم، وجعفر بن بشير وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٤ و ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٤١. رجال ابن داود ٥١. معجم
الثقات ١٨. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٥ - ١٦٨ و ٢٠٨. جامع الرواة ١: ١٠٠.

رجال
الحلي ٧. نقد الرجال ٤٦. رجال الكشي ٢١٨. مجمع الرجال ١: ٢٢١. هداية
المحدثين ٢٠. أعيان الشيعة ٣: ٣٩٣. رجال النجاشي ٤٢ في ترجمة ابن أخيه

الحسين بن محمد. رجال البرقي ١٩. بهجة اآلمال ٢: ٣٠٥. منتهى المقال ٥٨.
العندبيل ١: ٤٦. منهج المقال ٥٨. التحرير الطاووسي ٣٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤١.
إتقان المقال ٢٦. الوجيزة للمجلسي ٢٧. شرح مشيخة الفقيه ١٠١. رجال األنصاري

٤٥. ثقات الرواة ١: ١١٧.
لسان الميزان ١: ٤٢٦.

(٣٧٩)
[إسماعيل بن قتيبة]

محدث إمامي.
صحب كذلك االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

روى عنه يعقوب بن يزيد، وعلي بن سيف بن عميرة.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٦٩. رجال البرقي ٥١. أعيان الشيعة ٣: ٤٠٠. تنقيح

المقال ١: ١٤١. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. رجال ابن
داود ٢٣٢. رجال الحلي ١٩٩. نقد الرجال ٤٦. جامع الرواة ١: ١٠١. مجمع

الرجال
١: ٢٢١. العندبيل ١: ٤٧. منهج المقال ٥٨.

(١٧٨)



(٣٨٠)
[الضبي]

إسماعيل بن قدامة بن حماطة الضبي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، ضعفه بعض العامة، ووثقه

آخرون.
روى عنه يحيى بن عبد الرحمن األزرق الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٤١. خاتمة المستدرك

٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٩. جامع الرواة ١: ١٠١. نقد الرجال ٤٦.
مجمع

الرجال ١: ٢٢١. أعيان الشيعة ٣: ٤٠٠. توضيح االشتباه ٦١ وفيه محاطة بدل
حماطة. منتهى المقال ٥٨ وفيه الضبعي بدل الضبي. العندبيل ١: ٤٧. منهج المقال

.٦٠
إتقان المقال ١٦٥.

لسان الميزان ١: ٤٢٩. ميزان االعتدال ١: ٢٤٥. المغني في الضعفاء ١: ٨٦.
الثقات البن حبان ٦: ٤٢.

(٣٨١)
[إسماعيل بن كثير]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه مروان بن مسلم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٣: ١٦٩.

(٣٨٢)
[البكري]

أبو الوليد إسماعيل بن كثير البكري، القيسي، الكوفي.

(١٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٤٢. خاتمة المستدرك

٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ١٦٩. جامع الرواة ١: ١٠١. مجمع الرجال ١:
.٢٢١

أعيان الشيعة ٣: ٤٠٠. منتهى المقال ٥٨. منهج المقال ٦٠.
لسان الميزان ١: ٤٣٠.

(٣٨٣)
[ابن كثير]

إسماعيل بن كثير بن سام.
محدث لم يتعرض أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لذكره.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ١٧٠.
(٣٨٤)

[السلمي]
إسماعيل بن كثير السلمي، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه يونس بن عبد الرحمن.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٤٢. خاتمة المستدرك

٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ١٧٠. نقد الرجال ٤٦. مجمع الرجال ١: ٢٢١.
أعيان

الشيعة ٣: ٤٠٠. منتهى المقال ٥٨. العندبيل ١: ٤٧. منهج المقال ٦٠. إتقان المقال
١٦٥. الوجيزة للمجلسي ٢٧.

لسان الميزان ١: ٤٣٠.

(١٨٠)



(٣٨٥)
[العجلي]

أبو معمر، وقيل أبو عمر إسماعيل بن كثير العجلي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.

جرت مناظرة بينه وبين أبي حنيفة النعمان بن ثابت.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٢. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٧٠. جامع الرواة ١: ١٠١. نقد الرجال ٤٦. مجمع الرجال ١: ٢٢١.
أعيان الشيعة ٣: ٤٠٠. العندبيل ١: ٤٧. منهج المقال ٦٠. إتقان المقال ١٦٥. منتهى

المقال ٥٨.
لسان الميزان ١: ٤٣٠.

(٣٨٦)
[الحراني]

أبو إسحاق إسماعيل بن محمد الحراني.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨. معجم رجال الحديث ٣: ١٧٧.

(٣٨٧)
[الخزاعي]

إسماعيل بن محمد الخزاعي.
محدث.

روى عنه جعفر بن بشير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ١٠٢. خاتمة المستدرك ٧٨٣. تنقيح المقال ١: ١٤٤. معجم رجال
الحديث ٣: ١٨٢.

(١٨١)



(٣٨٨)
[الهاشمي]

إسماعيل بن محمد األرقط ابن عبد الله الباهر ابن علي السجاد ابن الحسين
السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، العلوي، وأمه

أم
سلمة أخت اإلمام الصادق عليه السالم.

محدث إمامي حسن الحال، برئ بدعاء اإلمام الصادق عليه السالم من مرض ألم به.
خرج مع أبي السرايا على المأمون العباسي.

روى عنه عبد الله بن الوضاح، وعلي بن أبي حمزة.
كان على قيد الحياة سنة ١٩٩.

المراجع:
البحار ٤٧: ٣٠٤. مجمع الرجال ١: ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٩٢ و ١٠٢. الكنى

واأللقاب ٢: ١٨. معجم الثقات ٢٥٠. الفصول الفخرية (فارسي) ١٥٠. تنقيح المقال
:١

١٣٠ و ١٤٤. عمدة الطالب ٢٥٢. معجم رجال الحديث ٣: ١١٢. خاتمة
المستدرك

٧٨٣. أعيان الشيعة ٣: ٤٠٤. سفينة البحار ١: ٦٥٨. أصول الكافي ٣: ٤٧٨.
المجدي

في أنساب الطالبيين ١٤٤.
(٣٨٩)

[األزدي]
إسماعيل ابن أبي خالد محمد بن مهاجر بن عبيد األزدي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
له كتاب (القضايا).

روى عنه محمد بن علي األزدي وغيره.
توفي بالكوفة سنة ١٤٦.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٥ و ١٤٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٢٧. رجال

(١٨٢)



النجاشي ١٨. معالم العلماء ٧. فهرست الطوسي ١٠. رجال ابن داود ٤٩. معجم
الثقات

١٦. معجم رجال الحديث ٣: ١٠٤. جامع الرواة ١: ٩١. رجال الحلي ٨. نقد
الرجال

٤٢. مجمع الرجال ١: ٢٠٤. هداية المحدثين ١٩. أعيان الشيعة ٣: ٣١٠ و ٣٢٢.
منتهى المقال ٥٣. العندبيل ١: ٤٠. منهج المقال ٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٨.

إتقان
المقال ٢٥. تهذيب المقال ١: ٣٤١. الوجيزة للمجلسي ٢٧. رجال األنصاري ١٨ و

.٤٢
ثقات الرواة ١: ١١٠.

لسان الميزان ١: ٤٣٤. معجم المؤلفين ٢: ٢٩٤. تاريخ گزيدة (فارسي) ٢٤٨.
(٣٩٠)

[المهري]
إسماعيل بن محمد المهري، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٤. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٨٢. جامع الرواة ١: ١٠٢. نقد الرجال ٤٧. مجمع الرجال ١: ٢٢٤.
أعيان الشيعة ٣: ٤٠٥. العندبيل ١: ٤٨. منهج المقال ٦١ وفيه إسماعيل بن المهري.

توضيح االشتباه ٦٢. راهنماي دانشوران (فارسي) ٣: ٢٣٢. منتهى المقال ٥٣.
(٣٩١)

[السيد الحميري]
أبو عامر وأبو هاشم إسماعيل بن محمد بن يزيد، وقيل مزيد بن ربيعة بن

مفرغ الحميري، المعروف بالسيد.
من مشاهير شعراء أهل البيت عليهم السالم، وكان مجيدا، فاضال، جليل القدر، عظيم

المنزلة.
ولد بعمان (كورة على بحر اليمن) سنة ١٠٥ من أبوين أباضيين خارجيين،

ونشأ بالبصرة، وكان يتردد إليها والى الكوفة واألهواز.

(١٨٣)



ترك دين أبويه وصار كيسانيا، ثم عرف الحق وصار اماميا مخلصا، ومن
ثقاتهم الممدوحين.

لقبه اإلمام الصادق عليه السالم بسيد الشعراء.
تشرف بلقاء اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

ولم يزل يستخدم شعره في سرد مناقب ومعاجز أهل البيت عليهم السالم ومدحهم
حتى توفي ببغداد، وقيل بواسط سنة ١٧٣، وقيل سنة ١٧٨، وقيل سنة ١٧٩، وقيل

سنة ١٧١.
خلف ديوانا من الشعر ينبي عن علو كعبه في عالم الفصاحة والبالغة
وقصيدته المعروفة (الم عمرو باللوى مربع....) أشهر من أن تذكر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٢. رجال ابن داود ٥١. معجم الثقات

١٩. معجم رجال الحديث ٣: ١٧٧ - ١٨١. معالم العلماء ١٤٦. جامع الرواة ١:
.١٠٢

رجال الحلي ١٠. نقد الرجال ٤٧. هدية األحباب (فارسي) ١٥٤. مجمع الرجال ١:
٢٢٣. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٣٥. تأسيس الشيعة ١٩١. الموسوعة االسالمية ٥:
٢٥١.. أعيان الشيعة ٣: ٤٠٥. األغاني ٧: ٢. ريحانة األدب (فارسي) ٣: ١١٧.

فرق
الشيعة ٢٩. منهج المقال ٦٠. منتهى المقال ٥٨. سفينة البحار ١: ٣٣٦. مجالس
المؤمنين (فارسي) ٢٢٠. الكنى واأللقاب ٢: ٣٠١. روضات الجنات ١: ١٠٣.

الذريعة
٩: ١: ٢٦٧. رجال الكشي ٢٨٥. توضيح االشتباه ٦١. الغدير ٢: ٢١٣. بهجة

اآلمال
٢: ٣١٠. كشف الغمة ٢: ٣٩٠ و ٣٩١. المناقب ٤: ٢٤٥. الفصول المختارة ٩٣.

المقاالت والفرق ٣٦ و ١٧٧. فهرست الطوسي ٨٢. البحار ٤٧: ٣١١. أمالي
الطوسي

٣١. العندبيل ٤٧. التحرير الطاووسي ٣٨. بشارة المصطفى ٩٢. وسائل الشيعة ٢٠:
١٤١. إتقان المقال ٢٧. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

لسان الميزان ١: ٤٣٦. هدية العارفين ١: ٢٠٦. الفرق بين الفرق ٤٣. فوات
الوفيات ١: ١٩. تاريخ آداب اللغة ١: ٣٦٦. النجوم الزاهرة ٢: ٦٨. تاريخ ابن

الوردي

(١٨٤)



١: ٢٠٥. الموسوعة العربية الميسرة ١٠٤٧. تاريخ أبي الفداء ٢: ١٥. الملل والنحل
:١

١٥٠. البداية والنهاية ١٠: ١٧٣. االعالم ١: ٣٢٢. دائرة المعارف االسالمية ١٢:
.٤٣٣

وفيات األعيان ٦: ٣٤٣ في ترجمة يزيد بن مفرغ. معجم المؤلفين ٢: ٢٩٤. االكمال
.٤: ٤١٨

(٣٩٢)
[السراج]

إسماعيل بن مخلد السراج.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.

روى عنه القاسم بن ربيع الصحاف.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ١٨٣. أعيان الشيعة ٣: ٤٣١. تنقيح المقال ١: ١٤٤.
جامع الرواة ١: ١٠٣.

(٣٩٣)
[ابن أبي فديك]

أبو محمد إسماعيل ابن أبي فديك مسلم، وقيل قديد، وقيل في اسمه
إسماعيل بن مسلم ابن أبي فديك دينار المدني، وقيل المديني.

محدث مجهول الحال، وقيل: من الممدوحين، وثقه بعض العامة.
روى عنه ابنه محمد بن إسماعيل، والمفضل بن عمر.

المراجع:
تنقيح المقال ١: ١٢٩. معجم رجال الحديث ٣: ١١١. أعيان الشيعة ٣: ٣١٢.

جامع الرواة ١: ٩٢. معجم الثقات ٢٥٠. منتهى المقال ٥٤. منهج المقال ٥٥. أضبط
المقال ٥٣٥. شرح مشيخة الفقيه ١٣٢.

تقريب التهذيب ١: ٧٤. ميزان االعتدال ١: ٢٥١. الجرح والتعديل ١: ١: ١٩٩.
التاريخ الكبير ١: ٣٧٢. خالصة تذهيب الكمال ٣١. تهذيب التهذيب ١: ٣٣٤.

تهذيب

(١٨٥)



الكمال ٣: ٢٠٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٢١. الثقات البن حبان ٦:
.٣٧

(٣٩٤)
[المكي]

أبو إسحاق، وقيل أبو محمد إسماعيل بن مسلم العبدي، البصري، المكي.
محدث إمامي، وكان فقيها، مفتيا، قاضيا كيسا، ويقول عنه بعض العامة بأنه

كان من الثقات وضعفه آخرون منهم.
كان بصريا قدم إلى مكة المكرمة وجاور بها.

قدم مع المهدي العباسي إلى الري.
روى عنه وكيع بن الجراح، وسفيان بن عيينة، ويزيد بن هارون وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

الحديث ٣: ١٨٦. جامع الرواة ١: ١٠٣. نقد الرجال ٤٧. مجمع الرجال ١: ٢٢٤.
أعيان الشيعة ٣: ٤٣٥. العندبيل ١: ٤٨. منهج المقال ٦١. منتهى المقال ٥٤.

لسان الميزان ٧: ١٧٨. ميزان االعتدال ١: ٢٤٨. تهذيب التهذيب ١: ٣٣١. تقريب
التهذيب ١: ٧٤. خالصة تذهيب الكمال ٣١. التاريخ الكبير ١: ٣٧٢. الكامل في

ضعفاء الرجال ١: ٢٧٩. الضعفاء الكبير ١: ٩١. المجروحين ١: ١٢٠. الجرح
والتعديل

١: ١: ١٩٨ وفيه أظنه مات بالري. تهذيب الكمال ٣: ١٩٦. تاريخ أسماء الثقات
.٤٩

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٥٢ و ٢٨٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٥٧.
أحوال الرجال ١٤٩. المغني في الضعفاء ١: ٨٧. الثقات البن حبان ٦: ٣٧.

(٣٩٥)
[الشعيري]

أبو الحسن إسماعيل ابن أبي زياد مسلم، وقيل في اسمه إسماعيل بن زياد
السكوني، الكوفي، المعروف بالشعيري.

محدث إمامي ضعيف، مهمل، وقيل من الثقات، وكان يتقي من العامة، وقيل

(١٨٦)



كان من العامة
تصدر لقضاء الموصل، وألف كتاب (النوادر)، وكتابا آخر كبير.

روى عنه عبد الله بن المغيرة، وفضالة بن أيوب، ومحمد بن سعيد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٧. تنقيح المقال ١: ١٢٧ و ٣: قسم الكنى ٥٣. رجال النجاشي
١٨. فهرست الطوسي ١٣. معالم العلماء ٩. رجال ابن داود ٤٩ و ٢٣١. معجم

الثقات
١٧ و ١٤٥. معجم رجال الحديث ٣: ١٠٥ - ١٠٨ و ١٨٥ و ٢٠٦ و ٢٣: ١٠٣

و ١١٠.
جامع الرواة ١: ٩١ و ٢: ٤٤٦ و ٤٤٧. رجال الحلي ١٩٩. نقد الرجال ٤٢ و ٤٠٨
و ٤٠٩. مجمع الرجال ١: ٢٠٥ و ٢٢٤ و ٧: ١٣٠. هداية المحدثين ١٩ و ٣١٦.

أعيان
الشيعة ٣: ٤٣٢ - ٤٣٥. توضيح االشتباه ٥٦. بهجة اآلمال ٢: ٢٥٠ و ٣٤٠. رجال
البرقي ٢٨. منتهى المقال ٥٣. سفينة البحار ١: ٦٣٨. العندبيل ١: ٤١. منهج المقال

٥٥
نضد االيضاح ٥٥. أضبط المقال ٥١٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٣٨. إتقان المقال

.٢٦١
الوجيزة للمجلسي ٢٨. شرح مشيخة الفقيه ٥٥. رجال األنصاري ٢٠. تهذيب المقال

.١: ٣٤٣
لسان الميزان ١: ٤٠٧. ميزان االعتدال ١: ٢٣١. تهذيب التهذيب ١: ٢٩٨. تقريب

التهذيب ١: ٦٩. خالصة تذهيب الكمال ٢٩. التاريخ الكبير ١: ٣٥٦. معجم
المؤلفين

٢: ٢٩٥ وفيه كان حيا قبل سنة ٢٠٣. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٠٨. تهذيب
الكمال ٣: ٢٠٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٨٢. الضعفاء والمتروكين

للدارقطني ٥٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١١٣. موضح أوهام الجمع
والتفريق ١: ٤١٧. المجروحين ١: ١٢٩. الجرح والتعديل ١: ١: ١٧٢. المغني في

الضعفاء ١: ٨٧.
(٣٩٦)

[السكوني]
أبو يعقوب إسماعيل بن مهران بن محمد ابن أبي نصر زيد بن محمد بن أبي

(١٨٧)



نصر السكوني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، جليل القدر، خير، فاضل.

تشرف بلقاء اإلمام الرضا عليه السالم والجواد عليه السالم أيضا وروى عنهما.
روى عنه سهل بن زياد، وعلي بن الحسن بن فضال، وسلمة بن الخطاب
وغيرهم. له من التآليف كتاب (المالحم)، و (ثواب القرآن)، و (النوادر)،

و (اإلهليلجة)، و (صفة المؤمن والفاجر)، و (خطب أمير المؤمنين)، و (العلل).
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨ و ٣٦٨. رجال النجاشي ١٩. معالم العلماء ٨. فهرست
الطوسي ١١. رجال ابن داود ٥١ و ٢٣٢. معجم الثقات ١٩. رجال الحلي ٨. معجم
رجال الحديث ٣: ١٨٩ - ١٩٥. جامع الرواة ١: ١٠٣. تنقيح المقال ١: ١٤٥. نقد

الرجال ٤٧. رجال الكشي ٥٨٩. مجمع الرجال ١: ٢٢٥. هداية المحدثين ٢٠.
أعيان

الشيعة ٣: ٤٣٥. منتهى المقال ٥٩. منهج المقال ٦٠. توضيح االشتباه ٦٢. بهجة
اآلمال

٢: ٣٤٠. رجال البرقي ٥٥. تأسيس الشيعة ٤٠٤ و ٤١٠. العندبيل ١: ٤٩. منهج
المقال

٦١. ايضاح االشتباه ٥. أضبط المقال ٥١٤. التحرير الطاووسي ٣٧. نضد االيضاح
.٦١

وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٢. إتقان المقال ٢٧ و ٢٦٣. الوجيزة للمجلسي ٢٨. شرح
مشيخة الفقيه ١١٤. رجال األنصاري ١٨ و ٢٠. تهذيب المقال ١: ٣٥٧. ثقات

الرواة ١:
١١٩ و ١٢٠.

لسان الميزان ١: ٤٣٩. معجم المؤلفين ٢: ٢٩٧.
(٣٩٧)

[الرماح]
إسماعيل بن نجيح الرماح.

محدث إمامي.
روى عنه معاوية بن وهب.

(١٨٨)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٣: ١٩٦. أعيان الشيعة ٣: ٤٣٧. تنقيح المقال ١: ١٤٦.

خاتمة المستدرك ٧٨٣. جامع الرواة ١: ١٠٤.
(٣٩٨)

[البكري]
أبو محمد إسماعيل بن يحيى بن عمارة البكري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٨. تنقيح المقال ١: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ١٩٩. جامع الرواة ١: ١٠٤. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٢٨.

أعيان الشيعة ٣: ٤٣٩. توضيح االشتباه ٦٢. رجال البرقي ٢٨. العندبيل ١: ٤٩.
منهج

المقال ٦١. منتهى المقال ٥٩.
(٣٩٩)

[إسماعيل بن يسار]
إسماعيل بن يسار النصري، وقيل النضري.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وله كتاب.
روى عنه الحكم بن مسكين، ومعاوية بن عثمان، ومعاوية بن عمار وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٤. رجال البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٣: ١٩٩. جامع

الرواة ١: ١٠٥. تنقيح المقال ١: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٧٨٣. نقد الرجال ٤٨.
مجمع

الرجال ١: ٢٢٨. أعيان الشيعة ٣: ٤٣٩. العندبيل ١: ٤٩. منهج المقال ٦١. الوجيزة
للمجلسي ٢٨. تهذيب المقال ١: ٣٧٥. منتهى المقال ٥٩.

لسان الميزان ١: ٤٤٤.

(١٨٩)



(٤٠٠)
[الليثي]

أسود بن أبي األسود الليثي بالوالء، الكوفي، الحناط، وقيل الخياط.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة.

روى عنه أخوه منصور بن أبي األسود.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٠٩. جامع الرواة ١: ١٠٥. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٢٨.

أعيان الشيعة ٣: ٤٤٠. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٠. منهج المقال ٦١.
التاريخ الكبير ١: ١: ٤٤٩. الثقات البن حبان ٦: ٦٦.

(٤٠١)
[المزني]

أبو عبد الله األسود بن رزين المزني.
إمامي مجهول الحال، وقيل: مهمل.

ألف كتاب (العتق).
المراجع:

رجال النجاشي ٧٧. أعيان الشيعة ٣: ٤٤١. تنقيح المقال ١: ١٤٧. رجال ابن
داود ٥٢. نقد الرجال ٤٨. توضيح االشتباه ٦٣. جامع الرواة ١: ١٠٥. مجمع الرجال

:١
٢٢٩. معجم رجال الحديث ٣: ٢١٠. العندبيل ٥٠. منهج المقال ٦٢. نضد االيضاح

.٦٢
(٤٠٢)

[الهمداني]
أسود بن عاصم الهمداني، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

(١٩٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٤٧. خاتمة المستدرك

٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ٢١٠. جامع الرواة ١: ١٠٥. الرجال ٤٨. مجمع
الرجال

١: ٢٢٩. أعيان الشيعة ٣: ٤٤٢. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٠. منهج المقال
.٦٢

إتقان المقال ١٦٥.
(٤٠٣)

[الحارثي]
أسيد بن بشير، وقيل شبرمة الحارثي، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.
روى عنه زهير بن معاوية، ومحمد بن أبي الحكم بن المختار الثقفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

الحديث ٣: ٢١١. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣٠.
أعيان الشيعة ٣: ٤٤٦. توضيح االشتباه ٦٤. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ٥١. منهج

المقال ٦٢. االكمال ١: ٥٧.
(٤٠٤)

[الجهني]
أسيد بن حبيب الجهني.

إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٤٨. نقد الرجال ٤٨. خاتمة المستدرك
٧٨٣. معجم رجال الحديث ٣: ٢١٢. جامع الرواة ١: ١٠٦. مجمع الرجال ١:

.٢٢٩
أعيان الشيعة ٣: ٤٤٤. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥١. منهج المقال ٦٢.

(١٩١)



(٤٠٥)
[الكوفي]

أسيد بن عامر الكوفي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
مجمع الرجال ١: ٢٣٠. معجم رجال الحديث ٣: ٢١٣.

(٤٠٦)
[القاللي]

أبو أحمد أسيد بن عبد الرحمن الكوفي، القاللي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

الحديث ٣: ٢١٣. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣٠.
أعيان الشيعة ٣: ٤٤٦. توضيح االشتباه ٦٥. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥١.

منهج المقال ٦٢.
(٤٠٧)

[الخزاعي]
أسيد بن عياض الخزاعي، الكوفي.

إمامي كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢١٤. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣٠.

أعيان الشيعة ٣: ٤٤٦. توضيح االشتباه ٦٥. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ٥١.
منهج المقال ٦٢.

(١٩٢)



(٤٠٨)
[الكناني]

أبو القاسم أسيد بن القاسم الكناني، وقيل الكتاني، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه حسين بن محمد بن علي الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٧ و ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٧٨٣.
معجم رجال الحديث ٣: ٢١٤. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع

الرجال
١: ٢٣٠. أعيان الشيعة ٣: ٤٤٦. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥١. منهج المقال

.٦٢
لسان الميزان ١: ٤٤٧. االكمال ١: ٥٥.

(٤٠٩)
[السلمي]

أبو الوليد وأبو عمرو األشجع بن عمرو السلمي.
من مشاهير شعراء البالط العباسي، ومن فحول شعراء أهل البيت عليهم السالم، وكان

مفلقا مكثرا، ويعد من طبقة أبي نؤاس وأبي العتاهية وبشار بن برد.
ولد باليمامة (في نجد)، ونشأ في البصرة وتأدب بها، ثم انتقل إلى بغداد

ودخل البالط العباسي في عهد هارون ثم األمين، وكان يمدح الخلفاء والوزراء
واألعيان فحضي عندهم ونال جوائزهم.

تشرف بمالقاة اإلمام الصادق عليه السالم ونال من بره وسخائه وعطائه ما أغناه، ثم
رثى اإلمام عليه السالم بعد وفاته، ولم يزل حتى أدرك اإلمام الرضا عليه السالم ورثاه

بعد
وفاته عليه السالم.

كان حيا بعد سنة ٢٠٣.
المراجع:

أعيان الشيعة ٣: ٤٤٧. الموسوعة االسالمية ٤: ١٩٦. جامع الرواة ١: ١٠٦.

(١٩٣)



األغاني ١٧: ٣٠. معجم رجال الحديث ٣: ٢١٤. سفينة البحار ١: ٦٠٩ و ٦٩١.
توضيح االشتباه ٦٥. معجم الثقات ٢٥٢. تنقيح المقال ١: ١٤٨. نقد الرجال ٤٨.

معالم
العلماء ١٥٣. البحار ٤٧: ٣١٠. أمالي الطوسي ١٧٦. منتهى المقال ٦٠. العندبيل

:١
٥٢ وفيه اسمه األسجع بدل األشجع. منهج المقال ٦٢. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

األوراق
٧٤ و ٩٢. الموشح ٢٩٥.

تاريخ بغداد ٥: ٤٥. تهذيب تاريخ دمشق ٣: ٥٩. تاريخ آداب اللغة ١: ٣٨٩
معاهد التنصيص ٤: ٦٤. الشعر والشعراء ٥٦٢. خزانة اآلداب ١: ١٤٣. األعالم:

.٣٣١
الشعر والشعراء للشكعة ٤١١.

(٤١٠)
[السمان]

أبو الربيع أشعث بن سعيد البصري، السمان.
محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، ضعفه بعض العامة.

روى عنه أبو داود الطيالسي، وشيبان بن فروخ، وسعيد بن أبي عروبة
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢١٥. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣١.

أعيان الشيعة ٣: ٤٦١. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٢. منهج المقال ٦٢.
لسان الميزان ٧: ١٧٩. ميزان االعتدال ١: ٦٣٢. تقريب التهذيب ١: ٧٩. التاريخ

الكبير ١: ٤٣٠. المجروحين ١: ١٧٢. تهذيب التهذيب ١: ٣٥١. خالصة تذهيب
الكمال ٣٣. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٦٧. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٧٢.

الضعفاء الكبير ١: ٣٠. تهذيب الكمال ٣: ٢٦١. موضح أوهام الجمع والتفريق ١:
٤٧٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٥٨ و ٢٨٧ و ٤١١. أحوال الرجال ٩٣.

الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ٦٦. الكنى واألسماء ١: ١٧٤. الضعفاء والمتروكين البن

(١٩٤)



الجوزي ١: ١٢٥. المغني في الضعفاء ١: ٩١.
(٤١١)

[التوابيتي]
أشعث بن سوار، وقيل سواد الثقفي وقيل النخعي بالوالء، وقيل الكندي،

الكوفي، النجار، الساجي، األفرق، األثرم، التوابيتي، وقيل صاحب التوابيت.
محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة وضعفه آخرون منهم.

تصدر للقضاء بالبصرة واألهواز.
روى عنه يزيد بن هارون، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري وغيرهم.

توفي بالكوفة سنة ١٣٦، وقيل سنة ١٤٣، وقيل قبل سنة ١٤٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢١٥. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣١.
أعيان الشيعة ٣: ٢٦٢. توضيح االشتباه ٦٥. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٢ وفيه

سوران بدل سوار. منهج المقال ٦٢.
لسان الميزان ٧: ١٧٩. ميزان االعتدال ١: ٢٦٣. تهذيب التهذيب ١: ٣٥٢. تقريب

التهذيب ١: ٧٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٣. التاريخ الكبير ٢: ٤٣٠. الكامل في
التاريخ ٥: ٥١٢. المجروحين ١: ١٧١. البداية والنهاية ١٠: ٦١. شذرات الذهب ١:

١٩٣. العبر ١: ١٨٣. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٦٢. الضعفاء الكبير ١: ٣١.
الجرح والتعديل ١: ١: ٢٧١. تهذيب الكمال ٣: ٢٦٤. تاريخ أسماء الثقات ٦٤.

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٥٨ و ٢٨٧. تاريخ الثقات ٦٩. الضعفاء
والمتروكين

للدارقطني ٦٦. المعارف ٢١٣. المغني في الضعفاء ١: ٩١. موضح أوهام الجمع
والتفريق ١: ٤٧٦. الطبقات الكبرى ٦: ٢٤٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

١٢٥. سير أعالم النبالء ٦: ٢٧٥. الطبقات البن خياط ١٦٦.

(١٩٥)



(٤١٢)
[النهدي]

أشعث بن سويد النهدي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

الحديث ٣: ٢١٦. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٨. مجمع الرجال ١: ٢٣١.
أعيان الشيعة ٣: ٤٦٢. العندبيل ١: ٥٢. منهج المقال ٦٢.

لسان الميزان ١: ٤٥٥.
(٤١٣)

[البارقي]
أشعث بن محمد البارقي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه بكر بن صالح.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢١٥ و ٢١٦. جامع الرواة ١: ١٠٦. مجمع الرجال ١: ٢٣٠. أعيان

الشيعة
.٣: ٤٦١

(٤١٤)
[الجعفي]

أشعر بن الحسن الجعفي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال

(١٩٦)



الحديث ٣: ٢١٧. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٩. مجمع الرجال ١: ٢٣١.
أعيان الشيعة ٣: ٤٦٤. منتهى المقال ٦٠ وفيه أشعث بدل أشعر. منهج المقال ٦٢.

العندبيل ١: ٥٢.
(٤١٥)

[الخراساني]
أبو صالح أشيم بن عبد الله بن صالح الخراساني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٧٨٣. معجم رجال
الحديث ٣: ٢١٧. جامع الرواة ١: ١٠٦. نقد الرجال ٤٩. مجمع الرجال ١: ٢٣١.

أعيان الشيعة ٣: ٤٦٤. توضيح االشتباه ٦٦. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٣.
منهج

المقال ٦٢.
(٤١٦)

[األصبهاني]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه محمد بن أبي حمزة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٥٧. جامع الرواة ٢: ٤٣٩.
(٤١٧)

[أصرم بن حوشب]
أبو هشام أصرم بن حوشب، وقيل خوشب بن هشام البجلي، وقيل الكندي،

وقيل الهمداني.
من ثقات محدثي العامة، كذبه بعضهم وتركوا حديثه، وله كتاب.

كان من مشاهير فقهاء وقضاة همدان، قدم بغداد وحدث بها فكتبوا عنه. روى

(١٩٧)



عنه محمد بن خالد البرقي، وأحمد بن محمد التبعي، ومحمد بن حميد الرازي
وغيرهم.

كانت وفاته بهمدان، وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٢.
المراجع:

رجال النجاشي ٧٨. معجم رجال الحديث ٣: ٢٢٥. فهرست الطوسي ٣٨. أعيان
الشيعة ٣: ٤٦٦. تنقيح المقال ١: ١٥٠. معجم الثقات ٢٠. معالم العلماء ٢٨. رجال

ابن داود ٥٢ و ٢٣٢. رجال الحلي ٢٠٧. نقد الرجال ٤٩. توضيح االشتباه ٦٦.
جامع الرواة

١: ١٠٧. مجمع الرجال ١: ٢٣٤. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٣. منهج المقال
.٦٢

ايضاح االشتباه ١٥. نضد االيضاح ٦٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٣. إتقان المقال ٢٧.
الوجيزة للمجلسي ٢٨. رجال األنصاري ٤٧. ثقات الرواة ١: ١٢٣.

التاريخ الكبير ٢: ٥٦. المجروحين ١: ١٨١. لسان الميزان ١: ٤٦١. ميزان
االعتدال ١: ٢٧٢. تاريخ بغداد ٧: ٣٠. الكامل في ضعفاء الرجال ١: ٣٩٤. الضعفاء

الكبير ١: ١١٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٣٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين
٦٠

و ٦١ و ٤١٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٦. الضعفاء ٦٤. الضعفاء
والمتروكين

البن الجوزي ١: ١٢٧. أحوال الرجال ٢٠٥. الكنى واألسماء ٢: ١٥٣. المغني في
الضعفاء ١: ٩٣.

(٤١٨)
[البجلي]

الياس بن عمرو البجلي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان، وكان من شيوخ أصحاب اإلمام عليه السالم

الممدوحين وله كتاب
روى عنه الحسن بن علي األشعري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٣. تنقيح المقال ١: ١٥٢. خاتمة المستدرك ٧٨٤. رجال

(١٩٨)



النجاشي ٧٨. معجم الثقات ٢٠. معجم رجال الحديث ٣: ٢٢٩. جامع الرواة ١:
.١٠٨

رجال الحلي ٢٢. نقد الرجال ٤٩. مجمع الرجال ١: ٢٣٦. أعيان الشيعة ٣: ٤٧٢.
رجال ابن داود ٥٣. بهجة اآلمال ٢: ٣٥٢. منتهى المقال ٦٠. العندبيل ١: ٥٤.

منهج
المقال ٦٣. جامع المقال ٥٦. إتقان المقال ١٦٥. الوجيزة للمجلسي ٢٨. رجال

األنصاري ٤٧.
لسان الميزان ١: ٤٦٦.

(٤١٩)
[المرادي]

أبو عبد الرحمن أمي بن ربيعة المرادي، الصيرفي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه سفيان بن عيينة، وشريك بن عبد الله، والفضل بن دكين وغيرهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٣: ٢٣٣. أضبط المقال ٤٧٩.
تقريب التهذيب ١: ٨٣. تهذيب التهذيب ١: ٣٦٩. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٦.

التاريخ الكبير ٢: ٦٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٩. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٤٧.
تهذيب الكمال ٣: ٣٢٨. تاريخ أسماء الثقات ٧٤. الكنى واألسماء ٢: ٦٥. الثقات

البن
حبان ٦: ٨٤.

(٤٢٠)
[الكلبي]

أنس بن األسود الكلبي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل: مهمل.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٣٧. جامع الرواة ١: ١٠٩. نقد الرجال ٥٠. مجمع الرجال ١: ٢٣٨.

(١٩٩)



أعيان الشيعة ٣: ٤٩٩. العندبيل ١: ٥٦. منهج المقال ٦٣.
(٤٢١)

[األزدي]
أنس بن عمر، وقيل عمرو األزدي، الكوفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله سوى انه روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٦ و ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨٤.
معجم رجال الحديث ٣: ٢٣٨. جامع الرواة ١: ١٠٩. نقد الرجال ٥٠. مجمع

الرجال
١: ٢٣٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٠١. العندبيل ١: ٥٦. منهج المقال ٦٣.

المغني في الضعفاء ١: ٩٤. لسان الميزان ١: ٤٦٩.
(٤٢٢)

[أنس بن عياض]
أبو ضمرة، وقيل أبو حمزة أنس بن عياض بن ضمرة، وقيل عبد الرحمن،

وقيل جعدبة الليثي، المدني.
من ثقات محدثي العامة، وكان حافظا، صحيح الحديث، وله كتاب.

روى عنه يونس بن عبد األعلى، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني وغيرهم.
توفي سنة ٢٠٠، وقيل سنة ٢٠١، وقيل سنة ١٨٥، وكانت والدته سنة ١٠٤.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٥٤. رجال النجاشي ٧٧. فهرست

الطوسي ٣٩. رجال ابن داود ٥٣. معجم الثقات ٢٠. معجم رجال الحديث ٣:
.٢٣٩

جامع الرواة ١: ١٠٩. رجال الحلي ٢٢. نقد الرجال ٥٠. مجمع الرجال ١: ٢٣٩.
هداية

المحدثين ٢١. أعيان الشيعة ٣: ٥٠١. توضيح االشتباه ٦٩. بهجة اآلمال ٢: ٣٥٥.
منتهى المقال ٦١. العندبيل ١: ٥٦. منهج المقال ٦٣. نضد االيضاح ٦٤. أضبط

المقال ٤٧٥.
وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٤. إتقان المقال ٢٧. رجال األنصاري ٤٨. ثقات الرواة ١:

.١٢٤

(٢٠٠)



تهذيب التهذيب ١: ٣٧٥. أعالم الزركلي ٢: ٢٤. تقريب التهذيب ١: ٨٤. معجم
المؤلفين ٣: ١٦. الكامل في التاريخ ٦: ١٥٣. تذكرة الحفاظ ١: ٣٢٣. العبر ١:

.٣٣٢
التاريخ الكبير ٢: ٣٣. البداية والنهاية ١٠: ٢٤٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٤. طبقات

الحفاظ ١٣٥. شذرات الذهب ١: ٣٥٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٢٨٩. تهذيب
الكمال

٣: ٣٤٩. تاريخ أسماء الثقات ٧٢. الكنى واألسماء ٢: ١٥. الثقات البن حبان ٦:
.٧٦

تهذيب األسماء واللغات ١: ١٢٧.
(٤٢٣)

[الخضرمي]
أنس بن أبي القاسم الخضرمي، وقيل: الحضرمي، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٥٣. خاتمة المستدرك
٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٣٧. جامع الرواة ١: ١٠٩. نقد الرجال ٥٠.

مجمع
الرجال ١: ٢٣٨. أعيان الشيعة ٣: ٤٩٩. منتهى المقال ٦١. العندبيل ١: ٥٥. منهج

المقال ٦٣. إتقان المقال ١٦٦.
(٤٢٤)

[الوادي]
أنس الوادي نسبة إلى وادي القرى (قرية بين المدينة والشام)، وقيل الوالبي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٢. تنقيح المقال ١: ١٥٥ وفيه أنس بن الوادي. خاتمة
المستدرك ٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ١١٠. مجمع

الرجال
١: ٢٤٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٠٣. العندبيل ١: ٥٧. منهج المقال ٦٣.

(٢٠١)



(٤٢٥)
[أيمن بن محرز]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه إسماعيل بن مهران، وعلي بن الحكم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٣ و ٣٤٣. تنقيح المقال ١: ١٥٨. معجم رجال الحديث ٣:
٢٥٠. رجال البرقي ٤٩. جامع الرواة ١: ١١١. نقد الرجال ٥١. مجمع الرجال ١:
٢٤٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٣. توضيح االشتباه ٧١. العندبيل ١: ٥٩. منهج المقال

.٦٤
(٤٢٦)

[أيوب بن أعين]
أيوب بن أعين الكوفي، الطريفي، وقيل الظريفي، وقيل الرياحي بالوالء.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه
السالم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
روى عنه الحكم بن مسكين، وصالح بن أعين الوشاء، وأبو الحسن علي بن

يحيى وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١ و ٣٤٣. تنقيح المقال ١: ١٥٨. خاتمة المستدرك ٧٨٤.
معجم رجال الحديث ٣: ٢٥٣. جامع الرواة ١: ١١١. نقد الرجال ٥٢. مجمع

الرجال
١: ٢٥٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٣. رجال البرقي ٥٠. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١:

.٦٠
منهج المقال ٦٥. شرح مشيخة الفقيه ٩٩.

لسان الميزان: ١: ٤٧٧.
(٤٢٧)

[أيوب بن الحر]
أيوب بن الحر الجعفي، وقيل النخعي، الكوفي، الطريفي بالوالء، بياع الهروي،

(٢٠٢)



المعروف بأخي أديم.
من ثقات محدثي االمامية، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه يحيى بن عمران الحلبي، وعبد الله بن مسكان، وسويد القالء
وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠ و ١٥٣ و ٣٤٣. رجال النجاشي ٧٥. تنقيح المقال ١: ١٥٨.
فهرست الطوسي ١٦. رجال ابن داود ٥٣. معجم الثقات ٢٠. رجال البرقي ٢٩.

معجم
رجال الحديث ٣: ٢٥٢ و ٢٥٤. جامع الرواة ١: ١١١ رجال الحلي ١٢. نقد

الرجال
٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٥. هداية المحدثين ٢١. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٣. معالم
العلماء ٢٦ وفيه أيوب بن الحسين. أمل اآلمل ٢: ٤١ وفيه أيوب بن الحسن بهجة

اآلمال
٢: ٣٧٢. سفينة البحار ١: ٥١. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ٦٠. منهج المقال

٦٥. جامع المقال ٥٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٤. إتقان المقال ٢٨. الوجيزة
للمجلسي

٢٨. شرح مشيخة الفقيه ١٣٠. رجال األنصاري ٢٤ و ٤٨. ثقات الرواة ١: ١٢٦
و ١٢٧.

لسان الميزان ١: ٤٧٧.
(٤٢٨)
[البزاز]

أيوب بن راشد البزاز، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: مهمل.

روى عنه سالم بن أسباط، وصفوان بن يحيى، وعلي بن عقبة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٥٧. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦.

(٢٠٣)



أعيان الشيعة ٣: ٥٢٤. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦٠. منهج المقال ٦٥.
لسان الميزان ١: ٤٨٠.

(٤٢٩)
[النهدي]

أيوب بن زياد النهدي بالوالء، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك

٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٥٨. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢.
مجمع

الرجال ١: ٢٤٦. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٤. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦٠. منهج
المقال ٦٥. إتقان المقال ١٦٦.

(٤٣٠)
[الخطابي]

أيوب بن سعيد الخطابي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٥٨. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦.
أعيان الشيعة ٣: ٥٢٤. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦٠. منهج المقال ٦٥.

(٤٣١)
[القزاز]

أيوب بن شعيب القزاز، الكوفي.
إمامي.

(٢٠٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ١: ٢٥٨. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦.
أعيان الشيعة ٣: ٥٢٤. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١. منهج المقال ٦٥.

لسان الميزان ١: ٤٨٣.
(٤٣٢)

[البارقي]
أيوب بن شهاب بن زيد البارقي، األزدي بالوالء، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٦ و ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤.
معجم رجال الحديث ٣: ٢٥٨. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦. أعيان

الشيعة
٣: ٥٢٤. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١. منهج المقال ٦٥.

لسان الميزان ١: ٤٨٣.
(٤٣٣)

[الكوفي]
أيوب بن عثمان الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٥٩. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦.

أعيان الشيعة ٣: ٥٢٥. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١. منهج المقال ٦٥.
لسان الميزان ١: ٤٨٦.

(٢٠٥)



(٤٣٤)
[األعرج]

أبو عبد الرحمن أيوب بن عطية الحذاء، الكوفي، المشهور باألعرج.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، ويحيى بن عمران الحلبي، والقاسم بن إسماعيل
القرشي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠ و ١٥٤ و ٣٣٩. رجال النجاشي ٧٥. تنقيح المقال ١: ١٥٩
و ٣: قسم الكنى ٢٣. رجال ابن داود ٥٣. خاتمة المستدرك ٧٨٤ و ٨٦٧. معجم

الثقات
٢١. رجال البرقي ٢٩ و ٤٢. معجم رجال الحديث ٣: ٢٥٩ و ٢١: ٢١٢. جامع

الرواة
١: ١١٢. و ٢: ٣٩٧. رجال الحلي ١٢. نقد الرجال ٥٢ و ٣٩١. مجمع الرجال ١:

٢٤٦
و ٧: ٦٨. هداية المحدثين ٢٢ و ٢٨٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٥. فهرست الطوسي

.١٩١
توضيح االشتباه ٧٢. بهجة اآلمال ٢: ٣٧٣. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١.

منهج
المقال ٦٥. جامع المقال ٥٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٤. إتقان المقال ٢٨. رجال

األنصاري ٤٨. الوجيزة للمجلسي ٢٨. ثقات الرواة ١: ١٢٧.
لسان الميزان ١: ٤٨٦. معجم المؤلفين ٣: ٣١.

(٤٣٥)
[الطائي]

أبو معاذ أيوب بن عالء، وقيل: عالق الطائي، النبهاني، وقيل: التيهاني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٦٠. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٦.
أعيان الشيعة ٣: ٥٢٥. توضيح االشتباه ٧٢. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١.

(٢٠٦)



منهج المقال ٦٥.
(٤٣٦)

[ابن أبي تميمة]
أبو بكر أيوب ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وقيل السجستاني، العنزي،

وقيل العنبري، وقيل الغنوي، وقيل الجهني بالوالء البصري، مولى عمار بن ياسر.
من علماء ومحدثي وفقهاء وحفاظ العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وكان تابعيا،

وكان منزله في بني الحريش بالبصرة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن عيينة، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وغيرهم.

مات بالطاعون في البصرة سنة ١٣١، وقيل سنة ١٢٥ وله خمس وستون سنة،
وقيل عن ثالث وستين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٦ و ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٥٨. معجم رجال الحديث ٣:

٢٥٢. جامع الرواة ١: ١١١. حلية األولياء ٣: ٣. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١:
٢٤٤ و ٢٤٥. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٥. العندبيل ١: ٥٩. منهج المقال ٦٤. راهنماي

دانشوران (فارسي) ١: ٤٧٣. أضبط المقال ٤٧٥ و ٤٨٠.
تقريب التهذيب ١: ٨٩. تهذيب التهذيب ١: ٢٩٧. طبقات الفقهاء ٨٩. شذرات

الذهب ١: ١٨١. جمهرة األولياء ٢: ٩٨. تذكرة الحفاظ ١: ١٣٠. اللباب ٢: ١٠٨.
الكامل في التاريخ ٥: ٣٩٤. طبقات الحفاظ ٥٢. مرآة الجنان ١: ٢٧٣. خالصة

تذهيب الكمال ٣٦. العبر ١: ١٧٢. األنساب ٢٩٣. أعالم الزركلي ٢: ٣٨. تاريخ
گزيدة (فارسي) ٢٤٨. التاريخ الكبير ١: ٤٠٩. الطبقات الكبرى ٧: ٢٤٦. الجرح

والتعديل ١: ١: ٢٥٥. المعارف ٢٠٧. اسعاف المبطأ ٥٥٩. تهذيب األسماء
واللغات ١

١٣١. الثقات البن حبان ٦: ٥٣ موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٤٦٥. الكنى
واألسماء ١: ١١٩. تاريخ أسماء الثقات ٥٥. المراسيل ٢١. تهذيب الكمال ٣:

.٤٥٧
المشتبه ١: ٢٣٦. سير أعالم النبالء ٦: ١٥.

(٢٠٧)



(٤٣٧)
[الجعفي]

أيوب بن مهاجر الجعفي، الكوفي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٦٠. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٧.
أعيان الشيعة ٣: ٥٢٦. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١. منهج المقال ٦٥.

(٤٣٨)
[الكوفي]

أيوب بن المهلب الكوفي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٦٠. جامع الرواة ١: ١١٢. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٧.
أعيان الشيعة ٣: ٥٢٦. توضيح االشتباه ٧٢. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦١.

منهج
المقال ٦٥.

(٤٣٩)
[النبال]

أيوب النبال، وقيل ابن النبال، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقيه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٦٧. جامع الرواة ١: ١١٢. مجمع الرجال ١: ٢٥٧. أعيان الشيعة ٣:

(٢٠٨)



٥٢٦. العندبيل ١: ٦١. منهج المقال ٦٥.
(٤٤٠)

[أيوب بن هارون]
محدث إمامي أحواله كسوابقه.

روى عنه حماد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ٢٦٦. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٧. خاتمة المستدرك ٧٨٤.
جامع الرواة ١: ١١٤.

(٤٤١)
[الشامي]

أيوب بن هالل الشامي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٦٠. خاتمة المستدرك

٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٦٦. جامع الرواة ١: ١١٤. نقد الرجال ٥٢.
مجمع

الرجال ١: ٢٤٨. أعيان الشيعة ٣: ٥٢٧. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦٢. منهج
المقال ٦٥. إتقان المقال ١٦٦. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

لسان الميزان ٧: ١٨٢.
(٤٤٢)

[أيوب بن واقد]
أبو الحسن، وقيل أبو سهل أيوب بن واقد الكوفي، البصري.

محدث ضعفه العامة وأنكروا حديثه.
كان كوفيا نزل البصرة.

(٢٠٩)



روى عنه بشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن عقبة السدوسي، وداهر بن نوح
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥١. تنقيح المقال ١: ١٦٠. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٦٦. جامع الرواة ١: ١١٤. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٤٨.

أعيان الشيعة ٣: ٥٢٧. منتهى المقال ٦٢. العندبيل ١: ٦٢. منهج المقال ٦٥.
لسان الميزان ٧: ١٨٢. ميزان االعتدال ١: ٢٩٤. تهذيب التهذيب ١: ٤١٥. تقريب

التهذيب ١: ٩٢. التاريخ الكبير ١: ٤٢٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٧. الكامل في
ضعفاء الرجال ١: ٣٤٧. الضعفاء الكبير ١: ١١٥. المجروحين ١: ١٦٩. الجرح

والتعديل ١: ١: ٢٦٠. تهذيب الكمال ٣: ٥٠٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين
٤٩

و ٢٨٦ و ٤١١. المغني في الضعفاء ١: ٩٩. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٥.
الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ١: ١٣٤.

(٢١٠)



حرف الباء

(٢١١)



(٤٤٣)
[البصري]

بحر بن زياد البصري.
إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٠. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٦٩. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٢. مجمع الرجال ١: ٢٥٠.
أعيان الشيعة ٣: ٥٤١. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٣. منهج المقال ٦٥.

(٤٤٤)
[الطويل]

بحر الطويل، الكوفي، المعروف بصاحب متاع مصر.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٠. خاتمة المستدرك ٧٨٤. رجال

البرقي ٤٠ وفيه صاحب المصري. معجم رجال الحديث ٣: ٢٧٠. جامع الرواة ١:
١١٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٤١. العندبيل ١: ٦٣. منهج

المقال ٦٥.
(٤٤٥)

[الوابشي]
أبو يحيى بحر بن عدي الكوفي، الوابشي.

إمامي كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. نقد الرجال ٥٢. تنقيح المقال ١: ١٦٠. خاتمة المستدرك

(٢١٣)



٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٦٩. جامع الرواة ١: ١١٥. مجمع الرجال ١:
.٢٥٠

أعيان الشيعة ٣: ٥٤١. توضيح االشتباه ٧٣. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٣.
وفيه الوالشي بدل الوابشي. منهج المقال ٦٥.

(٤٤٦)
[السقاء]

أبو الفضل بحر بن كثير، وقيل كنيز الباهلي بالوالء، البصري، المعروف
بالسقاء ألنه كان يسقي الحجاج في المفاوز.

محدث مجهول الحال، وقيل من المهملين، ضعفه بعض العامة وتركوه، وله كتاب.
روى عنه حريز بن عبد الله، وسفيان الثوري، وعلي بن الجعد وغيرهم.

توفي سنة ١٦٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. رجال
البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٣: ٢٦٩. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال

.٥٥٢
مجمع الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٤١. منتهى المقال ٦٢ و ٦٣. العندبيل

:١
٦٣. منهج المقال ٦٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٩.

لسان الميزان ٧: ١٨٢. ميزان االعتدال ١: ٢٩٨. تهذيب التهذيب ١: ٤١٨. تقريب
التهذيب ١: ٩٣. التاريخ الكبير ٢: ١٢٨. خالصة تذهيب الكمال ٣٩. الكامل في
ضعفاء الرجال ٢: ٤٨٢. المجروحين ١: ١٩٢. الضعفاء الكبير ١: ١٥٤. الجرح
والتعديل ١: ١: ٤١٨. المشتبه ١: ٥٤٥. تهذيب الكمال ٤: ١٢. المجموع في

الضعفاء
والمتروكين ٦٥ و ٢٩٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٩. أحوال الرجال ٩٨.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٣٥. الكنى واألسماء ٢: ٨٠. موضح أوهام
الجمع والتفريق ١: ٥١٨. المغني في الضعفاء ١: ١٠١. االكمال ٥: ٧٨.

(٤٤٧)
[المسلي]

بحر المسلي، وقيل المسلمي، وقيل السلمي، الكوفي.
إمامي.

(٢١٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٧٠. جامع الرواة ١: ١١٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣:

٥٤١. العندبيل ١: ٦٣. منهج المقال ٦٥.
(٤٤٨)

[الكندي]
بدار بن راشد الكندي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤ وفيه بدر بدل
بدار. معجم رجال الحديث ٣: ٢٧٠. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣. مجمع

الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٤٥. توضيح االشتباه ٧٣. منتهى المقال ٦٣.
العندبيل ١: ٦٣. منهج المقال ٦٥.

(٤٤٩)
[األسدي]

أبو الخليل بدر، وقيل بكر، وقيل يزيد، وقيل بدار بن الخليل األسدي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة.

روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.
روى عن ثعلبة بن ميمون، وعبد الله بن مسكان، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٠ و ١٥٠. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤.

معجم رجال الحديث ٣: ٢٧١ و ٣٤٤. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣.
مجمع

الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٤٦. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٣. منهج
المقال ٦٥.

(٢١٥)



الجرح والتعديل ١: ١: ٤١٢. تاريخ أسماء الثقات ٧٩. التاريخ الكبير ١: ٢: ١٣٨.
الثقات البن حبان ٦: ١١٦.

(٤٥٠)
[البكري]

بدر بن رشيد البكري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣. مجمع الرجال ١: ٢٥٠.
أعيان الشيعة ٣: ٥٤٦. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٣. منهج المقال ٦٥.

لسان الميزان ٢: ٤.
(٤٥١)

[العجلي]
بدر بن عمرو العجلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣. مجمع الرجال ١: ٢٥٠

وفيه
اسم أبيه عمود بدل عمرو. أعيان الشيعة ٣: ٥٤٦. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١:

.٦٣
منهج المقال ٦٥.

(٤٥٢)
[بدر بن مصعب]

بدر بن مصعب الخزاعي، وقيل الخزامي، وقيل الحزامي، الكوفي.
إمامي.

(٢١٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣. مجمع الرجال ١: ٢٥٠.
أعيان الشيعة ٣: ٥٤٧. توضيح االشتباه ٧٣. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٣.

منهج
المقال ٦٥.

لسان الميزان ٢: ٤. ميزان االعتدال ١: ٣٠٠. الضعفاء الكبير ١: ١٦٣. الجرح
والتعديل ١: ١: ٤١٣ وفيه التميمي. المغني في الضعفاء ١: ١٠١.

(٤٥٣)
[الخثعمي]

بدر بن الوليد الكوفي، الخثعمي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل مجهول مهمل.

روى عنه عبد الله بن مسكان، والحسين بن الحسن بن يزيد، وأحمد بن محمد
ابن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. رجال

البرقي ٤٥. معجم رجال الحديث ٣: ٢٧٣. جامع الرواة ١: ١١٥. نقد الرجال ٥٣.
مجمع الرجال ١: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٤٧. منتهى المقال ٦٢ و ٦٣. العندبيل

.١: ٦
منهج المقال ٦٥.

(٤٥٤)
[بدل بن سليمان]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٥٣. مجمع الرجال ١: ٢٥٠.

(٢١٧)



أعيان الشيعة ٣: ٥٤٩. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٤. منهج المقال ٦٥.
(٤٥٥)

[األسكاف]
برد األسكاف، األزدي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل: في الحسان الممدوحين، وقيل من المجاهيل، وله
كتاب.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محمد بن سماعة، وحنان بن سدير

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٤ و ١٠٩ و ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٣. خاتمة المستدرك ٧٨٤.
رجال النجاشي ٨٢. معالم العلماء ٢٩. رجال ابن داود ٥٤. فهرست الطوسي ٤١.

معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٠. جامع الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٥٤. مجمع
الرجال

١: ٢٥٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٤. توضيح االشتباه ٧٥. منتهى المقال ٦٣. العندبيل
:١

٦٥. منهج المقال ٦٦. نضد االيضاح ٦٥. ايضاح االشتباه ١٧. إتقان المقال ١٦٦.
لسان الميزان ٢: ٧.

(٤٥٦)
[الخياط]

برد الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٩ و ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٤.

رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٢. جامع الرواة ١: ١١٦. مجمع
الرجال

١: ٢٥٣. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٥. توضيح االشتباه ٧٥. منهج المقال ٦٦. العندبيل ١:
.٦٥

(٢١٨)



(٤٥٧)
[الجعفي]

برد بن زائدة الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٨. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٥. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٢.

خاتمة المستدرك ٧٨٤. تنقيح المقال ١: ١٦٤. نقد الرجال ٥٤. توضيح االشتباه
.٧٥

جامع الرواة ١: ١١٦. مجمع الرجال ١: ٢٥٣. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٥.
منهج

المقال ٦٦.
(٤٥٨)

[الهاشمي]
أبو عمرو، وقيل: أبو عمر، وقيل: أبو العالء برد بن أبي زياد الهاشمي بالوالء،

الكوفي، أخو يزيد بن أبي زياد.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه سفيان الثوري، وعبثر بن القاسم، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٣. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٢. جامع
الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٥٤. مجمع الرجال ١: ٢٥٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٤.

توضيح االشتباه ٧٤. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٥. منهج المقال ٦٦.
تهذيب التهذيب ١: ٤٢٨. تقريب التهذيب ١: ٩٥. خالصة تذهيب الكمال ٤٠.

التاريخ الكبير ٢: ١٣٥. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٢١. تهذيب الكمال ٤: ٤٢. تاريخ
الثقات ٧٨. الثقات البن حبان ٦: ١١٥. تاريخ االسالم ٥: ٢٣١.

(٤٥٩)
[الكوفي]

بردة بن رجاء الكوفي.

(٢١٩)



إمامي لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٨٢. جامع الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٥٤. مجمع الرجال ١: ٢٥٣.

أعيان الشيعة ٣: ٥٥٥. توضيح االشتباه ٧٥. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٥.
منهج

المقال ٦٦.
(٤٦٠)

[الطائي]
أبو عامر بريد بن إسماعيل الطائي، الكوفي.

إمامي أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. نقد الرجال ٥٤. تنقيح المقال ١: ١٦٤. خاتمة المستدرك
٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٤. جامع الرواة ١: ١١٦. مجمع الرجال ١:

.٢٥٣
أعيان الشيعة ٣: ٥٥٧. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٦. منهج المقال ٦٦.

(٤٦١)
[الكناسي]

أبو خالد بريد، وقيل يزيد الكناسي نسبة إلى كناسة الكوفة.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، صحب اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا
روى عنه هشام بن سالم، وأبو أيوب الخزاز، وجميل بن دراج.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٣٧٦. مجمع الرجال ١: ٢٥٣
و ٦:

٢٦٧. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٨. توضيح االشتباه ٣٠٢. العندبيل ١: ٦٦. منهج المقال

(٢٢٠)



٦٦. إتقان المقال ١٦٦.
لسان الميزان ٢: ١٠. االكمال ١: ٢٢٧ وفيه من شيوخ الشيعة.

(٤٦٢)
[الكوفي]

أبو حازم، وقيل أبو خازم بريد الكوفي، مولى عبد الرحمن القصير.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٧٨٤. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ١١٩. مجمع الرجال ١: ٢٥٦. أعيان الشيعة ٣:

٥٥٩. العندبيل ١: ٦٧. منهج المقال ٦٧.
لسان الميزان ٢: ١٠. االكمال ١: ٢٢٨.

(٤٦٣)
[بريد بن معاوية]

أبو القاسم بريد بن معاوية ابن أبي حكيم حاتم البجلي، وقيل العجلي،
الكوفي.

من وجوه علماء وفقهاء ومحدثي االمامية الثقات، وله كتاب.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من حواريهما المحترمين.

قال اإلمام الصادق عليه السالم في حقه وحق ثالثة آخرين: لوال هؤالء انقطعت
آثار النبوة واندرست.

روى عنه علي بن عقبة بن خالد األسدي، وإسماعيل بن سهل، ومنصور بن
يونس وغيرهم.

توفي سنة ١٥٠، وقيل قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٩ و ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٦٤. رجال النجاشي ٨١. رجال

(٢٢١)



ابن داود ٥٤ و ٢٣٣. معجم الثقات ٢٢. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٣ و ٢٨٥ -
.٢٩٢

جامع الرواة ١: ١١٧. رجال الحلي ٢٦. نقد الرجال ٥٤. رجال الكشي ٢٣٨.
مجمع

الرجال ١: ٢٥٣ - ٢٥٦. هداية المحدثين ٢٣. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٨. توضيح
االشتباه

٧٥. بهجة اآلمال ٢: ٣٨٧. رجال البرقي ١٤ و ١٧. سفينة البحار ١: ٦٨. منتهى
المقال

٦٣. العندبيل ١: ٦٦. منهج المقال ٦٦. ايضاح االشتباه ١٦. التحرير الطاووسي ٥٧.
نضد االيضاح ٦٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٥. روضة المتقين ١٤: ٣٣٥. إتقان المقال

٢٩. رجال األنصاري ٤٨. ثقات الرواة ١: ١٣٠ - ١٣٤.
لسان الميزان ٢: ١٠. االكمال ١: ٢٢٧.

(٤٦٤)
[األسلمي]

بريدة، وقيل بريد بن عامر، وقيل سفيان بن فروة األسلمي بالوالء، المدني.

محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، ضعفه بعض العامة وتركوا حديثه.
روى عنه أفلح بن سعيد القبائي وغيره.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٦٤. خاتمة المستدرك

٧٨٤. معجم رجال الحديث ٣: ٢٨٤. جامع الرواة ١: ١١٦. نقد الرجال ٥٤.
مجمع

الرجال ١: ٢٥٣. أعيان الشيعة ٣: ٥٥٨. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٦. منهج
المقال ٦٦. التحرير الطاووسي ٥٩. إتقان المقال ١٦٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٦.

الوجيزة للمجلسي ٢٨. رجال األنصاري ٤٩.
لسان الميزان ٧: ١٨٣. ميزان االعتدال ١: ٣٠٦. خالصة تذهيب الكمال ٤٠.

تهذيب التهذيب ١: ٤٣٣. التاريخ الكبير ٢: ١٤١. تقريب التهذيب ١: ٩٦. الكامل
في

ضعفاء الرجال ٢: ٤٩٤. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٢٤. المجموع في الضعفاء
والمتروكين ٦٧ و ٢٩٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٠. أحوال الرجال ١٢٥.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٣٧. المغني في الضعفاء ١: ١٠٢.

(٢٢٢)



(٤٦٥)
[العبادي]

برية، وقيل بريد العبادي، الحيري، وقيل الحبري.
من حسان محدثي االمامية، وله كتاب.

كان نصرانيا أسلم على يد اإلمام عليه السالم وصحبه وحسن اسالمه.
روى عنه عمار بن مروان، والقاسم بن إسماعيل القرشي، وعبيد الله بن أحمد

النهيكي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٧. خاتمة المستدرك ٧٨٥. رجال
النجاشي ٨٢. معالم العلماء ٢٩. رجال ابن داود ٥٥. فهرست الطوسي ٤١. معجم

رجال الحديث ٣: ٢٩٤. جامع الرواة ١: ١١٩. نقد الرجال ٥٤. مجمع الرجال ١:
٢٥٧. أعيان الشيعة ٣: ٥٦٣. توضيح االشتباه ٧٦. منتهى المقال ٦٤ وفيه العباد بدل
العبادي. العندبيل ١: ٦٧. منهج المقال ٦٧. نضد االيضاح ٦٦. أضبط المقال ٤٨٢.

إتقان المقال ١٦٦.
لسان الميزان ٢: ١٠.

(٤٦٦)
[بزيغ]

أبو عمر بزيغ، وقيل بزيع الكوفي، مولى عمرو بن خالد.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ١٢٠. نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٨.
أعيان الشيعة ٣: ٥٦٤. رجال البرقي ٣٧. منتهى المقال ٦٣. العندبيل ١: ٦٧. منهج

المقال ٦٧.

(٢٢٣)



(٤٦٧)
[المؤذن]

بزيغ، وقيل بزيع المؤذن.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل من الممدوحين، وله كتاب.

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٢٩٧. جامع الرواة ١: ١٢٠. مجمع الرجال ١: ٢٥٨. أعيان الشيعة ٣:

٥٦٤. العندبيل ١: ٦٨. منهج المقال ٦٧. شرح مشيخة الفقيه ٥٩.
(٤٦٨)

[الصيرفي]
أبو عبد الله، وقيل أبو الحسن بسام بن عبد الله الصيرفي، الكوفي، األسدي

وقيل الهاشمي بالوالء.
محدث إمامي ممدوح، وثقه بعض العامة، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أبان بن عثمان، وخالد بن يحيى، ومحمد بن نضيل وقيل فضيل

الضبي وغيرهم استشهد على يد المنصور الدوانيقي قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٠ و ١٥٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٦٨. خاتمة
المستدرك ٧٨٥. رجال النجاشي ٨١. رجال ابن داود ٥٦. معجم الثقات ٢٥٦.

رجال
البرقي ١٥. معجم رجال الحديث ٣: ٢٩٨. المناقب ٤: ٢٨١. نقد الرجال ٥٥.

رجال
الكشي ٢٤٤. مجمع الرجال ١: ٢٥٨. أعيان الشيعة ٣: ٥٦٥. توضيح االشتباه ٧٦.

تأسيس الشيعة ٢٨٦. منتهى المقال ٦٤. العندبيل ١: ٦٨ وفيه من الضعفاء. منهج
المقال

٦٨. التحرير الطاووسي ٥٥. الوجيزة للمجلسي ٢٨. نضد االيضاح ٦٧.

(٢٢٤)



تهذيب التهذيب ١: ٤٣٤. خالصة تذهيب الكمال ٤٦. التاريخ الكبير ٢: ١٤٤.
تقريب التهذيب ١: ٩٦. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٣٣. تهذيب الكمال ٤: ٥٨.

الطبقات
الكبرى ٦: ٣٦٦. تاريخ أسماء الثقات ٧٩. االكمال ١: ٢٧٨. الثقات البن حبان ٦:

.١١٩
(٤٦٩)

[الحذاء]
بسطام الحذاء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٩. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٠٥. جامع الرواة ١: ١٢٠. نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٩.

أعيان الشيعة ٣: ٥٦٦. منتهى المقال ٦٥. العندبيل ١: ٦٨. منهج المقال ٦٨.
(٤٧٠)

[الجعفي]
بسطام بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي، من بيت بالكوفة يقال له

بنو أبي سبرة.
محدث إمامي حسن الحديث ممدوح، ومن وجوه الشيعة، وله كتاب.

روى عنه محمد بن عمرو بن النعمان الجعفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٩. رجال النجاشي ٨٠. رجال ابن داود
٥٥. معجم الثقات ٢٥٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٠١. جامع الرواة ١: ١٢٠.

رجال
الحلي ٢٦. نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٩. هداية المحدثين ٢٤. أعيان

الشيعة
٣: ٥٦٦. توضيح االشتباه ٧٧. بهجة اآلمال ٢: ٣٩٥. منتهى المقال ٦٥. العندبيل

:١
٦٨. منهج المقال ٦٨. جامع المقال ٥٧. ايضاح االشتباه ١٦. نضد االيضاح ٦٧.

أضبط
المقال ٤٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٦. إتقان المقال ١٦٧. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

(٢٢٥)



رجال األنصاري ٤٩.
لسان الميزان ٢: ١٤.

(٤٧١)
[الواسطي]

أبو الحسن، وقيل أبو الحسين بسطان بن سابور الواسطي، الزيات، وقيل ابن
الزيات، وكان مولى.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي حمزة، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن سنان وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٩. رجال النجاشي ٨٠. معالم العلماء
٢٩. رجال ابن داود ٥٦. فهرست الطوسي ٤٠. معجم الثقات ٢٢. رجال البرقي

.٤٥
معجم رجال الحديث ٣: ٣٠١ - ٣٠٣ و ٣٠٥. جامع الرواة ١: ١٢٠. رجال الحلي

.٢٦
نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٩. هداية المحدثين ٢٤. أعيان الشيعة ٣:

.٥٦٦
توضيح االشتباه ٧٧. بهجة اآلمال ٢: ٣٩٦. منتهى المقال ٥٧. العندبيل ١: ٦٨.

منهج
المقال ٦٨. ايضاح االشتباه ١٦. جامع المقال ٥٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٦. نضد
االيضاح ٦٧. روضة المتقين ١٤: ٣٣٦. إتقان المقال ٢٩. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

رجال األنصاري ٣٦ و ٤٩. ثقات الرواة ١: ١٣٤ و ١٣٥.
لسان الميزان ٢: ١٤.

(٤٧٢)
[بياع اللؤلؤ]

بسطام الكوفي، المعروف بياع اللؤلؤ.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل من الحسان.

روى عنه علي بن شجرة.

(٢٢٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٩. معجم رجال الحديث ٣: ٣٠٥. جامع

الرواة ١: ١٢٠. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ١: ٢٥٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٦٦.
منتهى

المقال ٦٥. العندبيل ١: ٦٨. منهج المقال ٦٨. إتقان المقال ١٦٧.
(٤٧٣)

[الجعفي]
بسطام بن يزيد، وقيل بريد الجعفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٦٩. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٠٤. جامع الرواة ١: ١٢٠. نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٥٨.

أعيان الشيعة ٣: ٥٦٧. منتهى المقال ٦٥. العندبيل ١: ٦٨. منهج المقال ٦٨.
(٤٧٤)

[الكندي]
بشار بن األسود الكندي، وكان مولى.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٠٧. نقد الرجال ٥٥. مجمع الرجال ١: ٢٦٠ وفيه بشار األسود. أعيان

الشيعة ٣: ٥٦٩. العندبيل ١: ٦٨. منهج المقال ٦٨.
لسان الميزان ٢: ١٥.

(٤٧٥)
[األحمري]

بشار بن سوار، وقيل: سواد األحمري، الكوفي.
إمامي.

(٢٢٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٠٧. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٠.
أعيان الشيعة ٣: ٥٧٠. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٦٩. منهج المقال ٦٨.

لسان الميزان ٢: ١٦.
(٤٧٦)

[الشعيري]
أبو إسماعيل بشار الشعيري، وقيل بياع الشعير، وقيل األشعري.

كان من المرتدين الكفرة الفسقة المشركين الغالة الملعونين المذمومين.
لعنه اإلمام عليه السالم وتبرأ منه ألنه كان يقول بربوبية االمام أمير المؤمنين علي بن

أبي طالب عليه السالم، فكان في آرائه يشارك العلياوية أو العلبائية المشركين آراءهم.
مات حدود سنة ١٨٠.

المراجع:
رجال الكشي ٣٠٥ و ٣٩٨ - ٤٠١. معجم رجال الحديث ٣: ٣٠٩. رجال الحلي

٢٠٨. رجال ابن داود ٢٣٣ وفيه الشاعر الشعيري. نقد الرجال ٥٦. المقاالت والفرق
٥٩

و ٦٠ و ١٩١. سفينة البحار ١: ٧٠٦. جامع الرواة ١: ١٢١. مجمع الرجال ١:
- ٢٦٠

٢٦٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٠. تنقيح المقال ١: ١٧٠. منتهى المقال ٦٥. العندبيل ١:
.٦٩

منهج المقال ٦٨. التحرير الطاووسي ٥٥. إتقان المقال ٢٦٥. الوجيزة للمجلسي ٢٨.
الشخصيات القلقة في االسالم ٤٨.

(٤٧٧)
[الكوفي]

بشار بن عبيد الكوفي، مولى عبد الصمد.
إمامي.

(٢٢٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٣.
أعيان الشيعة ٣: ٥٧١. العندبيل ١: ٦٩. منهج المقال ٦٩.

لسان الميزان ٢: ١٧.
(٤٧٨)

[المنقري]
بشار بن مزاحم المنقري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٣.

أعيان الشيعة ٣: ٥٧١. العندبيل ١: ٦٩. منهج المقال ٦٩.
(٤٧٩)

[العجلي]
بشار بن مقترع، وقيل مفترع، وقيل مقرع، وقيل مفزع العجلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٣.

أعيان الشيعة ٣: ٥٧١. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٦٩. منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ١٧.

(٤٨٠)
[الكوفي]

بشر، وقيل: بشير بن إسماعيل الكوفي.

(٢٢٩)



إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧١. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٢. جامع
الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٧١.

منتهى
المقال ٦٦. منهج المقال ٦٩.

(٤٨١)
[التفليسي]

بشر بن بيان بن حمران التفليسي، نزيل المدائن.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣١٣. جامع الرواة ١: ١٢٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٢. منهج المقال ٦٩.
(٤٨٢)

[الجعفي]
أبو الوليد بشر بن جعفر الجعفي، الكوفي.

محدث إمامي أحواله كسابقيه.
صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ثعلبة بن الضحاك، وإسماعيل السراج، وصفوان بن يحيى وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٧. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٢.
تنقيح المقال ١: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٧٨٥. نقد الرجال ٥٦. جامع الرواة ١:

.١٢٢
مجمع الرجال ١: ٢٦٤. منتهى المقال ٦٥. العندبيل ١: ٧٠. منهج المقال ٦٩.

لسان الميزان ٢: ٢٠.

(٢٣٠)



(٤٨٣)
[الكوفي]

بشر بن جعفر الكوفي.
محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

روى عنه صفوان بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣١٤. مجمع الرجال ١: ٢٦٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٢. منتهى المقال

.٦٥
العندبيل ١: ٧٠. منهج المقال ٦٩.

(٤٨٤)
[الذهلي]

بشر بن حسان الذهلي، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣١٤ وفيه النهلي بدل الذهلي. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٦.
مجمع الرجال ١: ٢٦٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٢. توضيح االشتباه ٧٨. منتهى المقال

٦٦. العندبيل ١: ٧٠. منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٢١. وفيه الرملي بدل الذهلي.

(٤٨٥)
[الجزري]

بشر بن زاذان الجزري، والجزيرة موضع بين دجلة والفرات.
إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان الممدوحين.

(٢٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧٢. خاتمة المستدرك

٧٨٥. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٥. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٦.
مجمع

الرجال ١: ٢٦٥. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٢. توضيح االشتباه ٧٨. منتهى المقال ٦٥.
العندبيل ١: ٧٠ وفيه راذان بدل زاذان. منهج المقال ٦٩. إتقان المقال ١٦٧.

لسان الميزان ٢: ٣٧.
(٤٨٦)

[العبدي]
بشر بن الصلت العبدي، الكوفي.
إمامي لم يوثقه ولم يضعفه أحد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٦.

خاتمة المستدرك ٧٨٥. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١:
.٢٦٥

أعيان الشيعة ٣: ٥٧٣. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧١. منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٢٤.

(٤٨٧)
[النخاس]

بشر بن طرخان النخاس، وقيل النحاس، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح.

دعا له اإلمام عليه السالم بكثرة المال والولد فرزقهما.
حدث عنه الحسن الوشاء، ومحمد بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. رجال ابن داود ٥٧. معجم الثقات

٢٥٧. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٦. جامع الرواة ١: ١٢٢. رجال الحلي ٢٥. نقد

(٢٣٢)



الرجال ٥٧. رجال الكشي ٣١١. مجمع الرجال ١: ٢٦٥. هداية المحدثين ٢٥.
أعيان

الشيعة ٣: ٥٧٣. توضيح االشتباه ٧٨. بهجة اآلمال ٢: ٣٩٩. منتهى المقال ٦٦.
العندبيل ١: ٧١. منهج المقال ٦٩. جامع المقال ٥٧. التحرير الطاووسي ٥٦. وسائل

الشيعة ٢٠: ١٤٦. الوجيزة للمجلسي ٢٨.
(٤٨٨)

[األسدي]
بشر بن عائذ، وقيل عايذ األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣١٧. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٦.

أعيان الشيعة ٣: ٥٧٤. توضيح االشتباه ٧٨. العندبيل ١: ٧٢. منهج المقال ٦٩.
(٤٨٩)

[الشيباني]
بشر بن عبد الله الشيباني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣١٩. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٦.

أعيان الشيعة ٣: ٥٧٤. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٢. منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٢٥.

(٤٩٠)
[األسدي]

بشر، وقيل بشير بن عقبة، وقيل عتبة، وقيل عتيبة األسدي، الكوفي.

(٢٣٣)



محدث إمامي.
روى عنه ليث بن أبي سليم، ومحمد بن مقاتل المروزي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣١٩. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٣: ٥٧٤. توضيح االشتباه ٧٩. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٢.

منهج
المقال ٦٩.

لسان الميزان ٢: ٢٧. ميزان االعتدال ١: ٣٢٠. التاريخ الكبير ٢: ٧٩. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ١٤٣. المغني في الضعفاء ١: ١٠٦.

(٤٩١)
[ابن أبي عقبة]

بشر بن أبي عقبة المدائني، وقيل: الراتبي.
إمامي.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧١. خاتمة المستدرك ٧٨٥.
معجم رجال الحديث ٣: ٣١١. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع

الرجال
١: ٢٦٣. أعيان الشيعة ٣: ٥٧١. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٠. منهج المقال

.٦٩
لسان الميزان ٢: ٢٧. ميزان االعتدال ١: ٣٢٠.

(٤٩٢)
[الخثعمي]

بشر بن عمار، وقيل عمارة، وقيل همام الخثعمي، الكوفي، المكتب.
محدث ضعفه بعض العامة.

روى عنه جبارة بن المغلس الحماني، وعون بن سالم القرشي، ويحيى بن

(٢٣٤)



عبد الحميد الحماني وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣١٩. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٣: ٥٧٥. رجال البرقي ٤٠. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٢. منهج

المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٢٧ و ٧: ١٨٤. المجروحين ١: ١٨٨. تهذيب التهذيب ١: ٤٥٥.
ميزان االعتدال ١: ٣٢١. التاريخ الكبير ٢: ٨٠. تقريب التهذيب ١: ١٠٠. خالصة
تذهيب الكمال ٤٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٤٤٢. الضعفاء الكبير ١: ١٤٠.

الجرح والتعديل ١: ١: ٣٦٢. تهذيب الكمال ٤: ١٣٧. المجموع في الضعفاء
والمتروكين ٦٤ و ٢٩٠ و ٤١٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٨. المغني في

الضعفاء
١: ١٠٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٤٣.

(٤٩٣)
[األسدي]

بشر بن عياض األسدي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٢٠. جامع الرواة ١: ١٢٢. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٣: ٥٧٥. توضيح االشتباه ٧٩. العندبيل ١: ٧. منهج المقال ٧٠.

(٤٩٤)
[الشيباني]

بشر، وقيل بشير، وقيل بشار، وقيل بسر بن أبي غيالن الشيباني، الكوفي.

(٢٣٥)



محدث إمامي.
روى عنه داود بن كثير الرقي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٧١. معجم رجال الحديث ٣: ٣٠٠.

و ٣١٢. جامع الرواة ١: ١٢١. نقد الرجال ٥٦. مجمع الرجال ١: ٢٦٤. أعيان
الشيعة ٣:

٥٧١. منتهى المقال ٦٥. العندبيل ١: ٧٠. منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٣١.

(٤٩٥)
[الجعفري]

أبو عمرو بشر بن مروان الكالبي، الجعفري، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك

٧٨٥. معجم رجال الحديث ٣: ٣٢٠. جامع الرواة ١: ١٢٣. نقد الرجال ٥٧.
مجمع

الرجال ١: ٢٦٧. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٦. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٢. منهج
المقال ٧٠. إتقان المقال ١٦٧.

(٤٩٦)
[البجلي]

أبو الحسن بشر بن مسلم، وقيل سليم، وقيل سلمة، وقيل سلم البجلي،
الكوفي، الهمداني.

إمامي لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥. معجم رجال الحديث ٣: ٣١٥. تنقيح المقال ١: ١٧٢.
رجال ابن داود ٥٧. جامع الرواة ١: ١٢٢. مجمع الرجال ١: ٢٦٧. العندبيل ١:

.٧١

(٢٣٦)



منهج المقال ٦٩.
لسان الميزان ٢: ٢٣. المغني في الضعفاء ١: ١٠٥.

(٤٩٧)
[بشر بن مسلمة]

أبو صدقة بشر بن مسلمة الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٥ و ٣٤٥. تنقيح المقال ١: ١٧٤. معالم العلماء ٢٨ وفيه بشير
بدل بشر. رجال النجاشي ٨١. رجال ابن داود ٥٧. فهرست الطوسي ٤٠. معجم
الثقات ٢٣. معجم رجال الحديث ٣: ٣٢١. جامع الرواة ١: ١٢٣. رجال الحلي

.٢٥
نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٧. هداية المحدثين ٢٥. أعيان الشيعة ٣:

.٥٧٦
بهجة اآلمال ٢: ٤٠٢. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٢ وفيه النبال. منهج المقال

٧٠
ايضاح االشتباه ١٦. جامع المقال ٥٧. نضد االيضاح ٦٨. أضبط المقال ٤٨٢.

وسائل
الشيعة ٢٠: ١٤٧. روضة المتقين ١٤:: ٣٣٧. إتقان المقال ٣٠. الوجيزة للمجلسي

.٢٨
رجال األنصاري ٣٦ و ٥٠. ثقات الرواة ١: ١٣٧.

لسان الميزان ٢: ٣٢.
(٤٩٨)
[النبال]

بشر، وقيل: بشير ابن أبي أراكة ميمون بن سنجار الوابشي بالوالء، الهمداني،
الكوفي، النبال.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان الممدوحين.

(٢٣٧)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٧٨٥.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٢٢ و ٣٣٣. رجال البرقي ١٣ و ١٨ وفيه الشيباني. رجال

ابن داود ٥٧. جامع الرواة ١: ١٢٣. رجال الحلي ٢٥. نقد الرجال ٥٨. رجال
الكشي

٣٦٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٠. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٨ و ٥٨٦. بهجة اآلمال ٢:
.٤٠٤

سفينة البحار ١: ٨٣. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٤. منهج المقال ٧٠. التحرير
الطاووسي ٥٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٧. روضة المتقين ١٤: ٣٣٧. إتقان المقال

.١٦٧
الوجيزة للمجلسي ٢٨. رجال بحر العلوم ١: ٢٦٤. شرح مشيخة الفقيه ٨٥.

لسان الميزان ٢: ٤١.
(٤٩٩)

[الضبيعي]
أبو عمرو، وقيل أبو جعفر بشر، وقيل بشار بن يسار الضبيعي بالوالء، العجلي،

الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من المجاهيل المهملين، وله كتاب.

صحب اإلمام الباقر عليه السالم أو اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وشعيب الحداد، ومحمد بن سنان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٥ و ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٧٨٥.

معجم رجال الحديث ٣: ٣٠٨ و ٣٢٣. جامع الرواة ١: ١٢٣. نقد الرجال ٥٧.
مجمع

الرجال ١: ٢٦٣ و ٢٦٧. أعيان الشيعة ٣: ٥٧٨. فهرست الطوسي ٤٠. معالم العلماء
٢٩. توضيح االشتباه ٧٧. رجال النجاشي ٨٢. رجال ابن داود ٥٦. معجم الثقات

٢٢
و ٢٣. هداية المحدثين ٢٥. رجال الكشي ٤١١ وفيه بشار بن بشار. بهجة اآلمال ٢:

٣٩٧. منتهى المقال ٦٥ و ٦٦. العندبيل ١: ٧٣. نضد االيضاح ٦٨. منهج المقال
.٧٠

(٢٣٨)



أضبط المقال ٤٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٦. الوجيزة للمجلسي ٢٨. شرح مشيخة
الفقيه ١٠٤. رجال األنصاري ٣٦ و ٤٩. ثقات الرواة ١: ١٣٥ و ١٣٦.

(٥٠٠)
[الجهني]

بشير بن خارجة الجهني، المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٢٧. جامع الرواة ١: ١٢٣. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٨.
أعيان الشيعة ٣: ٥٨٢. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٣. منهج المقال ٧٠.

لسان الميزان ٢: ٣٦.
(٥٠١)

[بشير بن سعيد]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه عبد الرحمن بن حماد.
المراجع:

جامع الرواة ١: ١٢٤. معجم رجال الحديث ٣: ٣٢٨.
(٥٠٢)

[بشير بن سلمة]
محدث كسابقه.

روى عنه محمد بن أعين، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ٣٢٨.

(٢٣٩)



(٥٠٣)
[البجلي]

بشير، وقيل: بشر بن عاصم البجلي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٥. خاتمة المستدرك ٧٨٥. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٢٩. جامع الرواة ١: ١٢٤. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٦٩.

أعيان الشيعة ٣: ٥٨٣. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٤. منهج المقال ٧٠.
لسان الميزان ٢: ٢٤.

(٥٠٤)
[العطار]

بشير العطار.
محدث إمامي أحواله كسابقه.

روى عنه حماد بن عثمان.
المراجع:

تنقيح المقال ١: ١٧٥. معجم رجال الحديث ٣: ٣٣٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٨٤.
خاتمة المستدرك ٧٨٥. جامع الرواة ١: ١٢٤.

(٥٠٥)
[الدهان]

أبو الخباز بشير، وقيل يسير، وقيل أسير بن عمرو، وقيل جابر الدهان،
الكوفي، وقيل الكندي، وقيل العبدي، وقيل المحاربي، وقيل القتباني.

من محدثي االمامية.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٢٤٠)



روى عنه صالح بن عقبة، وإبراهيم بن محمد الطحان، وأبو إسحاق الكندي
وغيرهم.

توفي سنة ١٨٥.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٦ و ٣٤٤. تنقيح المقال ١: ١٧٤. رجال البرقي ٤٦ و ٤٨. معجم
رجال الحديث ٣: ٣٣١. جامع الرواة ١: ١٢٣. رجال ابن داود ٥٦. معجم الثقات

٢٥٧. نقد الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٨٢. العندبيل ١:
.٧٣

رجال الكشي انظر فهرسته.
لسان الميزان ٧: ٤٤٥. تقريب التهذيب ٢: ٣٧٤. تهذيب التهذيب ١١: ٣٧٨.

التاريخ الكبير ٢: ٦٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٧٤. الطبقات الكبرى ٦: ١٦٢ و
.١٦٣

الجرح والتعديل ٤: ٢: ٣٠٨ وفيه الشيباني. تهذيب الكمال ٣: ٢٥٧. المغني في
الضعفاء ٢: ٧٥٦.

(٥٠٦)
[الكناسي]

بشير الكناسي.
من حسان محدثي االمامية، محبا لألئمة عليهم السالم.

روى عنه يحيى الحلبي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ٣٣٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٨٥. تنقيح المقال ١: ١٧٥.
خاتمة المستدرك ٧٨٥. جامع الرواة ١: ١٢٤. منتهى المقال.

لسان الميزان ٢: ٤٠ وفيه الكتاني بدل الكناسي.
(٥٠٧)

[الكوفي]
بشير بن بشر، وقيل ابن بشير الكوفي، والد عبد الصمد.

إمامي.

(٢٤١)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٧٨٥.
رجال البرقي ١٣. معجم رجال الحديث ٣: ٣٢٥ و ٣٣٣. جامع الرواة ١: ١٢٣.

نقد
الرجال ٥٧. مجمع الرجال ١: ٢٦٧ و ٢٦٨. أعيان الشيعة ٣: ٥٨١. منتهى المقال

.٦٦
العندبيل ١: ٧٣.

لسان الميزان ٢: ٣٩ وفيه بشير بن عبد الصمد بن بشير الكوفي.
(٥٠٨)

[بشير بن يسار]
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه أبان بن عثمان، وداود الصرمي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ٣٣١.
(٥٠٩)

[اليشكري]
بكار بن رجاء اليشكري، الكوفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٣٧. جامع الرواة ١: ١٢٥. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٧٢.

أعيان الشيعة ٣: ٥٨٨. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧٠.
(٥١٠)

[الخزاز]
بكار بن زياد الكوفي، الخزاز.

(٢٤٢)



إمامي أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٣٧. جامع الرواة ١: ١٢٥. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٧٢.

أعيان الشيعة ٣: ٥٨٧ وفيه بكار بن أحمد بن زياد. توضيح االشتباه ٧٩. منتهى المقال
٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧٠.

لسان الميزان ٢: ٤٢.
(٥١١)

[العبدي]
بكار بن عاصم العبدي بالوالء نسبة إلى عبد القيس.

إمامي أحواله كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٣٧. جامع الرواة ١: ١٢٥. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٧٢.

أعيان الشيعة ٣: ٥٨٨. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧٠.
لسان الميزان ٢: ٤٣.

(٥١٢)
[الحضرمي]

بكار ابن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه إسحاق بن عمار، وعلي بن الحارث.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٣٥. جامع الرواة ١: ١٢٥. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٧٢.

(٢٤٣)



أعيان الشيعة ٣: ٥٨٨. رجال الكشي ٤١٦. منتهى المقال ٦٦. منهج المقال ٧٠.
لسان الميزان ٢: ٤٢.

(٥١٣)
[الكوفي]

بكار بن كردم الكوفي.
محدث إمامي ثقة، حسن العقيدة، وقيل من المهملين.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن، ومحمد بن أبي عمير، وعبد العظيم الحسني
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. رجال
البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٣: ٣٣٧. جامع الرواة ١: ١٢٥. نقد الرجال ٥٨.

مجمع الرجال ١: ٢٧٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٨٨. توضيح االشتباه ٨٠. بهجة اآلمال
:٢

٤٠٦. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧٠. شرح مشيخة الفقيه
.١٠٨

لسان الميزان ٢: ٤٤.
(٥١٤)

[األرقط]
بكر، وقيل بكير األرقط، وقيل ابن األرقط.

محدث إمامي.
روى عنه أبان بن عبد الملك الخثعمي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٣٩. جامع الرواة ١: ١٢٦. مجمع الرجال ١: ٢٧٣. أعيان الشيعة ٣:

٥٩٠. رجال البرقي ٤٠. العندبيل ١: ٧٦. منهج المقال ٧١.
لسان الميزان ٢: ٦٠.

(٢٤٤)



(٥١٥)
[الكوفي]

بكر بن بكر الكوفي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٢.

(٥١٦)
[التميمي]

بكر بن حاجب التميمي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦ وفيه بكر بن
صاحب. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٣. جامع الرواة ١: ١٢٦. نقد الرجال ٥٩.

مجمع
الرجال ١: ٢٧٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٠. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٦. منهج

المقال ٧١.
(٥١٧)

[ابن أبي حبيب]
بكر بن أبي حبيب الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٤٠. جامع الرواة ١: ١٢٦. نقد الرجال ٥٨. مجمع الرجال ١: ٢٧٢.

أعيان الشيعة ٣: ٥٨٩. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧١.

(٢٤٥)



(٥١٨)
[األحمسي]

أبو مريم بكر بن حبيب الكوفي، األحمسي، البجلي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه منصور بن حازم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٣. جامع الرواة ١: ١٢٦. نقد الرجال ٥٩. مجمع

الرجال
١: ٢٧٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٠. العندبيل ١: ٧٦. منهج المقال ٧١.

لسان الميزان ٢: ٤٩.
(٥١٩)

[األزدي]
بكر بن حبيش، وقيل خبيش، وقيل خنيس األزدي، الكوفي.

محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، وقال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة عابدا
صدوقا وله أغالط، وضعفه آخرون منهم.

روى عنه إبراهيم بن طهمان، وداود بن الزبرقان، وآدم بن أبي أياس وغيرهم.
كان كوفيا، سكن بغداد وتوفي بها حدود سنة ١٧٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٤٣. جامع الرواة ١: ١٢٧. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٤.
أعيان الشيعة ٣: ٥٩٠. توضيح االشتباه ٨٠. منتهى المقال ٦٦. منهج المقال ٧١.

العندبيل ١: ٧٧.
تهذيب التهذيب ١: ٤٨١. تقريب التهذيب ١: ١٠٥. لسان الميزان ٧: ١٨٥. ميزان

(٢٤٦)



االعتدال ١: ٣٤٤. خالصة تذهيب الكمال ٤٣. التاريخ الكبير ٢: ٨٩. الكامل في
ضعفاء الرجال ٢: ٤٥٨. المجروحين ١: ١٩٥. الضعفاء الكبير ١: ١٤٨. الجرح

والتعديل ١: ١: ٣٨٤. تاريخ بغداد ٧: ٨٨. تهذيب الكمال ٤: ٢٠٨. تاريخ الثقات
.٨٤

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٦٦ و ٢٩٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٩.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٤٨. أحوال الرجال ١٠٨. المغني في الضعفاء

.١: ١١٣
(٥٢٠)

[الشيباني]
بكر بن حرب الشيباني بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه منصور بن حازم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٤٣. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٩١.
منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٧. منهج المقال ٧١.

لسان الميزان ٢: ٥٠.
(٥٢١)

[الكوفي]
بكر بن خالد الكوفي.

محدث إمامي.
صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٨ وفيه من أصحاب اإلمام

(٢٤٧)



الباقر عليه السالم فقط. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٣.
جامع الرواة

١: ١٢٧. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٤. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٢. منتهى
المقال

٦٦. العندبيل ١: ٧٧. منهج المقال ٧١.
لسان الميزان ٢: ٥٠.

(٥٢٢)
[الجعفي]

بكر بن زياد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٤٤. جامع الرواة ١: ١٢٧. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٤.
أعيان الشيعة ٣: ٥٩٢. العندبيل ١: ٧٧. منهج المقال ٧١.

لسان الميزان ٢: ٥١ وفيه الحنفي بدل الجعفي.
(٥٢٣)

[األزدي]
بكر بن عبد الله األزدي، شريك أبي حمزة الثمالي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من المعتمدين.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

جامع الرواة ١: ١٢٧. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٣.
تنقيح المقال ١: ١٧٩. خاتمة المستدرك ٧٨٦. منتهى المقال ٦٧. منهج المقال ٧١.

(٥٢٤)
[الجعفي]

بكر بن عبد الله الجعفي، الكوفي.

(٢٤٨)



إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٩. معجم رجال الحديث ٣: ٣٤٩. جامع
الرواة ١: ١٢٧. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٣.

منتهى
المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٧. منهج المقال ٧١.
لسان الميزان ٢: ٥٤ وفيه الحنفي بدل الجعفي.

(٥٢٥)
[الحضرمي]

بكر ابن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه سيف بن عميرة، وعلي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٧ و ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٧٧. معجم رجال الحديث ٣:
٣٣٩ و ٣٤٠. خاتمة المستدرك ٧٨٦. جامع الرواة ١: ١٢٦. نقد الرجال ٥٨. أعيان

الشيعة ٣: ٥٨٩ و ٥٩٤. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٥. منهج المقال ٧٠.
لسان الميزان ٢: ٥٤.

(٥٢٦)
[الهمداني]

بكر بن عمير، وقيل: عمر الهمداني، األرحبي، وقيل األرجني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٧٩. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٥٠. جامع الرواة ١: ١٢٧. نقد الرجال ٥٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٥.
أعيان الشيعة ٣: ٥٩٤. العندبيل ١: ٧٧. منهج المقال ٧١.

(٢٤٩)



(٥٢٧)
[األحول]

أبو زيد بكر بن عيسى البصري، األحول.
إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧٩. خاتمة المستدرك

٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٥٠. جامع الرواة ١: ١٢٨. نقد الرجال ٥٩.
مجمع

الرجال ١: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٤. منتهى المقال ٦٧. العندبيل ١: ٧٧. منهج
المقال ٧١. إتقان المقال ١٦٧. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

(٥٢٨)
[الصيرفي]

بكر بن كرب الصيرفي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أحمد بن أبي بشر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٨ و ١٥٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٧٩. خاتمة

المستدرك ٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٥١. جامع الرواة ١: ١٢٨. نقد الرجال
.٥٩

مجمع الرجال ١: ٢٧٦. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٤. منتهى المقال ٦٧. العندبيل ١: ٧٧.
منهج المقال ٧١. إتقان المقال ١٦٧. الوجيزة للمجلسي ٢٨.

لسان الميزان ٢: ٥٦ وفيه الصريفيني.
(٥٢٩)

[األزدي]
أبو محمد بكر، وقيل بكير بن محمد بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي، الكوفي،

(٢٥٠)



الغامدي، وقيل العامري.
محدث إمامي ثقة، خير، فاضل، ومن وجوه الشيعة بالكوفة، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
روى عنه سيف بن عميرة، وإبراهيم بن هاشم، والعباس بن معروف وغيرهم.

عمر طويال، وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٧ و ٣٤٤ و ٣٧٠. جامع الرواة ١: ١٢٨. رجال الحلي ٢٥.
تنقيح المقال ١: ١٧٩. رجال النجاشي ٧٨. معالم العلماء ٢٨. رجال ابن داود ٥٨.

فهرست الطوسي ٣٩. معجم الثقات ٢٣. رجال البرقي ٤٠ و ٤٨. معجم رجال
الحديث

٣: ٣٥٢ - ٣٥٨ و ٣٦٤. نقد الرجال ٦٠. مجمع الرجال ١: ٢٧٦ و ٢٧٧. هداية
المحدثين ١٨٢. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٨. توضيح االشتباه ٨٠. رجال الكشي ٥٩٢.

بهجة اآلمال ٢: ٤١٥. منتهى المقال ٦٧. العندبيل ١: ٧٨. منهج المقال ٧٢. ايضاح
االشتباه ١٥. التحرير الطاووسي ٥٥. نضد االيضاح ٧٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٧.
روضة المتقين ١٤: ٣٣٧. إتقان المقال ٣٠. الوجيزة للمجلسي ٢٨. شرح مشيخة

الفقيه
٣٣. رجال األنصاري ٣٦ و ٥٠. ثقات الرواة ١: ١٣٨.

لسان الميزان ٢: ٥٧.
(٥٣٠)

[العبدي]
بكر بن محمد، وقيل خنيس العبدي، وقيل العبقسي نسبة إلى عبد القيس،

الكوفي، البغدادي، المشهور بالعابد، وقيل العائذ.
محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة، وقالوا: صدوق له

أغالط. كان كوفيا نزل بغداد وسكنها.
روى عنه طالوت بن عباد، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد وغيرهم.

توفي حدود سنة ١٧٠.

(٢٥١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٥٦. تنقيح المقال ١: ١٨١. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٥٨. جامع الرواة ١: ١٢٩. نقد الرجال ٦٠. مجمع الرجال ١: ٢٧٨.
أعيان الشيعة ٣: ٥٩٩. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال ٧٢.

لسان الميزان ٧: ١٨٥. ميزان االعتدال ١: ٣٤٤. تهذيب التهذيب ١: ٤٨١. تقريب
التهذيب ١: ١٠٥. التاريخ الكبير ٢: ٨٩. خالصة تذهيب الكمال ٤٣. الكامل في
ضعفاء الرجال ٢: ٤٥٨. الضعفاء الكبير ١: ١٤٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٣٩٣.

تهذيب
الكمال ٤: ٢٠٨. تاريخ الثقات ٨٤. المجروحين ١: ١٩٥. المجموع في الضعفاء

والمتروكين ٦٦ و ٢٩٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٦٩. المغني في الضعفاء ١:
١١٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٤٨.

(٥٣١)
[النحاس]

بكر النحاس.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٣: ٣٥٨.

(٥٣٢)
[الكندي]

بكرويه الكندي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أبان بن عثمان.

(٢٥٢)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٩ و ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٨١. خاتمة المستدرك ٧٨٦.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٥٨. جامع الرواة ١: ١٢٩. نقد الرجال ٦٠. مجمع

الرجال
١: ٢٧٨. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٩. منتهى المقال ٦٨. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال

.٧٢
إتقان المقال ١٦٧.

لسان الميزان ٢: ٦١.
(٥٣٣)

[صاحب األدم]
بكرويه المحاربي بالوالء، الكوفي، المعروف بصاحب األدم.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٨١. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٥٨. جامع الرواة ١: ١٢٩. مجمع الرجال ١: ٢٧٩. أعيان الشيعة ٣:

٥٩٩. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال ٧٢.
لسان الميزان ٢: ٦١.

(٥٣٤)
[الغنوي]

بكير بن أحمد، وقيل: أحمر النخعي، الكوفي، المعروف بالغنوي لكونه نزل
ديار وأراضي غني أو غنى.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٨١. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٥٩ وفيه نزل منى. جامع الرواة ١: ١٢٩. نقد الرجال ٦٠. مجمع

الرجال
١: ٢٧٩. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٩. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال ٧٢.

(٢٥٣)



(٥٣٥)
[بكير بن أعين]

أبو الجهم وأبو عبد الله بكير بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل: من الحسان، وكان مشكورا، ممدوحا،

مات على االستقامة، وترحم عليه اإلمام الصادق عليه السالم بعد موته.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

روى عنه جميل بن دراج، وعمر بن أذينة، وحريز بن عبد الله وغيرهم.
توفي قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٨١. رجال ابن داود ٥٧. معجم الثقات

٢٥٧. معجم رجال الحديث ٣: ٣٥٩ - ٣٦٢. جامع الرواة ١: ١٢٩. رجال الحلي
.٢٨

نقد الرجال ٦١. رجال الكشي ١٦١ و ١٨١. مجمع الرجال ١: ٢٧٩ و ٢٨٠. هداية
المحدثين ٢٦. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٩. توضيح االشتباه ٨١. بهجة اآلمال ٢: ٤١٨.

تاريخ آل زرارة ١٠٠. رسالة في آل أعين انظر فهرسته. فهرست الطوسي ٧٤ في
ترجمة زرارة بن أعين. سفينة البحار ١: ٩٢. منتهى المقال ٦٨. العندبيل ١: ٧٩.

منهج
المقال ٧٢. جامع المقال ٥٧. التحرير الطاووسي ٥٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٧.

إتقان
المقال ١٦٧. الوجيزة للمجلسي ٢٨. رجال األنصاري ٥٠. شرح مشيخة الفقيه ٣٢.

لسان الميزان ٢: ٦١.
(٥٣٦)

[ابن جندب]
بكير بن جندب الكوفي.

إمامي.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٢٥٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٩. منتهى المقال ٦٦. جامع الرواة ١: ١٣٠. العندبيل ١: ٧٩.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٦٢. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال ١: ٢٨٠. أعيان

الشيعة
٣: ٦٠٠. تنقيح المقال ١: ١٨٢. منهج المقال ٧٢.

(٥٣٧)
[الكوفي]

بكير بن حبيب الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه منصور بن حازم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠٩ و ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٧٨٦.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٦٣. جامع الرواة ١: ١٣٠. نقد الرجال ٦١. مجمع

الرجال
١: ٢٨٠. أعيان الشيعة ٣: ٦٠٠. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال ٧٢. إتقان المقال

.١٦٨
(٥٣٨)

[الخزاز]
بكير بن عبيد الله، وقيل عبد الله الكوفي، الخزاز.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨. تنقيح المقال ١: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٦٣. جامع الرواة ١: ١٣٠. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال ١: ٢٨٠.

أعيان الشيعة ٣: ٦٠١. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٩ منهج المقال ٧٢.
(٥٣٩)

[مولى ابن حريث]
أبو عمرو بكير، وقيل بكر، وقيل قطر، وقيل فطر بن فطور، وقيل قطرب، وقيل

(٢٥٥)



فطرب، وقيل فطرس بن خليفة، وقيل حنيفة الكوفي، مولى عمرو بن حريث.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٨٢. خاتمة المستدرك

٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٥٠. جامع الرواة ١: ١٣٠. نقد الرجال ٦١.
مجمع

الرجال ١: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٣: ٥٩٤ و ٦٠١. منتهى المقال ٦٧ و ٦٨. العندبيل
.١: ٧

منهج المقال ٧٢. إتقان المقال ١٦٨.
لسان الميزان ٢: ٥٦.

(٥٤٠)
[الجنبي]

بكير من قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٥٧. تنقيح المقال ١: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٦٣. جامع الرواة ١: ١٣٠. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال ١: ٢٨٠.
أعيان الشيعة ٣: ٦٠١. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال ٧٢.

لسان الميزان ٢: ٦٢.
(٥٤١)

[البرجمي]
بكير بن واصل البرجمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٨.. تنقيح المقال ١: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم
رجال الحديث ٣٣٣: ٣٦٤. جامع الرواة ١: ١٣٠. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال

(٢٥٦)



١: ٢٨٠. أعيان الشيعة ٣: ٦٠١. منتهى المقال ٦٦. العندبيل ١: ٧٩. منهج المقال
.٧٢

لسان الميزان ٢: ٦٢.
(٥٤٢)

[الخزاز]
بهرام بن يحيى الليثي، وقيل الكشي، الخزاز، الكوفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٥٩. تنقيح المقال ١: ١٨٤. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٧٣. جامع الرواة ١: ١٣١. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال ١: ٢٨٣.

أعيان الشيعة ٣: ٦١٦.
لسان الميزان ٢: ٦٥.

(٥٤٣)
[المجنون]

أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي، وقيل الصوفي، الكوفي، المعروف
بالمجنون، وقيل في اسمه وهب وبهلول لقب له.

من كبار علماء وفضالء وعرفاء الشيعة اإلمامية، ومن خواص تالمذة
اإلمام عليه السالم. عاصر اإلمام الكاظم عليه السالم وأخذ عنه.

ولد ونشأ بالكوفة، وكان في قمة الكمال والمعرفة والعقل، وللتخلص من
شرور العباسيين كان يتصرف تصرف المجانين ويظهر الهذيان والسفاهة وذلك

بأمر من اإلمام الكاظم عليه السالم لحفظ نفسه ودينه والتمكن من التصرف على إزهاق
الباطل واظهار الحق عن طريق البالهة والسفاهة، فاشتهر بالمجنون خالفا للواقع

والحقيقة لعلو مقامه وفضله وجاللة قدره.
كان يفتي على سنة أهل البيت عليهم السالم، وعرف بمناظراته مع المخالفين كأبي

حنيفة وغيره.

(٢٥٧)



عاصر من العباسيين الهادي وهارون واألمين والمأمون والمعتصم والواثق
والمتوكل الذي هلك سنة ٢٤٧، وهناك من قال بأن بهلول توفي ببغداد سنة ١٩٠

ودفن بها.
كان خلفاء بنى العباس يستقدمونه إلى بالطهم لمنادمته واالستمتاع بكالمه ونوادره

للطافة كالمه ومالحة نوادره وبديع شعره وظريف نكاته.
المراجع:

تنقيح المقال ١: ١٨٤. أعيان الشيعة ٣: ٦١٧. روضات الجنات ٢: ١٤٥. سفينة
البحار ١: ١١٣. منتهى المقال ٤ و ٦٩. مجالس المؤمنين (فارسي) ٢: ١٤. ريحانة
األدب (فارسي) ٥: ٢٠٦. معجم الثقات ٢٥٨. بهجة اآلمال ٢: ٤٣٥. نزهة الجليس

:١
.٣٨٠

طبقات الشعراني ١: ٦٨. المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ١٩: ٩١. صفة الصفوة ٢:
٥١٦. تعجيل المنفعة ٥٦. فوات الوفيات ١: ٨٢. تاريخ گزيدة (فارسي) ٦٣٧ وفيه
كان ابن عم هارون الرشيد. لواقح األنوار ٥٨. البيان والتبيين ٢: ٢٣٠. األعالم ٢: ٧

عقالء المجانين ٧٣.
(٥٤٤)

[الصيرفي]
بهلول بن محمد الصيرفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٨٤. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٧٤. جامع الرواة ١: ١٣١. نقد الرجال ٦١. مجمع الرجال ١: ٢٨٣.

أعيان الشيعة ٣: ٦٢٣.
لسان الميزان ٢: ٦٨.

(٢٥٨)



حرف التاء

(٢٥٩)



(٥٤٥)
[المحاربي]

أبو إدريس، وقيل: أبو سليمان تليد بن سليمان المحاربي، الكوفي، األعرج.
محدث إمامي ممدوح، وقيل: مجهول الحال، ضعفه بعض العامة وتحاملوا عليه.

روى عنه الحسين بن محمد بن علي األزدي، وأبو سعيد األشج، وأحمد بن
حنبل وغيرهم.

له كتاب.
توفي سنة ١٧٠، وقيل سنة ١٩٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. مجمع الرجال ١: ٢٨٧. تنقيح المقال ١: ١٨٥. خاتمة

المستدرك ٧٨٦. رجال النجاشي ٨٣. رجال ابن داود ٥٩. معجم رجال الحديث ٣:
٣٧٧. جامع الرواة ١: ١٣٢. رجال الحلي ٢٠٩. نقد الرجال ٦٢. أعيان الشيعة ٣:
٦٣٦. توضيح االشتباه ٨٢. منتهى المقال ٦٩. منهج المقال ٧٣. العندبيل ١: ٨١.

ايضاح
االشتباه ١٧. نضد االيضاح ٧١. أضبط المقال ٤٨٨. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

خالصة تذهيب الكمال ٤٧. تقريب التهذيب ١: ١١٢. لسان الميزان ٧: ١٨٦.
تاريخ بغداد ٧: ١٣٦. ميزان االعتدال ١: ٣٥٨. التاريخ الكبير ٢: ٥٨. المجروحين

:١
٢٠٤. تهذيب التهذيب ١: ٥٠٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥١٦. الضعفاء الكبير

:١
١٧١. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٤٧. تهذيب الكمال ٤: ٣٢٠. تاريخ الثقات ٨٨.

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٦٩. الضعفاء ٦٨. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي

١: ١٥٥. المغني في الضعفاء ١: ١١٨. أحوال الرجال ٧٤. الكنى واألسماء ١:
.١٠٤

(٢٦١)



حرف الثاء

(٢٦٣)



(٥٤٦)
[البصري]

أبو زيد ثابت بن حماد البصري، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل: مهمل، ترك حديثه العامة واتهموه بوضع الحديث.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. معجم رجال الحديث ٣: ٣٨٥. جامع الرواة ١: ١٣٤. نقد

الرجال ٦٢. مجمع الرجال ١: ٢٩٦. أعيان الشيعة ٤: ٩. منتهى المقال ٧٠. العندبيل
:١

٨٣. منهج المقال ٧٤.
لسان الميزان ٢: ٧٥. ميزان االعتدال ١: ٣٦٣. الضعفاء الكبير ١: ١٧٦. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ١: ١٥٧. المغني في الضعفاء ١: ١٢٠.
(٥٤٧)

[الجعفي]
ثابت بن درهم الجعفي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٨٩. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٣٨٥. جامع الرواة ١: ١٣٤. نقد الرجال ٦٣. مجمع الرجال ١: ٢٩٦.

أعيان الشيعة ٤: ٩. منتهى المقال ٧٠. العندبيل ١: ٨٣. منهج المقال ٧٤.
لسان الميزان ٢: ٧٦.

(٥٤٨)
[أبو حمزة الثمالي]

أبو حمزة ثابت ابن أبي صفية دينار، وقيل: سعيد األزدي، الثمالي، الكوفي.

(٢٦٥)



من شيوخ ومحدثي االمامية الثقات، ومن خيار الشيعة ومعتمديهم في الرواية
والحديث.

كان معظما عند األئمة منقطعا إليهم، كثير السماع منهم، وكان مختصا
باالمام عليه السالم.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم، وأدرك اإلمام الكاظم
عليه السالم.

كان عارفا بالتفسير والحديث، وله مجموعة من التآليف مثل كتاب (الزهد)،
و (تفسير القرآن)، و (النوادر)، و (رسالة الحقوق).

روى عنه محمد بن سنان، وعمرو بن خالد، وإسماعيل بن الفضل وغيرهم.
لجاللة قدره وعظيم منزلته قال اإلمام الصادق عليه السالم في حقه: أبو حمزة في

زمانه مثل سلمان في زمانه.
توفي سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٤ و ١١٠ و ١٦٠ و ٣٤٥. تنقيح المقال ١: ١٨٩ و ٣: قسم الكنى
٤٨. خاتمة المستدرك ٥٧٥ و ٦٩٣ و ٧٠٥. رجال النجاشي ٨٣. معالم العلماء ٢٩.
رجال ابن داود ٥٩. فهرست الطوسي ٤١. معجم الثقات ٢٤. معجم رجال الحديث

:٣
٣٨٣ و ٣٨٥ - ٣٩٢ و ٢٣: ٦٦. جامع الرواة ١: ١٣٤ - ١٣٨ و ٢: ٤٤٠.

رجال البرقي
٩. رجال الحلي ٢٩. نقد الرجال ٦٣ و ٤٠٧. رجال الكشي ٢٠١ وغيرها. هداية
المحدثين ٢٧. نضد االيضاح ٧١. أضبط المقال ٤٩٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٩.
روضة المتقين ١٤: ٣٣٧. إتقان المقال ٣١. الوجيزة للمجلسي ٢٩. شرح مشيخة

الفقيه
٣٦. رجال األنصاري ٣٧ و ٥١. مجمع الرجال ١: ٢٨٩ - ٢٩٥. أعيان الشيعة ٤:

.٩
فهرست النديم ٣٦. تأسيس الشيعة ٣٢٧. منهج المقال ٧٤. ريحانة األدب (فارسي)

٧: ٦٩. الكنى واأللقاب ٢: ١١٨. الذريعة ٤: ٢٥٢ و ٨: ١٨٦ و ٢٤: ٣٢٤
وغيرها.

هدية األحباب (فارسي) ١١٤. سفينة البحار ١: ٣٣٩. منتهى المقال ٧٠. توضيح
االشتباه ٨٤. بهجة اآلمال ٢: ٤٥٨. المناقب ٤: ٢٨١. العندبيل ١: ٨٤. جامع

المقال
٥٧. ايضاح االشتباه ١٨. التحرير الطاووسي ٦١. تتمة المنتهى (فارسي) ٥٠٢. ثقات
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الرواة ١: ١٤١ - ١٤٤.
لسان الميزان ٧: ١٨٧. ميزان االعتدال ١: ٣٦٣. تهذيب التهذيب ٢: ٧. تقريب

التهذيب ١: ١١٦. أحوال الرجال ٧٠. الكنى واألسماء ١: ١٥٧. المغني في الضعفاء
:١

١٢٠. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٤. خالصة تذهيب الكمال ٤٨. األعالم ٢: ٩٧. هدية
العارفين ١: ٢٤٦. معجم المؤلفين ٣: ١٠٠. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٥٠. التاريخ
الكبير ٢: ١٦٥. طبقات المفسرين ١: ١٢٦ وفيه الشمالي بدل الثمالي. الكامل في
ضعفاء الرجال ٢: ٥٢٠. الضعفاء الكبير ١: ١٧٢. المجروحين ١: ٢٠٦. تهذيب

الكمال
٤: ٣٥٧. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٥٢٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين

٧١
و ٢٩٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٥٨. الضعفاء والمتروكين للدارقطني

.٧١
(٥٤٩)

[العكلي]
ثابت بن زائدة العكلي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١١١ و ١٦٠. خاتمة المستدرك ٧٨٦. تنقيح المقال ١: ١٩٢.
معجم رجال الحديث ٣: ٣٩٣. جامع الرواة ١: ١٣٨. نقد الرجال ٦٣. مجمع

الرجال
١: ٢٩٦. أعيان الشيعة ٤: ١٢. توضيح االشتباه ٨٤ وفيه اسم أبيه زائد بدل زائدة.

العندبيل ١: ٨٤. منهج المقال ٧٥ وفيه اسم أبيه زايد بدل زائدة.
لسان الميزان ٢: ٧٦ وفيه العجلي بدل العكلي.

(٥٥٠)
[ثابت بن سعيد]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

(٢٦٧)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٣: ٣٩٣. جامع الرواة ١: ١٣٨. تنقيح المقال ١: ١٩٢.

(٥٥١)
[ثابت بن أبي سعيد]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه علي بن النعمان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٣:: ٣٨٣.

(٥٥٢)
[الصايغ]

أبو إسماعيل ثابت بن شريح الكوفي، األزدي بالوالء، األنباري، الصايغ.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب في أنواع الفقه.
روى عنه عبيس بن هشام الناشري، وصالح بن خالد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٩٢. رجال النجاشي ٨٤. معالم العلماء
٣٠. رجال ابن داود ٦٠. فهرست الطوسي ٤٢. معجم الثقات ٢٤. معجم رجال

الحديث ٣: ٣٩٤. جامع الرواة ١: ١٣٨. رجال الحلي ٢٩. توضيح االشتباه ٨٥.
بهجة اآلمال

٢: ٤٦٥. منتهى المقال ٧١. العندبيل ١: ٨٤. منهج المقال ٧٥. جامع المقال ٥٨.
ايضاح االشتباه ١٨. نضد االيضاح ٧٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٤٩. روضة المتقين

:١٤
٣٣٧. إتقان المقال ٣٢. الوجيزة للمجلسي ٢٩. رجال األنصاري ٣٧ و ٥١. ثقات

الرواة
١: ١٤٤ و ١٤٥.

لسان الميزان ٢: ٧٧. معجم المؤلفين ٣: ١٠١.
(٥٥٣)

[البجلي]
أبو سعيد ثابت ابن أبي ثابت عبد الله البجلي بالوالء، الكوفي.

(٢٦٨)



محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله سوى تضعيف بعض العامة له.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن النعمان، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن المغيرة
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١١ و ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٨٨ و ٣: قسم الكنى ١٧. خاتمة
المستدرك ٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٣٨٢ و ٢١: ١٦٧. جامع الرواة ١: ١٣٤

و ١٣٩ و ٢: ٣٨٨. نقد الرجال ٦٣. مجمع الرجال ١: ٢٨٩ و ٧: ٣٧. أعيان
الشيعة ٤:

١٣. العندبيل ١: ٨٣ و ٨٥. منهج المقال ٧٥.
لسان الميزان ٢: ٧٧ وفيه ثابت بن أبي سعيد و ٧: ١٨٧. ميزان االعتدال ١: ٣٨٣.

المغني في الضعفاء ١: ١٢٠.
(٥٥٤)

[الكوفي]
ثابت الكوفي، مولى جرير، وقيل مولى بني جرير، وقيل مولى حريز.

محدث إمامي.
روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ١٩٤. خاتمة المستدرك ٧٨٦. رجال

البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ٣: ٤٠١. جامع الرواة ١: ١٣٩. مجمع الرجال ١:
٢٩٨. أعيان الشيعة ٤: ١٨. العندبيل ١: ٨٥. منهج المقال ٧٥.

لسان الميزان ٢: ٨١.
(٥٥٥)

[ثابت بن هرمز]
أبو المقدام ثابت بن هرمز الفارسي، العجلي بالوالء، وقيل: مولى بكر بن وائل،

(٢٦٩)



الكوفي، الحداد، وقيل: الحذاء.
محدث مهمل الحديث، وقيل: كان زيديا بتريا ضعيف الحديث، ويعتبره بعض

العامة من ثقات محدثيهم.
روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم، وله نسخة عن اإلمام

السجاد
عليه السالم.

روى عنه ابنه عمرو، وهشام بن الحكم، وسفيان الثوري.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٤ و ١١٠ و ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٩٤. رجال النجاشي ٨٤.
رجال ابن داود ٦٠ و ٢٣٤. معجم رجال الحديث ٣: ٣٩٨ و ٤٠١. جامع الرواة ١:

١٣٩. رجال الحلي ٢٠٩. نقد الرجال ٦٣. رجال الكشي ٢٣٣. مجمع الرجال ١:
٢٩٨

و ٢٩٩. هداية المحدثين ٢٧. أعيان الشيعة ٤: ١٩. توضيح االشتباه ٨٥. بهجة
اآلمال

٢: ٤٦٩. المقاالت والفرق ١١ و ١٤٧. فرق الشيعة ١٣ و ٥٧. رجال البرقي ٩.
منتهى

المقال ٧١. العندبيل ١: ٨٥. منهج المقال ٧٥. التحرير الطاووسي ٦١. أضبط المقال
٤٩٠. إتقان المقال ٢٦٦. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

لسان الميزان ٢: ٧٩. تهذيب التهذيب ٢: ١٦. تقريب التهذيب ١: ١١٧. خالصة
تذهيب الكمال ٤٨. التاريخ الكبير ٢: ١٧١. الطبقات الكبرى ٦: ٣٢٨. الجرح

والتعديل ١: ١: ٤٥٩. تهذيب الكمال ٤: ٣٨٠. تاريخ أسماء الثقات ٨٣. الكنى
واألسماء ٢: ١٢٧.

(٥٥٦)
[الكوفي]

ثبيت، وقيل ثبيط بن نشيط الكوفي.
محدث إمامي يعتمد على حديثه.

روى عنه أبو أيوب الخزاز.

(٢٧٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٠. تنقيح المقال ١: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٤٠٢ و ٤٠٣. رجال النجاشي ٨٥. جامع الرواة ١: ١٤٠. نقد الرجال

.٦٤
مجمع الرجال ١: ٣٠٠. أعيان الشيعة ٤: ٢٢. توضيح االشتباه ٨٦. منتهى المقال

.٧٠
العندبيل ١: ٨٦ وفيه مهمل. منهج المقال ٧٦.

لسان الميزان ٢: ٨٢ وفيه اسم أبيه شط بدل نشيط.
(٥٥٧)

[األسدي]
ثعلبة بن راشد األسدي بالوالء، األنصاري، الكوفي.

إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٣: ٤٠٦. جامع الرواة ١: ١٤٠. نقد الرجال ٦٤. مجمع الرجال ١: ٣٠٠.

أعيان الشيعة ٤: ٢٢. منتهى المقال ٧٠. العندبيل ١: ٨٦. منهج المقال ٧٦.
(٥٥٨)

[ثعلبة بن ميمون]
أبو إسحاق ثعلبة بن ميمون األسدي بالوالء، ومولى بني سالمة، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، ومن وجوه الشيعة، وكان فقيها، نحويا، لغويا، قارئا، فصيحا،
حسن العبارة، خيرا، فاضال، ممدوحا، وله كتاب.

روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وكان من أجل أصحابهما.
روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وعبد الله بن محمد الحجال األسدي،

وأبو داود المسترق وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٢٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦١ و ٣٤٥. تنقيح المقال ١: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٥٧٩.

رجال النجاشي ٨٥. معالم العلماء ٣٠. رجال ابن داود ٦٠. معجم الثقات ٢٤. معجم
رجال الحديث ٣: ٤٠٨ - ٤١٢. جامع الرواة ١: ١٤٠. رجال الحلي ٣٠. نقد

الرجال
٦٤. رجال الكشي ٣٧٥ و ٤١٢. مجمع الرجال ١: ٣٠٠ و ٣٠١. هداية المحدثين

.٢٨
أعيان الشيعة ٤: ٢٥. رجال البرقي ٤٨ و ٤٩. بهجة اآلمال ٢: ٤٧٢. تأسيس الشيعة

٧٤. منتهى المقال ٧١. العندبيل ١: ٨٧. منهج المقال ٧٦. جامع المقال ٥٨.
التحرير

الطاووسي ٦١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٠. إتقان المقال ٣٢. الوجيزة للمجلسي ٢٩.
شرح مشيخة الفقيه ١٠٧. رجال األنصاري ٥١. ثقات الرواة ١: ١٤٥ و ١٤٦.

لسان الميزان ٢: ٨٢.
(٥٥٩)

[ثمام بن سالم]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. معجم رجال الحديث ٣: ٤١٣.

(٥٦٠)
[العطار]

أبو سعيد ثمامة بن عمرو األزدي، وقيل: األودي، العطار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٤١٣. جامع الرواة ١: ١٤١. نقد الرجال ١٦٤. مجمع الرجال ١:
.٣٠١

أعيان الشيعة ٤: ٢٦. توضيح االشتباه ٨٧. منتهى المقال ٧٠. العندبيل ١: ٨٧. منهج
المقال ٧٦.

(٢٧٢)



لسان الميزان ٢: ٨٤ وفيه كان ورعا عالما مهيبا.
(٥٦١)

[ابن أبي فاختة]
أبو الجهم ثوير، وقيل ثور، وقيل ثريد ابن أبي فاختة سعيد بن جهمان، وقيل

حمران، وقيل عالقة القرشي، الهاشمي بالوالء، الكوفي، مولى أم هاني بنت أبي
طالب عليه السالم.

محدث إمامي تابعي ممدوح السيرة، رماه العامة بالرفض والكذب.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

روى عنه أبو عبيدة الحذاء، وأبو حمزة الثمالي، ومالك بن عطية وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٥ و ١١١ و ١٦١. تنقيح المقال ١: ١٩٧. خاتمة المستدرك ٧٨٦.
رجال النجاشي ٨٥. رجال ابن داود ٦٠. رجال البرقي ٨. معجم رجال الحديث ٣:

٤١٤ - ٤١٧. جامع الرواة ١: ١٤١. رجال الحلي ٣٠. نقد الرجال ٦٤. رجال
الكشي

٢١٩. مجمع الرجال ١: ٣٠٢ - ٣٠٤. أعيان الشيعة ٤: ٢٦. توضيح االشتباه ٨٧.
سفينة البحار ١: ١٣٩. تأسيس الشيعة ٢٨٦. منتهى المقال ٧١. العندبيل ١: ٨٧.

منهج
المقال ٧٦ وفيه ثويرة بدل ثوير. ايضاح االشتباه ١٨. التحرير الطاووسي ٦٤. أضبط

المقال ٤٩٠. الوجيزة للمجلسي ٢٩. شرح مشيخة الفقيه ١١١.
لسان الميزان ٧: ١٨٨. تهذيب التهذيب ٢: ٣٦. ميزان االعتدال ١: ٣٧٥.

المجروحين ١: ٢٠٥. تقريب التهذيب ١: ١٢١. التاريخ الكبير ٢: ١٨٣. خالصة
تذهيب الكمال ٥٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥٣٢. الضعفاء الكبير ١: ١٨٠.

الجرح والتعديل ١: ١ / ٤٧٢. تذهيب الكمال ٤: ٤٢٩. تاريخ الثقات ٩١.
المجموع في

الضعفاء والمتروكين ٧٢ و ٢٩٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧١. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ١٦١. أحوال الرجال ٥١. الكنى واألسماء ١: ١٣٧.

المغني في الضعفاء ١: ١٢٤. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٥٢٦.

(٢٧٣)



(٥٦٢)
[األزدي]

أبو الحسين ثوير، وقيل: ثور بن عمار، وقيل: عمارة األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال

الحديث ٣: ٤١٧. جامع الرواة ١: ١٤٢. نقد الرجال ٦٥. مجمع الرجال ١: ٣٠٤.
أعيان الشيعة ٤: ٢٨. منتهى المقال ٧١. العندبيل ١: ٨٧. منهج المقال ٧٧.

(٥٦٣)
[المرهبي]

ثوير، وقيل: ثور بن عمرو بن عبد الله المرهبي، الهمداني، الكوفي.
إمامي وثقه بعض العامة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٩٨. خاتمة المستدرك

٧٨٦. معجم رجال الحديث ٣: ٤١٧. جامع الرواة ١: ١٤٢. نقد الرجال ٦٥.
مجمع

الرجال ١: ٣٠٤. أعيان الشيعة ٤: ٢٦ و ٢٨. منتهى المقال ٧١ و ٧٢. العندبيل ١:
.٨٧

منهج المقال ٧٧.
لسان الميزان ٢: ٨٥ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو. الثقات البن حبان ٦: ١٢٩.

التاريخ الكبير ١: ٢: ١٨٢.

(٢٧٤)



حرف الجيم

(٢٧٥)



(٥٦٤)
[الصهباني]

جابر بن أبحر، وقيل أبجر، وقيل أبخر النخعي، الكوفي، الصهباني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٧٨٦. معجم رجال
الحديث ٤: ٩. جامع الرواة ١: ١٤٣. نقد الرجال ٦٥. مجمع الرجال ٢: ٢. أعيان

الشيعة ٤: ٢٨. العندبيل ١: ٨٨. منهج المقال ٧٧.
لسان الميزان ٢: ٨٦.

(٥٦٥)
[جابر بن إسماعيل]

جابر بن إسماعيل، وجاء في كتب العامة: أبو عباد جابر بن إسماعيل
الحضرمي، المصري.

محدث مجهول الحال، مقبول عند بعض العامة.
روى عنه محمد بن الليث، وابن وهب.

المراجع:
تنقيح المقال ١: ١٩٨. معجم رجال الحديث ٤: ٩. أعيان الشيعة ٤: ٢٨. جامع

الرواة ١: ١٤٣. شرح مشيخة الفقيه ٧٠.
تقريب التهذيب ١: ١٢٢. تهذيب التهذيب ٢: ٣٧. خالصة تذهيب الكمال ٥٠.
الجرح والتعديل ١: ١: ٥٠١. التاريخ الكبير ٢: ٢٠٣. تهذيب الكمال ٤: ٤٣٤.

(٥٦٦)
[جابر بن حيان]

أبو عبد الله، وقيل: أبو موسى جابر بن حيان بن عبد الله الطوسي، الخراساني،

(٢٧٧)



وقيل: الحراني، الكوفي، المعروف بالصوفي.
من مفاخر علماء الشيعة اإلمامية، ومن مشاهير علماء الفلسفة والحكمة

والطب والرياضيات والفلك والمنطق والنجوم، وكان متصوفا، أديبا، زاهدا،
واعظا، مؤلفا في شتى صنوف العلم والمعرفة.

تتلمذ على اإلمام عليه السالم، وأخذ علومه ومعارفه عنه عليه السالم.
ولد بطوس سنة ١٢٠، انتقل إلى العراق وتقرب من البرامكة، ودخل البالط

العباسي في عهد هارون، وكان أكثر مقامه بالكوفة.
من تآليفه الكثيرة كتاب (الخواص الكبير)، و (الدرة المكنونة)، و (رسائل

جعفر الصادق)، و (الحدود)، و (الفهرست)، و (الخمسمائة)، و (الشعر) وغيرها.
روى عنه عبد الله بن بسطام الزيات.

توفي سنة ١٦٠، وقيل سنة ١٨٠، وقيل سنة ١٩٨، وقيل سنة ١٩٠.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٤: ٩. أعيان الشيعة ٤: ٣٠ - ٣٩. الذريعة ٢: ٥٥ و ٨: ١٨٢
و ٢٤: ٣٥٤ وغيرها. ريحانة األدب (فارسي) ٥: ١٠٨. الموسوعة االسالمية ٥:

.١٢٤
روضات الجنات ٢: ٢١٨. فرج المهموم ١٤٦. فهرست النديم ٤٢٠. فرهنگ معين

(فارسي) ٥: ٤١٥. لغت نامة (فارسي) مادة جابر.
معجم المؤلفين ٣: ١٠٥ ومصادره. الموسوعة العربية الميسرة ٥٩٠. األعالم ٢:

١٠٣ ومصادره. هدية العارفين ١: ٢٤٩. معجم المطبوعات ٦٩٤. وفيات األعيان ١:
٣٢٧. تاريخ الحكماء ١٦٠. دائرة المعارف االسالمية ٦: ٢٢٦ و ٢٢٨. تاريخ الفكر

العربي ٢٦٧. دائرة معارف البستاني ٦: ٣٤٦. طبقات األمم ٧٠. اكتفاء القنوع
.٢١٣

(٥٦٧)
[األسدي]

أبو العالء جابر بن شمير، وقيل شمر، وقيل سميرة، وقيل صمير األسدي،
الكوفي.

(٢٧٨)



إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ١٩٨. خاتمة المستدرك
٧٨٦. معجم رجال الحديث ٤: ٤٠. جامع الرواة ١: ١٤٣. نقد الرجال ٦٥. مجمع

الرجال ٢: ٢. أعيان الشيعة ٤: ٤٠. منتهى المقال ٧٢. العندبيل ١: ٨٨. منهج المقال
٧٧. إتقان المقال ١٦٨. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

لسان الميزان ٢: ٨٧.
(٥٦٨)

[المكفوف]
جابر المكفوف، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح.
روى عنه العباس بن عامر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٠١. رجال البرقي ٤٤. معجم رجال

الحديث ٤: ٢٧. المناقب ٤: ٢٨١. جامع الرواة ١: ١٤٤. رجال الحلي ٣٥. رجال
ابن

داود ٦١. معجم الثقات ٢٦١. نقد الرجال ٦٥. رجال الكشي ٣٣٥. أعيان الشيعة ٤:
.٥٠

منتهى المقال ٧٢. العندبيل ١: ٨٩. منهج المقال ٧٨. التحرير الطاووسي ٦٩. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٥١. إتقان المقال ١٦٩. الوجيزة للمجلسي ٢٩. رجال األنصاري ٥١.

لسان الميزان ٢: ٨٦ وفيه جابر بن أعصم المكفوف.
(٥٦٩)

[الحماني]
أبو بشر، وقيل: أبو بشير جابر بن نوح بن المختار، وقيل جابر التميمي،

الحماني، الكوفي.
محدث مجهول الحال، ضعفه بعض العامة.

(٢٧٩)



كان إماما في مسجد بني حمان.
روى عنه أبو كريب، وأحمد بن حنبل، ومحمد بن طريف البجلي وغيرهم.

توفي في جمادى الثاني سنة ٢٠٣، وقيل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٠١. معجم رجال الحديث ٤: ١٧. جامع
الرواة ١: ١٤٤. نقد الرجال ٦٥. مجمع الرجال ٢: ٧. أعيان الشيعة ٤: ٥١. توضيح

االشتباه ٨٨. العندبيل ١: ٨٩. منهج المقال ٧٨.
لسان الميزان ٧: ١٨٨. تهذيب التهذيب ٢: ٤٥. تقريب التهذيب ١: ١٢٣. ميزان
االعتدال ١: ٣٧٩. التاريخ الكبير ٢: ٢١٠. المجروحين ١: ٢١٠. خالصة تذهيب
الكمال ٥٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥٤٤. الضعفاء الكبير ١: ١٩٦. الجرح
والتعديل ١: ١: ٥٠٠. تهذيب الكمال ٤: ٤٥٩. تاريخ بغداد ٧: ٢٣٧. المجموع

في
الضعفاء والمتروكين ٧٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٦٤. المغني في

الضعفاء ١: ١٢٦.
(٥٧٠)

[جابر الجعفي]
أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، وقيل أبو يزيد جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد

يغوث بن كعب بن الحارث الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، تابعي، مفسر، مؤرخ.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه مفضل بن صالح، ومنخل بن جميل األسدي، وزكريا بن الحر
وغيرهم.

ألف كتبا منها (مقتل الحسين)، و (الفضائل)، و (تفسير القرآن)، و (النهروان)،
و (صفين) وغيرها.

توفي بالكوفة سنة ١٢٨، وقيل سنة ١٢٧، وقيل سنة ١٣٢، وقيل سنة ١٢٩.

(٢٨٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١١١ و ١٦٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٠١. خاتمة

المستدرك ٥٨٠. رجال النجاشي ٩٣. معالم العلماء ٣٢. معجم الثقات ٢٥. رجال
ابن

داود ٦١ و ٢٣٥. فهرست الطوسي ٤٥. معجم رجال الحديث ٤: ١٧ - ٢٧. رجال
البرقي ٩ و ١٦. جامع الرواة ١: ١٤٤ - ١٤٦. رجال الحلي ٣٥. نقد الرجال ٦٥.

رجال
الكشي ١٩١ - ١٩٨. مجمع الرجال ٢: ٧ - ١٣. هداية المحدثين ٢٨. نضد

االيضاح
٧٣. أضبط المقال ٤٩٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١. إتقان المقال ٣٢ و ٢٦٦.

الوجيزة
للمجلسي ٢٩. شرح مشيخة الفقيه ٦. رجال األنصاري ٥١. أعيان الشيعة ٤: ٥١.
منتهى المقال ٧٢. منهج المقال ٧٨. الذريعة ٤: ٢٦٨ و ١٦: ٢٤٩ و ٢٢: ٢٤ و

٢٤: ٤٢٩
وغيرها. تأسيس الشيعة ٢٣٤ و ٢٨٤ و ٣٢٦ و ٣٥٨. سفينة البحار ١: ١٤٢.

ريحانة
األدب (فارسي) ١: ٤١٢. توضيح االشتباه ٨٨. بهجة اآلمال ٢: ٤٨٧. مجالس

المؤمنين (فارسي) ١٢٧. المقاالت والفرق ٤٣ و ١٨٣. فرق الشيعة ٣٥. المناقب ٤:
٢٨١. العندبيل ١: ٨٩. جامع المقال ٥٨. التحرير الطاووسي ٦٨. ثقات الرواة ١:

.١٥١ - ١٦٢
تهذيب التهذيب ٢: ٤٦. تقريب التهذيب ١: ١٢٣. ميزان االعتدال ١: ٣٧٩. لسان
الميزان ٧: ١٨٨. المجروحين ١: ٢٠٨. أحوال الرجال ٥٠. المغني في الضعفاء ١:
١٢٦. تهذيب الكمال ٤: ٤٦٥. شذرات الذهب ١: ١٧٥. هدية العارفين ١: ٢٤٩.

البداية والنهاية ١٠: ٢٩. ذيل المذيل ٩٨. األعالم ٢: ١٠٥. معجم المؤلفين ٣:
.١٠٦

الكامل في التاريخ ٥: ٣٥٢. الطبقات الكبرى ٦: ٣٤٦. تاريخ گزيدة (فارسي) ٢٥١.
خالصة تذهيب الكمال ٥١. التاريخ الكبير ٢: ٢١٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٢:
٥٣٧. الضعفاء الكبير ١: ١٩١. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٩٧. تعجيل المنفعة ٦٤.
طبقات ابن خياط ١٦٣. تاريخ أسماء الثقات ٨٨. تنزيه الشريعة ١: ٤٤. المجموع

في
الضعفاء والمتروكين ٧٣ و ٢٩٥ و ٤١٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

.١٦٤
الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٢. المعارف ٢١١.



(٢٨١)



(٥٧١)
[التميمي]

الجارود بن السري، وقيل السمري، التميمي، السعدي، الحماني الكوفي.
إمامي.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١١١ و ١٦٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٠٥. معجم رجال الحديث
٤: ٢٩. جامع الرواة ١: ١٤٦. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٣ و ١٤. أعيان

الشيعة ٤: ٥٦. العندبيل ١: ٩٠. منهج المقال ٨٠. توضيح االشتباه ٨٨.
لسان الميزان ٢: ٨٩.

(٥٧٢)
[الطائي]

الجارود بن عمرو، وقيل: عمر الطائي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه صفوان بن يحيى.
توفي سنة ١٥٥.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢٠٥. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٠. جامع الرواة ١: ١٤٦. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٤.
أعيان

الشيعة ٤: ٥٧. العندبيل ١: ٩١. منهج المقال ٨٠.
لسان الميزان ٢: ٨٩.

(٥٧٣)
[جارود بن المنذر]

أبو المنذر جارود بن المنذر الكندي، الكوفي، النخاس، وقيل النحاس.

(٢٨٢)



محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين المجتبى عليه السالم والباقر عليه السالم. روى عنه علي بن

الحسن بن رباط، وصفوان بن يحيى، وسيف بن عميرة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٦٧ و ١١٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٠٥. رجال النجاشي ٩٤.
معالم العلماء ٣٢. معجم الثقات ٢٥. فهرست الطوسي ٤٥. رجال ابن داود ٦١.

رجال
البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٤: ٢٩ و ٣٠. جامع الرواة ١: ١٤٦. رجال الحلي

.٣٧
نقد الرجال ٦٦. رجال الكشي ١٢٧. مجمع الرجال ٢: ١٤. هداية المحدثين ٢٩.
أعيان الشيعة ٤: ٥٧. بهجة اآلمال ٢: ٤٩٨. سفينة البحار ١: ١٥١. تأسيس الشيعة
٤١٠. منتهى المقال ٧٣. العندبيل ١: ٩١. منهج المقال ٨٠. ايضاح االشتباه ٢١.

جامع
المقال ٥٨. نضد االيضاح ٧٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥١. روضة المتقين ١٤: ٣٣٧.

رجال األنصاري ٥٢. الوجيزة للمجلسي ٢٩. ثقات الرواة ١: ١٦٣.
لسان الميزان ٢: ٩٠.

(٥٧٤)
[الجعفي]

جبلة بن أعين الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

توفي سنة ١٢٥.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٧٨٧. جامع الرواة
١: ١٤٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٣. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٦٥. منتهى المقال ٧٤. منهج المقال ٨٠. العندبيل ١: ٩٢.

لسان الميزان ٢: ٩٥.

(٢٨٣)



(٥٧٥)
[الكناني]

أبو عبد الله جبلة، وقيل جلبة بن حبان، وقيل حيان، وقيل حنان، وقيل جنان
ابن أبحر، وقيل أبجر، وقيل الحر الكناني، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وله كتاب (النوادر).
روى عنه ابنه عبد الله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٠٧. خاتمة المستدرك

٧٨٧. رجال النجاشي ٩٣. رجال ابن داود ٦٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٤ و
.١٤٢

جامع الرواة ١: ١٤٦ و ١٦٤. نقد الرجال ٦٦ و ٩٩. مجمع الرجال ٢: ١٦. أعيان
الشيعة

٤: ٦٦ و ٢٠٢. هداية المحدثين ٣١. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٢. منهج
المقال

٨١. إتقان المقال ١٦٩.
لسان الميزان ٢: ٩٥.

(٥٧٦)
[الصيرفي]

جبلة بن الحجاج الصيرفي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال
الحديث ٤: ٣٤. جامع الرواة ١: ١٤٦. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٦٥. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٢. منهج المقال ٨١.

لسان الميزان ٢: ٩٥.

(٢٨٤)



(٥٧٧)
[جبلة الخراساني]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل من الحسان.
روى عنه يحيى بن سالم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٥. جامع الرواة ١: ١٤٦. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٧.
أعيان

الشيعة ٤: ٦٦. العندبيل ١: ٩٢. منهج المقال ٨١. إتقان المقال ١٦٩.
(٥٧٨)
[جبير]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان الممدوحين.
روى عنه يونس بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥. معجم رجال الحديث ٤: ٣٥. جامع الرواة ١: ١٤٧. تنقيح
المقال ١: ٢٠٨. خاتمة المستدرك ٧٨٧. مجمع الرجال ٢: ١٧. أعيان الشيعة ٤:

.٦٧
العندبيل ١: ٩٢. منهج المقال ٨١ وفيه روى عن يونس بن يعقوب. إتقان المقال

.١٦٩
(٥٧٩)

[النخعي]
أبو عبيد جبير بن األسود النخعي، مولى عبد الرحمن بن عابس الصهباني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال
الحديث ٤: ٣٥. جامع الرواة ١: ١٤٦. نقد الرجال ٦٦. مجمع الرجال ٢: ١٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٦٧. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٢. منهج المقال ٨١.

(٢٨٥)



لسان الميزان ٢: ٩٦.
(٥٨٠)

[جبير بن حفص]
أبو األسود جبير بن حفص ابن العمشاني، وقيل: العمشاني بدون ابن، وقيل

الغمشاني، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٠٨. خاتمة المستدرك

٧٨٧. معجم رجال الحديث ٤: ٣٦. جامع الرواة ١: ١٤٧. نقد الرجال ٦٧. مجمع
الرجال ٢: ١٨. أعيان الشيعة ٤: ٦٧. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٢. منهج

المقال
٨١. إتقان المقال ١٦٩. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

لسان الميزان ٢: ٩٨ وفيه العثماني بدل العمشاني.
(٥٨١)

[الطائي]
جحدر بن المغيرة الطائي، الكوفي.

محدث خطابي المذهب، مهمل الحديث، وقيل: من الضعفاء، وله كتاب.
روى عنه محمد بن إدريس صاحب الكرابيس.

المراجع:
رجال النجاشي ٩٥. أعيان الشيعة ٤: ٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٠٨. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٧. رجال الحلي ٢١١. نقد الرجال ٦٧. رجال ابن داود ٦١. توضيح
االشتباه ٨٩. جامع الرواة ١: ١٤٧. مجمع الرجال ٢: ١٨ وفيه جحدرة بدل جحدر.

منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٣. منهج المقال ٨١. نضد االيضاح ٧٣. أضبط
المقال

٤٩٢. إتقان المقال ٢٦٦. الوجيزة للمجلسي ٢٩.
لسان الميزان ٢: ٩٨.

(٢٨٦)



(٥٨٢)
[جد ابن راشد]

جد الحسن بن راشد.
محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه حفيده الحسن بن راشد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٦٩.
(٥٨٣)

[جد األصم]
جد عبد الله بن عبد الرحمن األصم.

محدث كسابقه.
روى عنه حفيده عبد الله بن عبد الرحمن األصم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ٧٠.

(٥٨٤)
[جد محمد بن عيسى]

محدث كسابقيه.
روى عنه ابنه عيسى.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ٧٤.

(٥٨٥)
[المدني]

جراح بن عبد الله المدني.
محدث إمامي.

(٢٨٧)



روى عنه عمرو بن سعيد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٩. معجم رجال الحديث ٤: ٣٨. جامع
الرواة ١: ١٤٧. نقد الرجال ٦٧. مجمع الرجال ٢: ١٩. أعيان الشيعة ٤: ٦٨. منتهى

المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٣. منهج المقال ٨١.
(٥٨٦)

[المدايني]
جراح المدايني.

محدث إمامي مهمل الحديث، وقيل من الحسان الممدوحين، وله كتاب.
روى عنه القاسم بن سليمان.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٧٨٧. نقد
الرجال ٦٧. جامع الرواة ١: ١٤٧. رجال النجاشي ٩٥. رجال ابن داود ٦١. معجم
رجال الحديث ٤: ٣٨. مجمع الرجال ٢: ١٩. أعيان الشيعة ٤: ٦٨. رجال البرقي

.٤٧
توضيح االشتباه ٨٩. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٣. منهج المقال ٨١. ايضاح

االشتباه ٢٢. جامع المقال ٥٨. نضد االيضاح ٧٣. إتقان المقال ١٦٩. شرح مشيخة
الفقيه ٢٦.

لسان الميزان ٢: ٩٩. وفيه جراح بن عبد الله المدايني.
(٥٨٧)

[الرؤاسي]
أبو وكيع الجراح بن مليح بن عدي بن الفرس بن جمحة بن سفيان بن الحارث

الرؤاسي، الكوفي، البغدادي.
محدث مجهول الحال، يعده العامة من علمائهم وثقات محدثيهم، ويضعفه

(٢٨٨)



آخرون منهم.
تولى بيت المال ببغداد في عهد هارون العباسي.

روى عنه مسلم بن الحجاج، والترمذي، والبخاري وغيرهم.
ولد بالسغد (ناحية بين بخارى وسمرقند)، وتوفي سنة ١٧٦، وقيل سنة ١٧٥.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٨. جامع الرواة ١: ١٤٧. نقد الرجال ٦٧. مجمع الرجال ٢: ١٩.
أعيان

الشيعة ٤: ٦٩. توضيح االشتباه ٨٩. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٣. منهج
المقال

٨١. أضبط المقال ٤٩١ و ٤٩٢. خاتمة المستدرك ٧٨٧.
لسان الميزان ٧: ١٨٩. تهذيب التهذيب ٢: ٦٦. ميزان االعتدال ١: ٣٨٩. التاريخ

الكبير ٢: ٢٢٧. المجروحين ١: ٢١٩. خالصة تذهيب الكمال ٥٢. تقريب التهذيب
:١

١٢٦. تاريخ بغداد ٧: ٢٥٢. توضيح االشتباه ٨٩. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٠. البداية
والنهاية ١٠: ١٧٠. الكامل في التاريخ ٦: ٧٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥٨٤.

الجرح والتعديل ١: ١: ٥٢٣. تهذيب الكمال ٤: ٥١٧. طبقات ابن خياط ١٦٩.
تاريخ

أسماء الثقات ٨٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٦٦. تاريخ الثقات ٩٥.
الكنى واألسماء ٢: ١٤٥. المغني في الضعفاء ١: ١٢٨. االكمال ٤: ١٥٠.

(٥٨٨)
[العجلي]

جرير بن أحمر العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢١٠. معجم رجال الحديث ٤: ٤٠. خاتمة

المستدرك ٧٨٧. جامع الرواة ١: ١٤٧. نقد الرجال ٦٧. مجمع الرجال ٢: ٢٠.
أعيان

(٢٨٩)



الشيعة ٤: ٧٠. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٤. منهج المقال ٨١.
لسان الميزان ٢: ١٠٢ وفيه اسم أبيه حرز بدل أحمر.

(٥٨٩)
[جرير بن حكيم]

أبو علي جرير، وقيل حديد بن حكيم األزدي، المدايني، أخو مرازم.
من ثقات محدثي ووجوه ومتكلمي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه أبان بن عثمان، والحسن بن محبوب، وإسحاق بن أبي هالل
المدايني وغيرهم.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥ و ١٨١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢١٠. خاتمة

المستدرك ٧٨٧. معجم رجال الحديث ٤: ٤٠ و ٢٣٨ و ٢٣٩. جامع الرواة ١:
١٤٧

و ١٨٠. نقد الرجال ٦٧ و ٨٣. مجمع الرجال ٢: ٢٠ و ٨٦. أعيان الشيعة ٤: ٧٠
و ٥٨٨.

رجال النجاشي ١٠٨. معالم العلماء ٤٤. معجم الثقات ٣١. فهرست الطوسي ٦٣.
رجال ابن داود ٧٠. رجال الحلي ٦٤. رجال البرقي ٤٥. توضيح االشتباه ١٠٩.

منتهى
المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٤ وفيه مهمل. منهج المقال ٨١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٢.

روضة المتقين ١٤: ٣٤١. رجال األنصاري ٥٨. بهجة اآلمال ٣: ٤٢. ثقات الرواة
:١

.١٨٧
لسان الميزان ٢: ١٨١.

(٥٩٠)
[الضبي]

أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد بن جرير بن قرط بن هالل بن أقيش الضبي،
الكوفي، الرازي.

(٢٩٠)



من ثقات المحدثين، وقيل من حسانهم، وكان مقرئا، حافظا، وله كتاب.
ولد بالكوفة، وقيل بإحدى قرى أصبهان، وقيل بالري سنة ١١٧، وقيل سنة

١٠٧، وقيل سنة ١١٠، وقيل سنة ١٠٨ ونشأ بالكوفة.
نزل الري وتولى قضائها.

روى عنه أحمد بن حنبل، وعبدان المروزي، وإسحاق بن راهويه وغيرهم.
توفي بالري في ربيع الثاني سنة ١٨٨، وقيل سنة ١٨٧.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. خاتمة المستدرك ٧٨٧. تنقيح المقال ١: ٢١٠. مجمع

الرجال ٢: ٢٠. معجم رجال الحديث ٤: ٤١. معجم الثقات ٢٦١. جامع الرواة ١:
١٤٧. نقد الرجال ٦٧. أعيان الشيعة ٤: ٧٠. سفينة البحار ١: ١٥٢. منتهى المقال

.٧٤
العندبيل ١: ٩٤ وفيه مهمل. منهج المقال ٨١.

تاريخ بغداد ٧: ٢٥٣. الكامل البن األثير ٦: ١٩٠. تهذيب التهذيب ٢: ٧٥.
تقريب التهذيب ١: ١٢٧. شذرات الذهب ١: ٣١٩. ميزان االعتدال ١: ٣٩٤. البداية
والنهاية ١٠: ٢٠١. لسان الميزان ٧: ١٨٩. النجوم الزاهرة ٢: ١٢٧. خالصة تذهيب
الكمال ٥٢. تذكرة الحفاظ ١: ٢٧١. العبر ١: ٢٩٩. غاية النهاية ١: ١٩٠. التاريخ

الكبير ٢: ٢١٤. المشتبه ٢: ٤٠٨. طبقات الحفاظ ١١٦. مرآة الجنان ١: ٤٢٠.
ذكر

اخبار أصبهان ١: ٢٥٠. األعالم ٢: ١١٩. الطبقات الكبرى ٧: ٣٨١. الضعفاء الكبير
:١

٢٠٠. الجرح والتعديل ١: ١: ٥٠٥. تهذيب الكمال ٤: ٥٤٠. طبقات ابن خياط
١٧٠

و ٣٢٥. تاريخ الثقات ٩٦. الكنى واألسماء ٢: ٥٤. تاريخ أسماء الثقات ٨٩. هدى
الساري ٣٩٢. الثقات البن حبان ٦: ١٤٥.

(٥٩١)
[جرير بن عثمان]

محدث مجهول الحال، وقيل من المهملين.
كان لسوء حظه من المبغضين لإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم.

(٢٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٧٨٧. رجال

البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٤: ٤٢. جامع الرواة ١: ١٤٨. نقد الرجال ٦٧.
مجمع الرجال ٢: ٢٠. أعيان الشيعة ٤: ٧٥. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٤.

منهج المقال ٨١.
لسان الميزان ٢: ١٠٣.

(٥٩٢)
[الكسائي]

جرير بن عجالن األزدي، الكسائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٤٢. جامع الرواة ١: ١٤٨. نقد الرجال ٦٧. مجمع الرجال ٢: ٢٠.
أعيان

الشيعة ٤: ٧٦. توضيح االشتباه ٩٠. العندبيل ١: ٩٤. منهج المقال ٨١.
لسان الميزان ٢: ١٠٣.

(٥٩٣)
[الجعفري]

أبو سليمان جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار ابن
أبي طالب القرشي، الهاشمي، الجعفري، المدني.

محدث إمامي ثقة.
روى كذلك عن األئمة السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

روى عنه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وعبد الرحمن بن الحجاج.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٢٩٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٨٦ و ١٦١. تنقيح المقال ١: ٢١١. رجال ابن داود ٦١. معجم

الثقات ٢٥ وفيه جعفر بن إبراهيم الجعفري بن محمد بن عبد الله بن جعفر. رجال
البرقي ٩. معجم رجال الحديث ٤: ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ و ١٣٩. جامع الرواة ١:

.١٤٨
رجال الحلي ٣٣. نقد الرجال ٦٨. رجال النجاشي ١٣٠ في ترجمة ابنه سليمان بن
جعفر. مجمع الرجال ٢: ٢١. هداية المحدثين ١٨٢. أعيان الشيعة ٤: ٧٩. بهجة

اآلمال
٢: ٥٠٧. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٥. منهج المقال ٨١. وسائل الشيعة ٢٠:

١٥١. روضة المتقين ١٤: ٣٣٧. إتقان المقال ٣٢. رجال األنصاري ٥٢. الوجيزة
للمجلسي ٢٩. ثقات الرواة ١: ١٦٣.

لسان الميزان ٢: ١٠٦.
(٥٩٤)

[النخعي]
أبو األشهب، وقيل أبو األشعث جعفر بن الحارث بن جميع بن عمرو بن

األشهب النخعي، الكوفي، الواسطي.
محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان، يصفه أبناء العامة بالصدق مع كثرة

الخطأ، ويضعفه آخرون منهم، وكان مكفوفا.
ولد ببلخ، ونزل واسط والكوفة، وسكن نيسابور.

روى عنه محمد بن يزيد الواسطي، وإسماعيل بن عياش، ومحمد بن عبد الله
الخزاعي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢١٤. معجم رجال الحديث
٤: ٦٠. خاتمة المستدرك ٧٨٧. جامع الرواة ١: ١٥١. نقد الرجال ٦٩. مجمع

الرجال
٢: ٢٥. أعيان الشيعة ٤: ٨٧. منتهى المقال ٧٥. العندبيل ١: ٩٧. منهج المقال ٨٢.

إتقان المقال ١٧٠.

(٢٩٣)



لسان الميزان ٢: ١١٢ و ٧: ١١. التاريخ الكبير ٢: ١٨٩. ميزان االعتدال ١: ٤٠٤.
تهذيب التهذيب ٢: ٨٨. تقريب التهذيب ١: ١٣٠. المجروحين ١: ٢١٢. الكامل

في
ضعفاء الرجال ٢: ٥٦٠. الضعفاء الكبير ١: ١٨٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٧٦.

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٧٦ و ٤١٧. الكنى واألسماء ١: ١٠٩. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ١٧٠. المغني في الضعفاء ١: ١٣٢. الثقات البن حبان

:٦
.١٣٩

(٥٩٥)
[الكوفي]

جعفر بن حبيب الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٦٠. جامع الرواة ١: ١٥١. نقد الرجال ٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٥.
أعيان

الشيعة ٤: ٨٨. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٧. منهج المقال ٨٢.
(٥٩٦)

[الهاشمي]
أبو الحسن جعفر بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي.
من محدثي وخطباء وفصحاء ووجهاء بني هاشم، وله كالم مأثور.

حبسه المنصور الدوانيقي العباسي مدة ثم أطلق سراحه.
توفي بالمدينة المنورة بعد سنة ١٤٤، وله سبعون سنة، وكان أكبر إخوته سنا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. معجم رجال الحديث ٤: ٦٠. الفصول الفخرية (فارسي)

١٣٢. أعيان الشيعة ٤: ٨٨. عمدة الطالب ١٨٤. الفخري في أنساب الطالبيين ١١٦.

(٢٩٤)



المجدي في أنساب الطالبيين ٨٢.
الكامل في التاريخ ٥: ٢٣٠ و ٥٢٢ و ٥٢٧.

(٥٩٧)
[الصيرفي]

جعفر بن حيان، وقيل حنان الصيرفي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل ضعيف، وقيل مهمل.
روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن رئاب، وأخوه هذيل بن حيان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢١٥. رجال البرقي ٣٣. خاتمة

المستدرك ٧٨٧. معجم رجال الحديث ٤: ٦٥ و ٦٦. جامع الرواة ١: ١٥١. نقد
الرجال

٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٦. أعيان الشيعة ٤: ٩٩. توضيح االشتباه ٩٢. بهجة اآلمال
:٢

٥٢٨. منتهى المقال ٧٦. منهج المقال ٨٢. إتقان المقال ٢٦٧. الوجيزة للمجلسي
.٢٩

لسان الميزان ٢: ١١٥.
(٥٩٨)

[الكوفي]
جعفر بن خلف الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان الممدوحين، روى عن اإلمام الكاظم
عليه السالم أيضا.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٢١٥. خاتمة المستدرك ٧٨٧.

معجم رجال الحديث ٤: ٦٦. جامع الرواة ١: ١٥١. نقد الرجال ٦٩. رجال الكشي

(٢٩٥)



٤٧٧. مجمع الرجال ٢: ٢٦ و ٢٧. أعيان الشيعة ٤: ١٠٧. رجال ابن داود ٦٣.
بهجة اآلمال

٢: ٥٢٨. منتهى المقال ٧٦. العندبيل ١: ٩٨. منهج المقال ٨٢. التحرير
الطاووسي ٦٥. إتقان المقال ١٧١. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

لسان الميزان ٢: ١١٥.
(٥٩٩)

[جعفر بن زياد]
أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمن جعفر بن زياد األحمر، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحديث، ومن رؤساء الشيعة بالكوفة.
قال عنه بعض العامة: كان ثقة صدوقا يتشيع.

عاصر المنصور الدوانيقي العباسي، وناله من ظلمه ما نال الشيعة حيث أمر
بحبسه في المطبق بخراسان مدة طويلة.

روى عنه يحيى بن بشر الجريري، وسفيان بن عيينة، وإسحاق بن منصور
السلولي وغيرهم.

توفي سنة ١٦٧، وقيل سنة ١٦٥، وكانت والدته سنة ١٠٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ٢١٦. خاتمة المستدرك ٧٨٨. مجمع
الرجال ٢: ٢٧. نقد الرجال ٦٩. جامع الرواة ١: ١٥٢. معجم رجال الحديث ٤:

.٦٧
أعيان الشيعة ٤: ١٠٧. منتهى المقال ٧٦. العندبيل ١: ٩٨. منهج المقال ٨٢. إتقان

المقال ١٧١.
لسان الميزان ٧: ١٩٠. ميزان االعتدال ١: ٤٠٧. تهذيب التهذيب ٢: ٩٢. تقريب

التهذيب ١: ١٣٠. خالصة تذهيب الكمال ٥٣. تاريخ بغداد ٧: ١٥٠. التاريخ الكبير
:٢

١٩٢. المجروحين ١: ٢١٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥٦٤. الضعفاء الكبير ١:
١٨٦. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٨٠. تهذيب الكمال ٥: ٣٨. الطبقات الكبرى ٦:

.٣٨٣
تاريخ الثقات ٩٧. تاريخ أسماء الثقات ٨٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

(٢٩٦)



١٧١. أحوال الرجال ٥٩. الكنى واألسماء ٢: ٥٤. المغني في الضعفاء ١: ١٣٢.
(٦٠٠)

[الطائي]
جعفر بن سارة الطائي، الكوفي، وكان مولى.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٦. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ٦٨. جامع الرواة ١: ١٥٢. نقد الرجال ٦٩. العندبيل ١: ٩٨. مجمع

الرجال
٢: ٢٧. أعيان الشيعة ٤: ١٠٨. منهج المقال ٨٢.

لسان الميزان ٢: ١١٥.
(٦٠١)

[الضبعي]
أبو سليمان جعفر بن سليمان الضبعي نسبة إلى بني ضبيعة الذين نزل فيهم،

الحرشي، وقيل الجرشي، وقيل الحارثي بالوالء، البصري.
من ثقات المحدثين، وكان حافظا، زاهدا، قال عنه بعض العامة بأنه كان

صدوقا لكنه يتشيع.
روى عنه يزيد الرشك، وأبو عمران الجوني وغيرهما.

توفي في شهر رجب سنة ١٧٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٦. رجال ابن داود ٦٣. معجم الثقات
٢٦. معجم رجال الحديث ٤: ٦٩. جامع الرواة ١: ١٥٢. نقد الرجال ٦٩. مجمع

الرجال ٢: ٢٨. أعيان الشيعة ٤: ١٠٩. توضيح االشتباه ٩٢. بهجة اآلمال ٢: ٥٤١.
منتهى المقال ٧٦. العندبيل ١: ٩٨. منهج المقال ٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٣.

إتقان
المقال ٣٣. رجال األنصاري ٥٣. ثقات الرواة ١: ١٦٦.

(٢٩٧)



لسان الميزان ٧: ١٩٠. تهذيب التهذيب ٢: ٩٥. تقريب التهذيب ١: ١٣١. ميزان
االعتدال ١: ٤٠٨. شذرات الذهب ١: ٢٨٨. الكامل في التاريخ ٦: ١٤٥. خالصة

تذهيب الكمال ٥٤. األنساب ٣٦٠. العبر ١: ٢٧١. اللباب ٢: ٢٦٠. تذكرة الحفاظ
:١

٢٤١. طبقات الحفاظ ١٠٥. مرآة الجنان ١: ٣٧٠. التاريخ الكبير ٢: ١٩٢. البداية
والنهاية ١٠: ١٧٣. الطبقات الكبرى ٧: ٢٨٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٥٦٧.

الضعفاء الكبير ١: ١٨٨. الجرح والتعديل ١: ١: ٤٨١. تهذيب الكمال ٥: ٤٣.
الطبقات

البن خياط ٢٢٤. سير أعالم النبالء ٨: ١٧٦. تاريخ الثقات ٩٧. الضعفاء والمتروكين
البن الجوزي ١: ١٧١. تاريخ أسماء الثقات ٨٧. أحوال الرجال ١١٠. الكنى

واألسماء ١: ١٩٣. المغني في الضعفاء ١: ١٣٢. الثقات البن حبان ٦: ١٤٠.
(٦٠٢)

[الجعفري]
جعفر بن سويد الجعفري، القيسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٧. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ٧٢. جامع الرواة ١: ١٥٢. نقد الرجال ٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٨.

أعيان
الشيعة ٤: ١١٢. العندبيل ١: ٩٨. منهج المقال ٨٣.

لسان الميزان ٢: ١١٦.
(٦٠٣)

[البرذون]
جعفر بن شبيب، وقيل شعيب النهدي، الكوفي، المعروف بالبرذون.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٧. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال

(٢٩٨)



الحديث ٤: ٧٣. جامع الرواة ١: ١٥٣. نقد الرجال ٧٠. مجمع الرجال ٢: ٢٨.
أعيان

الشيعة ٤: ١١٢. توضيح االشتباه ٩٣. العندبيل ١: ٩٩ وفيه الهندي بدل النهدي.
منهج

المقال ٨٣ وفيه البرزون بدل البرذون.
لسان الميزان ٢: ١١٦.

(٦٠٤)
[الهاشمي]

جعفر الثاني ابن عبد الله بن جعفر بن محمد ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢١٨. خاتمة المستدرك
٧٨٨. معجم رجال الحديث ٤: ٧٦. الفصول الفخرية (فارسي) ١٩٨. جامع الرواة

:١
١٥٣. نقد الرجال ٧٠. مجمع الرجال ٢: ٢٨. أعيان الشيعة ٤: ١١٦. منتهى المقال

.٧٧
منهج المقال ٨٣. العندبيل ١: ٩٩. إتقان المقال ١٧١. الوجيزة للمجلسي ٢٩. رجال

األنصاري ٣٨.
(٦٠٥)

[األحول]
جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي، وقيل: الرواسبي، الكوفي، األحول.

من ثقات محدثي االمامية، وكان خيرا فاضال ممدوحا.
روى عنه محمد بن الحسن الشيباني.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ٢١٨. رجال ابن داود ٦٣. معجم الثقات

٢٦. معجم رجال الحديث ٤: ٧٩. جامع الرواة ١: ١٥٣. رجال الحلي ٣٢. نقد
الرجال

٧٠. رجال الكشي ٣٧٢. مجمع الرجال ٢: ٣٠. هداية المحدثين ١٨٣. أعيان الشيعة

(٢٩٩)



٤: ١٢٧. منتهى المقال ٧٧. العندبيل ١: ٩٩. منهج المقال ٨٣. التحرير الطاووسي
.٦٨

وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٣. إتقان المقال ٣٣. الوجيزة للمجلسي ٢٩. شرح مشيخة
الفقيه

١١٠. رجال األنصاري ٥٣. ثقات الرواة ١: ١٦٧.
لسان الميزان ٢: ١١٩.

(٦٠٦)
[الكالبي]

جعفر بن عثمان بن شريك بن عدي الكالبي، الوحيدي.
محدث إمامي حسن الحديث، وقيل ثقة، ممدوح، وله كتاب.

روى عنه علي بن الحسن بن فضال، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن خالد
البرقي.

المراجع:
رجال النجاشي ٩٠. تنقيح المقال ١: ٢١٨. أعيان الشيعة ٤: ١٢٧. معجم رجال

الحديث ٤: ٧٧. خاتمة المستدرك ٧٨٨. رجال ابن داود ٦٣. هداية المحدثين
.١٨٣

نقد الرجال ٧٠. توضيح االشتباه ٩٤. جامع الرواة ١: ١٥٣. مجمع الرجال ٢: ٣٠.
منتهى المقال ٧٧. العندبيل ١: ١٠٠. منهج المقال ٨٣. إتقان المقال ١٧١. ثقات

الرواة
.١: ١٦٨

(٦٠٧)
[الطائي]

أبو عبد الله جعفر بن عثمان، وقيل عفان الطائي، الكوفي.
من مشاهير شعراء الشيعة بالكوفة، وكان محدثا حسن الحديث ممدوحا.

كان يحضر مجلس اإلمام عليه السالم، وكان عليه السالم يقربه ويدنيه.
بشره اإلمام عليه السالم بالجنة وغفران الذنوب إلنشاده أشعارا في اإلمام الحسين

ابن علي عليهما السالم.

(٣٠٠)



روى عنه علي بن الحسن بن فضال، وأبو جعفر الشامي.
توفي حدود سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الكشي ٢٨٩. جامع الرواة ١: ١٥٤. سفينة البحار ١: ١٦١. مجمع الرجال

٢: ٣١. معجم الثقات ٢٦٣. توضيح االشتباه ٩٣. رجال ابن داود ٦٤. نقد الرجال
.٧٠

رجال الحلي ٣٢. معجم رجال الحديث ٤: ٨٠. تنقيح المقال ١: ٢١٩. أعيان الشيعة
٤: ١٢٨. تأسيس الشيعة ٢٠٥. البحار ٤٧: ٣١٤. األغاني ٩: ٤٥. منتهى المقال

.٧٧
العندبيل ١: ١٠٠. منهج المقال ٨٣. التحرير الطاووسي ٦٥. وسائل الشيعة ٢٠:

.١٥٤
إتقان المقال ١٧١. رجال األنصاري ٥٣. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

(٦٠٨)
[الفزاري]

أبو سليمان جعفر بن أبي عثمان، وقيل ابن أبي سليمان الفزاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢١٢. خاتمة المستدرك ٧٨٧. معجم

رجال الحديث ٤: ٢٩. جامع الرواة ١: ١٤٩. نقد الرجال ٦٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٢

أعيان الشيعة ٤: ٨٠. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ٩٥. منهج المقال ٨١.
(٦٠٩)

[الهمداني]
أبو عمارة جعفر بن عمارة الهمداني، الخارقي، وقيل الحارفي، وقيل

الحارثي، الكوفي.
محدث إمامي ضعيف الحديث، وقيل من المهملين، وقيل من محدثي العامة.

روى عنه محمد بن عكاشة.

(٣٠١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢٢٠. معجم رجال الحديث ٤: ٨٥. نقد
الرجال ٧١. مجمع الرجال ٢: ٣٢. أعيان الشيعة ٤: ١٣٣. توضيح االشتباه ٩٤.

منتهى
المقال ٧٨. العندبيل ١: ١٠١. منهج المقال ٨٣. الوجيزة للمجلسي ٢٩.

لسان الميزان ٢: ١٢٠.
(٦١٠)

[جعفر بن عمر]
محدث إمامي.

روى عنه هارون بن الجهم.
المراجع:

تنقيح المقال ١: ٢٢٠. معجم رجال الحديث ٤: ٨٥. أعيان الشيعة ٤: ١٣٣. جامع
الرواة ١: ١٥٥.

(٦١١)
[جعفر بن غياث]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه سليمان بن داود المنقري.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ٩١.

(٦١٢)
[جعفر بن القاسم]

إمامي مجهول الحال، وقيل من الممدوحين.
روى عنه محمد بن أحمد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ٩١. أعيان الشيعة ٤: ١٣٦. تنقيح المقال ١: ٢٢١. جامع

(٣٠٢)



الرواة ١: ١٥٥. شرح مشيخة الفقيه ٩٩.
(٦١٣)

[المزني]
جعفر بن قرط المزني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢٢١. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ٩٢. جامع الرواة ١: ١٥٥. نقد الرجال ٧٢. مجمع الرجال ٢: ٣٥.

أعيان
الشيعة ٤: ١٣٦. توضيح االشتباه ٩٤. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ١٠١. منهج

المقال ٨٤.
(٦١٤)

[الكوفي]
جعفر بن قعنب، وقيل قعيب بن أعين الكوفي.

إمامي لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٢١. رجال البرقي ٣٣. معجم
رجال الحديث ٤: ٩٢. جامع الرواة ١: ١٥٥. نقد الرجال ٧٢. مجمع الرجال ٢:

.٣٥
أعيان الشيعة ٤: ١٣٦. توضيح االشتباه ٩٤. منتهى المقال ٧٤. العندبيل ١: ١٠١.

منهج المقال ٨٤.
(٦١٥)

[القالنسي]
جعفر القالنسي، وقيل ابن القالنسي.

محدث إمامي أحواله كسابقه.
روى عنه إبراهيم بن عقبة.

(٣٠٣)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ١٣٩. أعيان الشيعة ٤: ١٣٦. تنقيح المقال ١: ٢٢١.

جامع الرواة ١: ١٥٥.
(٦١٦)

[الكوفي]
جعفر بن محمد بن األشعث الكوفي.

كان في أول أمره من العامة، ثم استبصر وعرف الحق وسمع الحديث فصار
من حسان محدثي االمامية.
روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦١. تنقيح المقال ١: ٢٢٢. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٠٤. جامع الرواة ١: ١٥٦. نقد الرجال ٧٢. مجمع الرجال ٢: ٣٦.

أعيان
الشيعة ٤: ١٥٤. منتهى المقال ٧٤ و ٧٩. العندبيل ١: ١٠٢ وفيه مهمل. منهج

المقال
.٨٤

(٦١٧)
[األحمر]

جعفر بن محمد بن رباح، وقيل رياح األحمر.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٧٨٨. رجال

البرقي ٣٤. معجم رجال الحديث ٤: ١١٠. جامع الرواة ١: ١٥٨. نقد الرجال ٧٣.
مجمع الرجال ٢: ٣٩. أعيان الشيعة ٤: ١٧٧. رجال ابن داود ٦٥. توضيح االشتباه

٩٥. العندبيل ١: ١٠٤. منهج المقال ٨٥. أضبط المقال ٤٩٢.

(٣٠٤)



(٦١٨)
[الحضرمي]

أبو عبد الله جعفر بن محمد بن سماعة بن موسى بن زويد بن نشيط الحضرمي
بالوالء، حليف بني كندة.

محدث واقفي ثقة، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وله كتاب (النوادر).
روى عنه صفوان بن يحيى، والحسن بن محمد بن سماعة، وعلي بن أسباط

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٢١٦ و ٢٢٤. خاتمة المستدرك
٧٨٨. رجال ابن داود ٢٣٥. رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٤: ٦٩ و

.١١١
رجال النجاشي ٨٦. جامع الرواة ١: ١٥٢ و ١٥٩. معجم الثقات ٢٧. رجال الحلي
٢٠٩. نقد الرجال ٦٩ و ٧٣. مجمع الرجال ٢: ٢٨ و ٣٩. هداية المحدثين ٣٠ و

.١٨٤
أعيان الشيعة ٤: ١١١ و ١٧٧. توضيح االشتباه ٩٥. بهجة اآلمال ٢: ٥٦٩. منتهى

المقال ٨٠. العندبيل ١: ١٠٤. منهج المقال ٨٥. ايضاح االشتباه ١٩. نضد االيضاح
٧٦. إتقان المقال ٣٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٥. الوجيزة للمجلسي ٢٩. رجال

األنصاري ٥٤. الذريعة ٢٤: ٣٢٥. ثقات الرواة ١: ١٧١ - ١٧٣.
لسان الميزان ٢: ١١٥ و ١٢٣.

(٦١٩)
[جعفر بن ناجية]

جعفر بن ناجية بن أبي عمار، وقيل ابن أبي عمارة الكوفي، وكان مولى
محدث إمامي ثقة، وقيل من المجاهيل المهملين.

روى عنه جعفر بن بشير البجلي، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن الحكم
وغيرهم.

(٣٠٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢٢٨. خاتمة المستدرك ٧٨٨. رجال

البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٤: ١٣٣. جامع الرواة ١: ١٦٣. نقد الرجال ٧٥.
مجمع الرجال ٢: ٤٦. هداية المحدثين ٣١. أعيان الشيعة ٤: ١٩١. منتهى المقال

.٨١
العندبيل ١: ١٠٦. منهج المقال ٨٦. شرح مشيخة الفقيه ١٢١.

لسان الميزان ٢: ١٣٠.
(٦٢٠)

[جعفر بن نجيح]
جعفر بن نجيح المدني، جد علي بن المثنى.

إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦١. وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٢٨. خاتمة المستدرك
٧٨٨. معجم رجال الحديث ٤: ١٣٤. جامع الرواة ١: ١٦٣. نقد الرجال ٧٥.

مجمع
الرجال ٢: ٤٦. أعيان الشيعة ٤: ١٩١. توضيح االشتباه ٩٦. منتهى المقال ١٧٣.

لسان الميزان ٢: ١٣٠.
(٦٢١)

[الصيرفي]
جعفر بن نزار، وقيل بزار، وقيل بزاز بن حيان، وقيل جبان، وقيل حسان،

وقيل حبان الهاشمي بالوالء، الصيرفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٤: ٥٥.

أعيان الشيعة ٤: ٨٧. تنقيح المقال ١: ٢١٣. خاتمة المستدرك ٧٨٧. نقد الرجال
.٦٨

توضيح االشتباه ٩٢. جامع الرواة ١: ١٥٠. مجمع الرجال ٢: ٢٤. منهج المقال ٨٢.

(٣٠٦)



(٦٢٢)
[الزيات]

أبو عبد الله جعفر بن هارون الكوفي، الزيات.
محدث إمامي ثقة.

روى عنه علي بن حسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٢. تنقيح المقال ١: ٢٢٩. معجم الثقات ٢٨. رجال ابن داود
٦٦. معجم رجال الحديث ٤: ١٣٥ و ١٣٦. جامع الرواة ١: ١٦٣. رجال الحلي

.٣٠
نقد الرجال ٧٥. مجمع الرجال ٢: ٤٧. أعيان الشيعة ٤: ١٩١. بهجة اآلمال ٢:

.٥٨١
منتهى المقال ٨١. العندبيل ١: ١٠٧. منهج المقال ٨٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٦.

إتقان
المقال ٣٤. الوجيزة للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٥٤. ثقات الرواة ١: ١٧٣.

لسان الميزان ٢: ١٣٢.
(٦٢٣)
[جعفة]

لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٤: ٤٣.
(٦٢٤)

[الجعفي]
جماعة بن سعد الجعفي، وقيل الخثعمي، الصايغ.

خرج مع أبي الخطاب محمد بن مقالص الغال الملعون، وكان على مذهبه
ومن أتباعه.

كان ضعيفا في حديثه وليس بشئ.
قتل مع أبي الخطاب سنة ١٤٣.

(٣٠٧)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ١٤٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٠٥. تنقيح المقال ١: ٢٣٠.

خاتمة المستدرك ٧٨٨. رجال ابن داود ٢٣٦. رجال الحلي ٢١١. نقد الرجال ٧٥.
توضيح االشتباه ٩٧. جامع الرواة ١: ١٦٤. مجمع الرجال ٢: ٤٩. منتهى المقال

.٨٢
العندبيل ١: ١٠٨. منهج المقال ٨٧. إتقان المقال ٢٧١. الوجيزة للمجلسي ٣٠ وفيه

اسم أبيه سعيد بدل سعد.
(٦٢٥)

[الصايغ]
جماعة بن عبد الرحمن الصايغ، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٠. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٤٤. جامع الرواة ١: ١٦٤. نقد الرجال ٧٥. مجمع الرجال ٢: ٥٠.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٠٥. توضيح االشتباه ٩٧. منتهى المقال ٨٢. العندبيل ١: ١٠٨. منهج

المقال ٨٧.
لسان الميزان ٢: ١٣٤.

(٦٢٦)
[العجلي]

جمهور بن أحمر العجلي، وقيل: البجلي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣١. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال

الحديث ٤: ١٤٥ و ١٤٦. جامع الرواة ١: ١٦٥. نقد الرجال ٧٥. مجمع الرجال ٢:
.٥٠

أعيان الشيعة ٤: ٢١٩. توضيح االشتباه ٩٧. منتهى المقال ٨٢. العندبيل ١: ١٠٨.

(٣٠٨)



منهج المقال ٨٧.
(٦٢٧)

[الضبعي]
أبو بكر، وقيل أبو بكرة جميع، وقيل عمر، وقيل عمير بن عبد الرحمن

العجلي، وقيل الضبعي، الكوفي.
محدث مجهول الحال، ذمه بعض العامة وتركوه وضعفوا حديثه.

روى عنه أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، ويحيى بن عبد الحميد، وأبو
هشام محمد بن يزيد الرفاعي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٣١. معجم رجال الحديث ٤: ١٤٦.

أعيان الشيعة ٤: ٢١٩. أضبط المقال ٤٩٢.
لسان الميزان ٧: ١٩٠. ميزان االعتدال ١: ٤٢١. تهذيب التهذيب ٢: ١١١.

خالصة تذهيب الكمال ٥٥. التاريخ الكبير ٢: ٢٤٢. تقريب التهذيب ١: ١٣٣.
الكامل

في ضعفاء الرجال ٢: ٥٨٩. الجرح والتعديل ١: ١: ٥٣٢. تهذيب الكمال ٥: ١٢٢.
تاريخ الثقات ٩٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٧٤. المغني في الضعفاء

:١
.١٣٥

(٦٢٨)
[جميل بن دراج]

أبو علي، وقيل أبو محمد جميل بن دراج، وقيل رباح بن عبد الله النخعي
بالوالء، الكوفي.

كان في أول أمره من الواقفة، ثم عرف الحق واستبصر وسمع الحديث وصار
من ثقات محدثي وفقهاء ووجوه االمامية، وله كتاب.

روى كذلك عن األئمة الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
كان قاضيا جليل القدر، تولى قضاء الكوفة.

(٣٠٩)



روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأبو مالك الحضرمي
وغيرهم.

توفي في أيام اإلمام الرضا عليه السالم بعد أن كف بصره، وذلك قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٢٣١. خاتمة المستدرك ٥٨٥
و ٥٩٢ و ٦٠٩. معالم العلماء ٣٢. معجم الثقات ٢٩. رجال ابن داود ٦٦. فهرست

الطوسي ٤٤. معجم رجال الحديث ٤: ١٤٩ - ١٥٧ و ٢٢: ١٧٤. رجال البرقي
.٢١

جامع الرواة ١: ١٦٥. رجال الحلي ٣٤. نقد الرجال ٧٦. رجال الكشي ٢٥١.
مجمع

الرجال ٢: ٥٠. هداية المحدثين ٣١. أعيان الشيعة ٤: ٢٢٠. توضيح االشتباه ٩٧.
رجال النجاشي ٩٢. بهجة اآلمال ٢: ٥٨٥. المقاالت والفرق ٨٨ و ٢٣٠. فرق

الشيعة
٧٩. سفينة البحار ١: ١٨١. منتهى المقال ٨٢. الكنى واأللقاب ١: ٢٧٢ في ترجمة

ابن
دراج األندلسي. العندبيل ١: ١٠٨. منهج المقال ٨٧. ايضاح االشتباه ٢١. جامع

المقال
٥٩. التحرير الطاووسي ٧٠. نضد االيضاح ٨٠. أضبط المقال ٤٩٢. وسائل الشيعة

٢٠: ١٥٦. روضة المتقين ١٤: ٣٣٩. إتقان المقال ٣٥. الوجيزة للمجلسي ٣٠.
شرح

مشيخة الفقيه ١٧. رجال األنصاري ٥٥ و ٧٦. ثقات الرواة ١: ١٧٤ و ١٧٥.
(٦٢٩)

[صاحب السابري]
جميل الرواسبي، وقيل: الرواسي، المعروف بصاحب السابري، مولى جهم بن

حميد الرواسبي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٢١. تنقيح المقال ١: ٢٣٢. خاتمة

المستدرك ٧٨٨. معجم رجال الحديث ٤: ١٦٢. جامع الرواة ١: ١٦٧. مجمع
الرجال

٢: ٥٢. العندبيل ١: ١٠٩. منهج المقال ٨٨.



(٣١٠)



(٦٣٠)
[المرادي]

أبو حسان جميل بن زياد الجملي، وقيل الجبلي، المرادي، الكوفي.
محدث إمامي أحواله كسابقه.

روى عنه محمد بن يعقوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٣٢. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٥٧ و ١٥٨. جامع الرواة ١: ١٦٧. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢:

.٥٢
أعيان الشيعة ٤: ٢٢١. منتهى المقال ٨٢. العندبيل ١: ١٠٩. منهج المقال ٨٨.

لسان الميزان ٢: ١٣٦.
(٦٣١)

[األسدي]
جميل بن صالح األسدي، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، ومن وجوه شيعة الكوفة، وله كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن حديد
وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٣٢. رجال النجاشي ٩٢. معالم العلماء
٣٢. معجم الثقات ٢٩. رجال ابن داود ٦٧. فهرست الطوسي ٤٤. معجم رجال

الحديث
٤: ١٥٨. رجال البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ١٦٧. رجال الحلي ٣٤. نقد الرجال

.٧٦
مجمع الرجال ٢: ٥٢. هداية المحدثين ٣٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٢١. بهجة اآلمال ٢:

٥٨٩. منتهى المقال ٨٢. العندبيل ١: ١٠٩. منهج المقال ٨٨. جامع المقال ٥٩.
وسائل

(٣١١)



الشيعة ٢٠: ١٥٧. روضة المتقين ١٤: ٣٣٩. إتقان المقال ٣٥. الوجيزة للمجلسي
.٣٠

رجال األنصاري ٥٥ و ٧٦. ثقات الرواة ١: ١٧٥ و ١٧٦.
لسان الميزان ٢: ١٣٧ وفيه الربعي بدل األسدي.

(٦٣٢)
[الجعفي]

أبو األسود جميل بن عبد الرحمن الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٦١. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢: ٥٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٢١. العندبيل ١: ١٠٩. منهج المقال ٨٨.

لسان الميزان ٢: ١٣٧.
(٦٣٣)

[الخثعمي]
جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي، الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وقيل من العامة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٦١. رجال ابن داود ٦٧. جامع الرواة ١: ١٦٨. معجم الثقات ٢٩.

رجال
الحلي ٣٤. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢: ٥٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٢٢. منتهى

المقال
٨٢. العندبيل ١: ١٠٩. منهج المقال ٨٨. إتقان المقال ٣٥. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

رجال األنصاري ٥٥.
لسان الميزان ٢: ١٣٧.

(٣١٢)



(٦٣٤)
[النخعي]

جميل بن عبد الله النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. معجم رجال الحديث ٤: ١٦١. جامع

الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢: ٥٣. خاتمة المستدرك ٧٨٨.
منتهى

المقال ٨٢. منهج المقال ٨٨. العندبيل ١: ١١٠.
لسان الميزان ٢: ١٣٧.

(٦٣٥)
[البزاز]

أبو علي جميل بن عياش البزاز، الكوفي.
محدث إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.

روى عنه ابنه عبد الله بن جميل، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. معجم رجال الحديث
٤: ١٦٢. خاتمة المستدرك ٧٨٨. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع

الرجال
٢: ٥٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٢٢. منتهى المقال ٨٢ و ٨٣. العندبيل ١: ١١. منهج

المقال
.٨٨

لسان الميزان ٢: ١٣٧.
(٦٣٦)

[الجنبي]
أبو علي جناب بن بسطام، وقيل: بسطاس، وقيل: نسطاس الجنبي، العرزمي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

(٣١٣)



روى عنه ابنه محمد بن جناب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. معجم رجال الحديث
٤: ١٦٢. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢: ٥٣. أعيان

الشيعة ٤:
٢٢٣. توضيح االشتباه ٩٨. منتهى المقال ٨٨. العندبيل ١: ١١٠ وفيه الجيبي بدل

الجنبي. منهج المقال ٨٨. إتقان المقال ١٧٣. الوجيزة للمجلسي ٣٠.
لسان الميزان ٢: ١٣٨. االكمال ٢: ١٣٤.

(٦٣٧)
[األسدي]

جناب بن عائذ األسدي، مولى عامر بن عداس.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. خاتمة المستدرك

٧٨٨. معجم رجال الحديث ٤: ١٦٢. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦.
مجمع

الرجال ٢: ٥٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٢٣. توضيح االشتباه ٩٨. منتهى المقال ٨٢.
العندبيل ١: ١١٠. منهج المقال ٨٨. إتقان المقال ١٧٣. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

لسان الميزان ٢: ١٣٨.
(٦٣٨)

[المسلمي]
جناب، وقيل خباب المسلمي، وقيل المسلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

(٣١٤)



الحديث ٧: ٤٥. جامع الرواة ١: ٢٩٤. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٦.
أعيان الشيعة ٦: ٣٠٧. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٠.

(٦٣٩)
[جناح بن رزين]

جناح بن رزين مولى مفضل بن قيس بن رمانة األشعري.
امامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وكان عارفا بالتفسير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. أعيان الشيعة ٤: ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم

رجال الحديث ٤: ١٦٢. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢:
.٥٣

توضيح االشتباه ٩٨. العندبيل ١: ١١٠. منهج المقال ٨٨.
لسان الميزان ٢: ١٣٩ وفيه جناح بن زربي أبو سعيد األشعري.

(٦٤٠)
[الكوفي]

جناح بن عبد الحميد الكوفي.
امامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٦٣. جامع الرواة ١: ١٦٨. نقد الرجال ٧٦. مجمع الرجال ٢: ٥٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٢٤. منتهى المقال ٨٢. العندبيل ١: ١١٠. منهج المقال ٨٨.

لسان الميزان ٢: ١٣٩.
(٦٤١)

[الكوفي]
جندب بن جنادة الكوفي.

(٣١٥)



إمامي أحواله كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٧٠. جامع الرواة ١: ١٦٩. نقد الرجال ٧٧. مجمع الرجال ٢: ٦٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٤٢. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١١. منهج المقال ٨٨.

(٦٤٢)
[األزدي]

جندب بن رياح، وقيل رباح األزدي، الكوفي.
إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٧٠. جامع الرواة ١: ١٦٩. نقد الرجال ٧٧. مجمع الرجال ٢: ٦٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٤٣. منتهى المقال ٨٣ وفيه اسم أبيه أناح بدل رياح. العندبيل ١: ١١١.

منهج المقال ٨٨.
لسان الميزان ٢: ١٤٠.

(٦٤٣)
[البصري]

جندب بن صالح البصري، األزدي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٣٧. خاتمة المستدرك

٧٨٨. معجم رجال الحديث ٤: ١٧١. جامع الرواة ١: ١٦٩. نقد الرجال ٧٧.
مجمع

الرجال ٢: ٦٣. أعيان الشيعة ٤: ٢٤٥. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١١. منهج
المقال ٨٨. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

(٣١٦)



لسان الميزان ٢: ١٤٠.
(٦٤٤)

[البجلي]
أبو عبد الله جندب بن عبد الله بن جندب البجلي، الكوفي.

محدث إمامي، كان يعرف بالخير والعارف.
انتقل من الكوفة إلى البصرة، ثم خرج منها.

روى عنه الحسين بن سيرين، وسلمة بن كهيل، وأبو مجلز الحق بن حميد
وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٦٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٧٢. جامع الرواة ١: ١٦٩. نقد الرجال ٧٧. مجمع الرجال ٢: ٦٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٤٦. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١١. منهج المقال ٨٨. نضد

االيضاح ٨١.
لسان الميزان ٢: ١٤٠ وفيه الضبي بدل البجلي. التاريخ الكبير ٢: ٢٢١. تقريب

التهذيب ١: ١٣٤. خالصة تذهيب الكمال ٥٥. الجرح والتعديل ١: ٥١٠. تهذيب
الكمال ٥: ١٣٧. الطبقات الكبرى ٦: ٣٥. تاريخ بغداد ٧: ٢٤٩. الطبقات البن

خياط
١١٧ و ١٣٩ و ١٨٨.

(٦٤٥)
[الكوفي]

أبو عبد الله جندب الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه ابنه عبد الله بن جندب، ومحمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٧٨٩. رجال

(٣١٧)



البرقي ٤٥. معجم رجال الحديث ٤: ١٦٣ و ١٧٣. جامع الرواة ١: ١٦٩. مجمع
الرجال

٢: ٦٤. أعيان الشيعة ٤: ٢٤٧.
(٦٤٦)

[الكوفي]
أبو علي جندب الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٧٨٨. معجم رجال
الحديث ٤: ١٦٤. جامع الرواة ١: ١٦٨. مجمع الرجال ٢: ٥٤. أعيان الشيعة ٤:

.٢٢٥
العندبيل ١: ١١١. منهج المقال ٨٨.

(٦٤٧)
[الحجام]

أبو عبد الله، وقيل أبو محمد جنيد بن علي بن عبد الله الضبي بالوالء، الكوفي،
الحجام، وقيل في اسمه جنيد بن عبد الله.

محدث إمامي.
روى عنه أبو سعيد األشج، والحسن بن علي بن عفان وغيرهما.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٣٨. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٧٣. جامع الرواة ١: ١٦٩. نقد الرجال ٧٧. مجمع الرجال ٢: ٦٤.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٤٦. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١٢. منهج المقال ٨٨.

لسان الميزان ٧: ١٩١. ميزان االعتدال ١: ٤٢٥. تهذيب التهذيب ٢: ١٢٠.
التاريخ الكبير ٢: ٢٣٦. تقريب التهذيب ١: ١٣٥. خالصة تذهيب الكمال ٥٥.

الجرح
والتعديل ١: ١: ٥٢٨. تهذيب الكمال ٥: ١٥٢. الكنى واألسماء ٢: ٥٤.

(٦٤٨)
[الرواسبي]

الجهم، وقيل الجهيم بن حميد الرواسبي، وقيل الرؤاسي، الكوفي.

(٣١٨)



محدث إمامي.
روى عنه صفوان بن يحيى، وعلي بن الجهم، ومحمد بن سنان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٢ و ١٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٤٠. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٤: ١٨١. جامع الرواة ١: ١٧٠. نقد الرجال
٧٨. مجمع الرجال ٢: ٦٦. أعيان الشيعة ٤: ٢٥٣. توضيح االشتباه ١٠١. منتهى

المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١٤. منهج المقال ٨٩. أضبط المقال ٤٩١.
لسان الميزان ٢: ١٤٢ وفيه جهم بن جميل الرواسي.

(٦٤٩)
[التميمي]

الجهم بن صالح التميمي، الكوفي.
إمامي.

له كتاب (فيما وضع على أهل البيت عليهم السالم).
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٨٢. جامع الرواة ١: ١٧٠. نقد الرجال ٧٨. مجمع الرجال ٢: ٦٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٥٣. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١٤. منهج المقال ٨٩.

لسان الميزان ٢: ١٤٢.
(٦٥٠)

[المدني]
الجهم بن عثمان المدني.

محدث إمامي.
طلبه المنصور الدوانيقي العباسي فهرب إلى اليمن، ولم يزل حتى توفي بها،

وكانت والدته سنة ١٠٥.

(٣١٩)



روى عنه عبد الصمد بن عكرمة، وابن أبي فديك.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٣. تنقيح المقال ١: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٨٢. جامع الرواة ١: ١٧٠. نقد الرجال ٧٨. مجمع الرجال ٢: ٦٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٥٣. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١: ١١٤. منهج المقال ٨٩.

لسان الميزان ٢: ١٤٢.
(٦٥١)

[الطائي]
جهير بن أويس، وقيل: أوس الطائي، الثعلبي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٨٢. جامع الرواة ١: ١٧٠. نقد الرجال ٧٨. مجمع الرجال ٢: ٦٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٢٥٣. توضيح االشتباه ١٠١. منهج المقال ٨٩.

لسان الميزان ٢: ١٤٣.
(٦٥٢)

[الضبعي]
أبو مخارق، وقيل أبو أسماء جويرية بن أسماء بن عبيد بن مخارق، ويقال

مخراق الضبعي، البصري.
زنديق مذموم، محدث ضعيف الحديث، وقيل من المجاهيل، وثقه وصدقه

بعض العامة.
روى عنه ابن أخته سعيد بن عامر الضبعي، ويحيى القطان، وحبان بن هالل

وغيرهم.
قتله هارون العباسي سنة ١٧٣.

(٣٢٠)



المراجع:
رجال الكشي ١٧٩ و ٣٩٧. معجم رجال الحديث ٤: ١٧٦. أعيان الشيعة ٤:

٢٩٨. تنقيح المقال ١: ٢٣٨. رجال الحلي ٢١١. رجال ابن داود ٢٣٦. نقد الرجال
٧٧. جامع الرواة ١: ١٦٩. مجمع الرجال ٢: ٦٤. منتهى المقال ٨٣. العندبيل ١:

.١١٢
منهج المقال ٨٩. التحرير الطاووسي ٧٠. أضبط المقال ٤٩٣. إتقان المقال ٢٧١

وفيه
جويرة بدل جويرية. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

تقريب التهذيب ١: ١٣٦. الكامل في التاريخ ٦: ١٢٠. األعالم ٢: ١٤٨. العبر ١:
٢٦٤. تهذيب التهذيب ٢: ١٢٤. التاريخ الكبير ٢: ٢٤١. خالصة تذهيب الكمال

.٥٥
مرآة الجنان ١: ٣٦٨. شذرات الذهب ١: ٢٨٣. الجرح والتعديل ١: ١: ٥٣١.

تهذيب
الكمال ٥: ١٧٢. الطبقات الكبرى ٧: ٢٨١. الطبقات البن خياط ٢٢٣. سير أعالم
النبالء ٧: ٣١٧. تذكرة الحفاظ ١: ٢٣١. الوافي بالوفيات ١١: ٢٢٧. الثقات البن

حبان
٦: ١٥٣. االكمال ٢: ٥٦٩. النجوم الزاهرة ٢: ٧٤. تاريخ أسماء الثقات ٩٠. الكنى

واألسماء ٢: ١٠٨.
(٦٥٣)

[العبدي]
أبو المنذر جيفر، وقيل جفير بن الحكم، وقيل حكيم العبدي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه ابنه المنذر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٤١. معجم رجال الحديث ٤: ١٤١.

رجال النجاشي ٩٥. معجم الثقات ٢٨. رجال ابن داود ٦٦. جامع الرواة ١: ١٦٤.
رجال الحلي ٣٧. نقد الرجال ٧٥. مجمع الرجال ٢: ٤٩. أعيان الشيعة ٤: ١٩٧.

توضيح االشتباه ٩٦. منتهى المقال ٨١ و ٨٤. العندبيل ١: ١٠٧ و ١١٤. منهج
المقال

٨٩. ايضاح االشتباه ٢٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨. إتقان المقال ٣٥. الوجيزة

(٣٢١)



للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٥٦. ثقات الرواة ١: ١٨١.
لسان الميزان ٢: ١٣٢ و ١٤٤.

(٦٥٤)
[الغنوي]

جيفر، وقيل جفير بن صالح الكوفي، الغنوي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٤. تنقيح المقال ١: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٨٣. جامع الرواة ١: ١٧٠. نقد الرجال ٧٨. مجمع الرجال ٢: ٦٧.

توضيح االشتباه ١٠١. العندبيل ١: ١١٤. منهج المقال ٨٩. منتهى المقال ٨٤.
لسان الميزان ٢: ١٤٤.

(٣٢٢)



حرف الحاء

(٣٢٣)



(٦٥٥)
[المدني]

أبو إسماعيل حاتم بن إسماعيل المدني، الكوفي، مولى بني عبد الدار بن
قصي، وقيل الحارثي بالوالء.

من ضعفاء محدثي العامة، والعامة وثقوه وصدقوا حديثه، وله كتاب.
كان كوفيا سكن المدينة المنورة، وتوفي بها في ٩. جمادى األولى سنة ١٨٦،

وقيل سنة ١٨٧.
روى عنه إبراهيم بن سليمان، ومثنى الحناط، وابن العرزمي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٤١. فهرست الطوسي ٦٥. رجال

النجاشي ١٠٧. معالم العلماء ٤٥. رجال ابن داود ٢٣٦. رجال البرقي ٤٤. مجمع
الرجال ٢: ٦٧. جامع الرواة ١: ١٧١. أعيان الشيعة ٤: ٣٠٠. معجم رجال الحديث

:٤
١٨٤. توضيح االشتباه ١٠٢. بهجة اآلمال ٣: ٢. منتهى المقال ٨٤. العندبيل ١:

.١١
منهج المقال ٨٩. الوجيزة للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٧٦.

ميزان االعتدال ١: ٤٢٨. تهذيب التهذيب ٢: ١٢٨. التاريخ الكبير ٣: ٧٧.
خالصة تذهيب الكمال ٥٦. تقريب التهذيب ١: ١٣٧. شذرات الذهب ١: ٣٠٩.

العبر
١: ٢٩٢. الطبقات الكبرى ٥: ٤٢٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٥٨. تهذيب الكمال

:٥
١٨٧. الطبقات البن خياط ٢٧٦. سير أعالم النبالء ٨: ٤٥٥. الوافي بالوفيات ١١:
٢٣٥. تاريخ الثقات ١٠١. النجوم الزاهرة ١: ١٢٠. المراسيل ٤٨. هدى الساري

.٣٩٣
(٦٥٦)

[األزدي]
أبو النعمان الحارث بن حصيرة، وقيل حضيرة، وقيل حصين األزدي،

(٣٢٥)



الكوفي.
محدث إمامي تابعي مجهول الحال، وقيل من المهملين، وقال عنه بعض

العامة بأنه كان ثقة صدوقا لكنه يخطئ، واتهموه بالرفض.
روى كذلك عن االمامين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم والباقر عليه

السالم.
روى عنه صباح المزني، وسفيان بن إبراهيم الجريري، وعمرو بن أبي المقدام

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٩ و ١١٨ وفيه الحارث بن حصين و ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٢٤٤.
معجم رجال الحديث ٤: ١٩٢ و ١٩٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩. رجال البرقي ٤٠.

مجمع الرجال ٢: ٧١. نقد الرجال ٧٩. أعيان الشيعة ٤: ٣٠٤. جامع الرواة ١:
.١٧٢

توضيح االشتباه ١٠٢. العندبيل ١: ١١٩. منهج المقال ٩٠.
التاريخ الكبير ٢: ٢٦٧. تقريب التهذيب ١: ١٤٠. تهذيب التهذيب ٢: ١٤٠.

خالصة تذهيب الكمال ٥٧. ميزان االعتدال ١: ٤٣٢. لسان الميزان ٧: ١٩١. الكامل
في ضعفاء الرجال ٢: ٦٠٦. الضعفاء الكبير ١: ٢١٦. الجرح والتعديل ١: ٢: ٧٢.

تهذيب الكمال ٥: ٢٢٤. الطبقات الكبرى ٦: ٣٣٤. تاريخ الثقات ١٠٢. تاريخ
االسالم

٦: ٤٩. تاريخ أسماء الثقات ١٠٨. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٩٨. المغني
في

الضعفاء ١: ١٤٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٦. الثقات البن حبان ٦: ١٧٣.
(٦٥٧)

[الحارث الحلواني]
أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٤: ٢١٠.

(٦٥٨)
[ابن أبي رسن]

الحارث بن أبي رسن األزدي، وقيل األودي، الكوفي.

(٣٢٦)



من حسان محدثي االمامية، وكان أول من نشر التشيع في بني أود.
روى عنه الحسن بن محبوب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٢٤٢. معجم رجال الحديث ٤: ١٨٩.

رجال ابن داود ٦٧. جامع الرواة ١: ١٧١. رجال الحلي ٥٥. نقد الرجال ٧٨. مجمع
الرجال ٢: ٦٨. أعيان الشيعة ٤: ٣٠١. منتهى المقال ٨٤. العندبيل ١: ١١٨. منهج
المقال ٨٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٨. إتقان المقال ١٧٤. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

(٦٥٩)
[الشيباني]

أبو العالء الحارث بن زياد الشيباني، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل: من الحسان.

روى عنه الوليد بن عقبة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٤٤. خاتمة المستدرك
٧٨٩. معجم رجال الحديث ٤: ١٩٤. جامع الرواة ١: ١٧٣. نقد الرجال ٧٩.

مجمع
الرجال ٢: ٧١. أعيان الشيعة ٤: ٣٠٧. هداية المحدثين ١٨٦. منتهى المقال ٨٤.
العندبيل ١: ١٢٠. منهج المقال ٩٠. إتقان المقال ١٧٤. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

(٦٦٠)
[البصري]

أبو عمر، وقيل أبو عمير الحارث بن عمر، وقيل عمير البصري، المكي.
من ضعفاء المحدثين، وثقه بعض العامة وقالوا: في أحاديثه مناكير.

كان بصريا، نزل مكة المكرمة.
روى عنه إبراهيم بن عيسى الطالقاني، وأبو أسامة وغيرهما.

(٣٢٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. معجم رجال الحديث ٤: ١٩٨. أعيان الشيعة ٤: ٣٧١.

ميزان االعتدال ١: ٤٤٠. لسان الميزان ٧: ١٩٢. تهذيب التهذيب ٢: ١٥٣. تقريب
التهذيب ١: ١٤٣. خالصة تذهيب الكمال ٥٨. التاريخ الكبير ٢: ٢٧٦. الجرح

والتعديل ١: ٢: ٨٣. تهذيب الكمال ٥: ٢٦٩. المجروحين ١: ٢٢٣. تاريخ الثقات
١٠٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٨٣. المغني في الضعفاء ١: ١٤٢.

العقد
الثمين ٤: ٢٥.

(٦٦١)
[الجعفري]

أبو سهل الحارث بن عمران الجعفري، الجعفي، الكالبي، الكوفي، وقيل
المدني.

محدث إمامي ثقة، اتهمه بعض العامة بوضع الحديث، وله كتاب.
روى عنه زكريا بن يحيى، وأبو سعيد األشج.

توفي سنة ١٤٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩ وفيه أسند عنه. رجال النجاشي ١٠١. تنقيح المقال ١: ٢٤٦.
رجال ابن داود ٦٨. معجم الثقات ٣٠. معجم رجال الحديث ٤: ١٩٩. جامع الرواة

:١
١٧٣. هداية المحدثين ٣٥. نقد الرجال ٨٠. أعيان الشيعة ٤: ٣٧١. مجمع الرجال

:٢
٧٢. رجال الحلي ٥٥. بهجة اآلمال ٣: ١٢. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢١.

منهج
المقال ٩٠. جامع المقال ٥٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٩. إتقان المقال ٣٦. الوجيزة

للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٥٦. ثقات الرواة ١: ١٨٢.
المجروحين ١: ٢٢٥. لسان الميزان ٧: ١٩٢. ميزان االعتدال ١: ٤٣٩. خالصة
تذهيب الكمال ٥٨. تهذيب التهذيب ٢: ١٥٢. التاريخ الكبير ٢: ٢٧٨. تقريب

التهذيب
١: ١٤٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦١٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ٨٤. تهذيب

(٣٢٨)



الكمال ٥: ٢٦٧. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٥. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ١: ١٨٢. المغني في الضعفاء ١: ١٤٢.

(٦٦٢)
[الجعفي]

الحارث بن عمرو الجعفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٢٤٦. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ١٩٨. جامع الرواة ١: ١٧٣. نقد الرجال ٧٩. مجمع الرجال ٢: ٧٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٧١. منتهى المقال ٨٤. العندبيل ١: ١٢١. منهج المقال ٩٠.

لسان الميزان ٢: ١٥٥.
(٦٦٣)
[الثقفي]

أبو وهب الحارث بن غصين الثقفي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الممدوحين، وقيل بعدم وثاقته.

روى عنه الحسين بن علي الجعفي، ومحمد بن جعفر المدايني، وسالم بن
سليمان المدايني وغيرهم.

توفي سنة ١٤٣.
المراجع:

رجال األنصاري ٥٦. رجال الطوسي ١٧٩ وفيه أسند عنه. رجال الحلي ٥٥.
تنقيح المقال ١: ٢٤٦. خاتمة المستدرك ٧٨٩. رجال ابن داود ٦٨. معجم رجال

الحديث ٤: ١٩٩ وفيه اسم أبيه غصير بدل غصين. معجم الثقات ٣٠. جامع الرواة ١:
١٧٤. نقد الرجال ٨٠. مجمع الرجال ٢: ٧٣. أعيان الشيعة ٤: ٣٧٢. توضيح

االشتباه
١٠٣. بهجة اآلمال ٣: ١٢. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢١. منهج المقال ٩٠.

(٣٢٩)



إتقان المقال ٣٦. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

لسان الميزان ٢: ١٥٦. االكمال ٧: ٢٧.
(٦٦٤)

[الكوفي]
أبو أحمد الحارث الكوفي.

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال النجاشي في ترجمة ابنه أحمد بن الحارث ٧٢. معجم رجال الحديث ٤:
.١٨٦

(٦٦٥)
[بياع األنماط]

الحارث الكوفي، المعروف ببياع األنماط.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن سنان، وأيوب بن الحر.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٠٩. جامع الرواة ١: ١٧٢. مجمع الرجال ٢: ٧٠. أعيان الشيعة ٤:

.٣٠٢
العندبيل ١: ١١٩. منهج المقال ٨٩. شرح مشيخة الفقيه ١٢٠.

(٦٦٦)
[الكوفي]

الحارث بن محمد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٤٧. معجم رجال الحديث ٤: ٢٠٣. جامع

(٣٣٠)



الرواة ١: ١٧٤. نقد الرجال ٨٠. مجمع الرجال ٢: ٧٤. أعيان الشيعة ٤: ٣٧٤.
منتهى

المقال ٨٤ و ٨٥. العندبيل ١: ١٢٣. منهج المقال ٩٠.
(٦٦٧)

[البجلي]
أبو علي الحارث ابن أبي جعفر محمد بن النعمان البجلي بالوالء، الكوفي،

األحول. محدث إمامي حسن الحديث، عالم بالشعر، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٤٧. رجال النجاشي ١٠١. فهرست

الطوسي ٦٤. معالم العلماء ٤٤. رجال ابن داود ٦٧. معجم رجال الحديث ٤: ١٨٦
و ١٨٧ و ٢٠١ و ٢٠٢ و ٢٠٣. رجال البرقي ٤٠. جامع الرواة ١: ١٧٠ و ١٧٤.

نقد
الرجال ٧٨ و ٨٠. مجمع الرجال ٢: ٦٨ و ٧٤. هداية المحدثين ٣٥ و ١٨٧. أعيان

الشيعة ٤: ٣٧٤. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٣. منهج المقال ٩٠. جامع
المقال

٥٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٩. إتقان المقال ١٧٤ و ١٧٥.
لسان الميزان ٢: ١٥٩.

(٦٦٨)
[بياع الزطي]

أبو علي الحارث بن المغيرة النصري نسبة إلى بني نصر بن معاوية، البصري،
وقيل: الكوفي، المعروف ببياع الزطي.

من ثقات محدثي االمامية، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم
والكاظم عليه السالم وله كتاب

روى عنه يونس بن يعقوب، وصالح بن عقبة، وجميل بن صالح وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٣٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٧ و ١٧٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٤٧. رجال

النجاشي ١٠١. رجال الكشي ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٥٨٦. معالم العلماء ٤٦.
فهرست الطوسي ٦٥. رجال ابن داود ٦٨. معجم الثقات ٣٠. رجال البرقي ٣٩.

معجم
رجال الحديث ٤: ٢٠٤ - ٢٠٨ و ٢١٠. جامع الرواة ١: ١٧٥. رجال الحلي ٥٥.

نقد
الرجال ٨٠. مجمع الرجال ٢: ٧٤ و ٧٥. هداية المحدثين ٣٥. أعيان الشيعة ٤:

.٣٧٥
توضيح االشتباه ١٠٤. بهجة اآلمال ٣: ١٣. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٣.

منهج
المقال ٩٠. جامع المقال ٥٩ نضد االيضاح ٨٢. إيضاح االشتباه ٢٩. التحرير

الطاووسي ٩٠ وفيه النضري بدل النصري. أضبط المقال ٤٩٥. وسائل الشيعة ٢٠:
١٥٩. إتقان المقال ٣٦. الوجيزة للمجلسي ٣٠. شرح مشيخة الفقيه ٥١. رجال

األنصاري ٥٦ و ٧٦. ثقات الرواة ١: ١٨٢ و ١٨٣.
لسان الميزان ٢: ١٦٠.

(٦٦٩)
[البجلي]

أبو محمد حازم بن إبراهيم البجلي، الكوفي، البصري.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

كان كوفيا سكن البصرة.
روى عنه حماد بن زيد، وسلم بن قتيبة، وعلي بن نصر الجهضمي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك

٧٨٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢١٢. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١.
مجمع

الرجال ٢: ٧٦. أعيان الشيعة ٤: ٣٧٩. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٥. منهج
المقال ٩١. إتقان المقال ١٧٥. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

لسان الميزان ٢: ١٦١. التاريخ الكبير ٣: ١٠٩. ميزان االعتدال ١: ٤٤٦. الكامل

(٣٣٢)



في ضعفاء الرجال ٢: ٨٤٩. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٧٩. االكمال ٢: ٢٧٧.
(٦٧٠)

[العامري]
حاشد بن مهاجر العامري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢١٢. جامع
الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٦. أعيان الشيعة ٤: ٣٧٩.

العندبيل
١: ١٢٥. منهج المقال ٩١.

لسان الميزان ٢: ١٦٣.
(٦٧١)

[الطائي]
حامد بن صبيح الطائي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٢. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٣٨١. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٥. منهج المقال ٩١.

لسان الميزان ٢: ١٦٤.
(٦٧٢)

[الهمداني]
أبو المعتمر، وقيل أبو المغنم حامد بن عمير الهمداني بالوالء، الكوفي.

إمامي.

(٣٣٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٣. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٦.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٨١. العندبيل ١: ١٢٥ وفيه حامد بن أبي عمير المعتمر الهمداني موالهم

كوفي ثامني. منهج المقال ٩١.
لسان الميزان ٢: ١٦٤.

(٦٧٣)
[الطائي]

حباب بن حيان الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٣. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٨٣. توضيح االشتباه ١٠٥. منهج المقال ٩١. العندبيل ١: ١٢٥.

لسان الميزان ٢: ١٦٤.
(٦٧٤)

[العكلي]
حباب بن الرئاب العكلي، الكوفي، مولى، والد زيد بن الحباب.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٣. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٨٣ وفيه الريان بدل الرئاب. توضيح االشتباه ١٠٦. العندبيل ١: ١٢٥

وفيه
الرباب بدل الرئاب. منهج المقال ٩١ وفيه اسم أبيه الريان بدل الرئاب.

(٣٣٤)



(٦٧٥)
[الثقفي]

حباب بن محمد الثقفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. معجم رجال الحديث ٤: ٢١٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

تنقيح المقال ١: ٢٥٠. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢:
.٧٧

أعيان الشيعة ٤: ٣٨٣. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٥. منهج المقال ٩١.
لسان الميزان ٢: ١٦٥.

(٦٧٦)
[التميمي]

حباب بن موسى التميمي، السعيدي، وقيل السعدي.
إمامي، محدث.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد ربه بن نافع.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٤. جامع الرواة ١: ١٧٦. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٨٣. العندبيل ١: ١٢٥. منهج المقال ٩١.

(٦٧٧)
[الكوفي]

حباب بن يحيى الكوفي.
إمامي.

(٣٣٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢١٤. جامع الرواة ١: ١٧٧. نقد الرجال ٨١. مجمع الرجال ٢: ٧٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٣٨٣. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٥. منهج المقال ٩١.

لسان الميزان ٢: ١٦٥.
(٦٧٨)

[األحول]
حبيب األحول، الخثعمي، الكوفي، ويقال متحد مع حبيب بن المعلل

المدايني.
محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله، له كتاب.
روى عنه حماد بن أبي طلحة، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٢٥١. رجال البرقي ٤١. معجم رجال

الحديث ٤: ٢١٦. جامع الرواة ١: ١٧٧. مجمع الرجال ٢: ٧٨. أعيان الشيعة ٤:
.٣٨٩

هداية المحدثين ٣٦. منتهى المقال ٨٦. العندبيل ١: ١٢٦. منهج المقال ٩٢. جامع
المقال ٦٠. رجال األنصاري ٧٦.

(٦٧٩)
[اإلسكاف]

أبو عميرة، وقيل أبو عمرو حبيب بن بشار، وقيل يسار الكندي بالوالء،
الكوفي، اإلسكاف.

محدث تابعي، ضعفه بعض العامة.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الجارود بن زياد، ويوسف بن صهيب، وزكريا بن يحيى الكندي.

(٣٣٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٦ و ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٢٥١. معجم رجال الحديث ٤:

٢١٥ و ٢٢٠. جامع الرواة ١: ١٧٧. نقد الرجال ٨٢. مجمع الرجال ٢: ٧٨ و ٧٩.
أعيان

الشيعة ٤: ٥٣٩ و ٥٥٨. العندبيل ١: ١٢٦. منهج المقال ٩٢. إتقان المقال ٣٧.
ميزان االعتدال ١: ٤٥٦. لسان الميزان ٢: ١٧٤. خالصة تذهيب الكمال ٦١.

تقريب التهذيب ١: ١٥١. تهذيب التهذيب ٢: ١٩٢. التاريخ الكبير ٢: ٣٢٧. الجرح
والتعديل ١: ٢: ١١٠. تهذيب الكمال ٥: ٤٠٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين

.٣٠٠
تاريخ االسالم ٤: ٩٨. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٩. المغني في الضعفاء ١:

.١٤٩
(٦٨٠)

[حبيب بن بشر]
حبيب بن بشر، وقيل بشرة، وقيل بسر، وقيل بشير، وقيل بسرة.

محدث إمامي.
روى عنه الحسين بن أبي العالء.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٢٥١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال

الحديث ٤: ٢٢٠. رجال البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ١٧٧. نقد الرجال ٨٢. مجمع
الرجال ٢: ٧٩. أعيان الشيعة ٤: ٥٣٩. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١: ١٢٦. منهج

المقال ٩٢.
لسان الميزان ٢: ١٦٨.

(٦٨١)
[العبسي]

حبيب بن جري، وقيل جزي، وقيل جرير العبسي، الكوفي، والد عائذ بن
حبيب.

(٣٣٧)



محدث إمامي مجهول الحال، وقيل فيه نظر، وقيل مشكوك فيه، وعده بعض
العامة من الصلحاء.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه حماد بن مسعدة، والخريبي.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٦ و ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٠ و ٢٢٩. جامع الرواة ١: ١٧٧ و ١٧٨. نقد الرجال
.٨٢

مجمع الرجال ٢: ٧٩ و ٨٠. أعيان الشيعة ٤: ٥٣٩ و ٥٥١. رجال الحلي ٢١٨.
رجال

ابن داود ٢٣٦. توضيح االشتباه ١٠٧. العندبيل ١: ١٢٦. منهج المقال ٩٢.
لسان الميزان ٢: ١٦٩. الثقات البن حبان ٦: ١٧٨. التاريخ الكبير ١: ٢: ٣١٤

وفيه النهدي بدل العبسي. الجرح والتعديل ١: ٢: ٩٧. االكمال ٢: ٧٦.
(٦٨٢)

[ابن أبي األشرس]
حبيب بن حسان بن أبي األشرس الكوفي، األسدي بالوالء، وقيل في اسمه

حبيب ابن أبي األشرس حسان.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقال عنه بعض العامة: ليس بثقة متروك

الحديث.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٧ و ١١٦ و ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٠. جامع الرواة ١: ١٧٧. أعيان الشيعة ٤: ٥٤٠. نقد
الرجال ٨٢. مجمع الرجال ٢: ٧٩. العندبيل ١: ١٢٦. منهج المقال ٩٢.

لسان الميزان ٢: ١٦٧ و ١٧٠. ميزان االعتدال ١: ٤٥٠. المجروحين ١: ٢٦٤.
الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٨١٠. الضعفاء الكبير ١: ٢٦١. الجرح والتعديل ١: ٢:

(٣٣٨)



٩٨. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٠٠ و ٤٢٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني
٧٩. أحوال الرجال ٥٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٨٨. المغني في

الضعفاء ١: ١٤٧. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٠.
(٦٨٣)

[الخزاعي]
حبيب الخزاعي، وقيل الجماعي.

محدث.
روى عنه يونس بن عبد الرحمن.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٨. أعيان الشيعة ٤: ٥٤٠. تنقيح المقال ١: ٢٥١

و ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٧٨٩. جامع الرواة ١: ١٧٨. منتهى المقال ٨٦.
(٦٨٤)

[األنصاري]
حبيب بن زيد بن خالد األنصاري، المدني، وقيل المديني.

محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة.
كان مدنيا دخل الكوفة وحدث بها.
روى عنه شعبة بن الحجاج وغيره.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٢ و ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

رجال البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٢١. جامع الرواة ١: ١٧٨. نقد الرجال
٨٢. مجمع الرجال ٢: ٧٩. أعيان الشيعة ٤: ٥٤٠. منتهى المقال ٨٥. العندبيل ١:

.١٢٦
منهج المقال ٩٢. حلية األولياء ١: ٣٥٥.

تقريب التهذيب ١: ١٤٩. تهذيب التهذيب ٢: ١٨٣. خالصة تذهيب الكمال ٦٠.
لسان الميزان ٢: ١٧٠. التاريخ الكبير ٢: ٣١٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٠١.

تهذيب
الكمال ٥: ٣٧٣. الثقات البن حبان ٦: ١٨١.

(٣٣٩)



(٦٨٥)
[الكاهلي]

أبو يحيى حبيب ابن أبي ثابت قيس، وقيل: هند، وقيل: هندي بن دينار
األسدي بالوالء، الكاهلي، الكوفي، األعور.

من حسان محدثي االمامية الممدوحين، تابعي، وثقه بعض العامة، وكان
حافظا، فقيها، تصدر لالفتاء بالكوفة.

روى كذلك عن األئمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، والسجاد عليه
السالم

والباقر عليه السالم
روى عنه عامر بن السمط، وسفيان الثوري، واألعمش وغيرهم.

توفي سنة ١١٩، وقيل سنة ١١٧، وقيل سنة ١٢٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٨ و ٨٧ و ١١٦ و ١٧٢. نقد الرجال ٨١. أعيان الشيعة ٤: ٥٥١.
تنقيح المقال ١: ٢٥١. معجم الثقات ٢٦٦. جامع الرواة ١: ١٧٧. معجم رجال

الحديث
٤: ٢١٦. رجال البرقي ٩. مجمع الرجال ٢: ٧٨. خاتمة المستدرك ٧٨٩. منتهى

المقال
٨٦. العندبيل ١: ١٢٦. منهج المقال ٩٢. إتقان المقال ٣٦.

تقريب التهذيب ١: ١٤٨. العبر ١: ١٥٠. التاريخ الكبير ٢: ٣١٣. تهذيب التهذيب
٢: ١٧٨. لسان الميزان ٧: ١٩٣. ميزان االعتدال ١: ٤٥١. تذكرة الحفاظ ١:

.١١٦
تهذيب تاريخ دمشق ٤: ٣٩. النجوم الزاهرة ١: ٢٨٣. الطبقات الكبرى ٦: ٢٢٣.

طبقات الفقهاء ٨٣. خالصة تذهيب الكمال ٦٠. طبقات الحفاظ ٤٤. شذرات
الذهب

١: ١٥٦. مرآة الجنان ١: ٢٥٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٨١٣. أخبار القضاة
:١

٣٩. الثقات البن حبان ٦: ١٧٨. تاريخ االسالم ٤: ٢٤٠. الضعفاء الكبير ١: ٢٦٣.
الجرح والتعديل ١: ٢: ١٠٧. المراسيل ٣٤. الوافي بالوفيات ١١: ٢٩٠. الكنى

واألسماء ٢: ١٦٥. سير أعالم النبالء ٥: ٢٨٨. الطبقات البن خياط ١٥٩. تهذيب
الكمال ٥: ٣٥٨. تاريخ أسماء الثقات ٩٨. هدى الساري ٣٩٣. موضح أوهام الجمع

(٣٤٠)



والتفريق ٢: ٦. تاريخ الثقات ١٠٥.
(٦٨٦)

[الخثعمي]
حبيب بن المعلل، وقيل: المعلى الخثعمي بالوالء، المدايني، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى كذلك عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن محمد الحجال، وأبو إسماعيل
السراج وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٢٥٣. رجال النجاشي ١٠٢. معالم العلماء
٤٤. فهرست الطوسي ٦٤. معجم الثقات ٣١. رجال ابن داود ٧٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٧. جامع الرواة ١: ١٧٨. رجال الحلي ٦٢. نقد

الرجال
٨٢. رجال الكشي انظر فهرسته. مجمع الرجال ٢: ٨١. هداية المحدثين ٣٦. أعيان
الشيعة ٤: ٥٥٥ و ٥٥٦. توضيح االشتباه ١٠٨. بهجة اآلمال ٣: ٣٤. منتهى المقال

.٨٦
العندبيل ١: ١٢٦ وفيه األحول و ١٢٧. منهج المقال ٩٢. ايضاح االشتباه ٢٦. جامع
المقال ٦٠. نضد االيضاح ٨٣. أضبط المقال ٤٩٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦١. إتقان

المقال ٣٦ و ٢٧١ وفيه من الضعفاء. الوجيزة للمجلسي ٣٠. شرح مشيخة الفقيه
.٤١

رجال األنصاري ٥٧. ثقات الرواة ١: ١٨٣ و ١٨٤.
لسان الميزان ٢: ١٧٣.

(٦٨٧)
[السجستاني]

حبيب بن المعلى، وقيل العالء السجستاني.
كان في بادئ أمره من الخوارج الشراة، ثم استبصر وعرف طريق الحق

(٣٤١)



والعدل وانقطع إلى االمامين الباقر عليه السالم والصادق عليه السالم، وحدث، وكان
من

الممدوحين.
حدث كذلك عن اإلمام السجاد عليه السالم.

روى عنه هشام بن سالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٨ و ١١٦ و ١٧٢ و ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٢٥٢. خاتمة
المستدرك

٧٨٩. معجم الثقات ٢٦٧. رجال ابن داود ٦٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٦ و
.٢٢٨

رجال البرقي ١٥ و ١٨. جامع الرواة ١: ١٧٨. رجال الحلي ٦١. نقد الرجال ٨٢.
رجال الكشي ٣٤٧. مجمع الرجال ٢: ٧٩ و ٨٢. أعيان الشيعة ٤: ٥٤١ و ٥٥٦.

بهجة اآلمال
٣: ٢٤. منتهى المقال ٨٦. منهج المقال ٩٢. العندبيل ١: ١٢٦. التحرير

الطاووسي ٩١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٠. الوجيزة للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري
.٥٧

لسان الميزان ٢: ١٧١.
(٦٨٨)

[الصيرفي]
حبيب بن نزار بن حيان الهاشمي بالوالء، الكوفي، الصيرفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٥٣. خاتمة المستدرك
٧٨٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٧. جامع الرواة ١: ١٧٩. نقد الرجال ٨٢.

مجمع
الرجال ٢: ٨٢. أعيان الشيعة ٤: ٥٥٧. توضيح االشتباه ١٠٨. منتهى المقال ٨٧.
العندبيل ١: ١٢٨ وفيه اسم جده جبان بدل حيان. منهج المقال ٩٢. إتقان المقال

١٧٥
وفيه حبيب بن بزار بن أبي حيان. الوجيزة للمجلسي ٣٠.

لسان الميزان ٢: ١٧٣.

(٣٤٢)



(٦٨٩)
[األسدي]

حبيب بن النعمان األعرابي، األسدي بالوالء.
محدث إمامي من أهل البادية، يقول عنه بعض العامة بان له مناكير، له كتاب.

روى عنه محمد بن الحسين بن عبيد الله التميمي الكناني، وزياد العصفري،
وعمرو بن دينار.

كان على قيد الحياة سنة ١٢٢.
المراجع:

رجال النجاشي ١٠٣. معجم رجال الحديث ٤: ٢٢٧. أعيان الشيعة ٤: ٥٥٧.
تنقيح المقال ١: ٢٥٣. رجال ابن داود ٧٠. هداية المحدثين ٣٦ و ١٨٧. نقد الرجال

٨٢. جامع الرواة ١: ١٧٩. مجمع الرجال ٢: ٨٢. منهج المقال ٩٢. العندبيل ١:
.١٢

جامع المقال ٦٠.
ميزان االعتدال ١: ٤٥٧. تقريب التهذيب ١: ١٥١. لسان الميزان ٧: ١٩٣. تهذيب

التهذيب ٢: ١٩٢. التاريخ الكبير ٢: ٣٢٦. خالصة تذهيب الكمال ٦١. الجرح
والتعديل ١: ٢: ١٠٩. تهذيب الكمال ٥: ٤٠٤. المغني في الضعفاء ١: ١٤٩.

المشتبه ١:
٢١٥. الثقات البن حبان ٦: ١٧٨. االكمال ٢: ٢٩٤.

(٦٩٠)
[حبيب بن النعمان]

حبيب بن النعمان الهمداني، وقيل الحمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٢٧. جامع الرواة ١: ١٧٩. نقد الرجال ٨٢. مجمع الرجال ٢: ٨٢.

أعيان
الشيعة ٤: ٥٥٧. هداية المحدثين ٣٦. العندبيل ١: ١٢٨. منهج المقال ٩٣.

(٣٤٣)



لسان الميزان ٢: ١٧٣.
(٦٩١)

[األبزاري]
حجاح األبزاري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٣١. جامع الرواة ١: ١٧٩. مجمع الرجال ٢: ٨٢. أعيان الشيعة ٤:

.٥٦٢
العندبيل ١: ١٢٨. منهج المقال ٩٣.

(٦٩٢)
[الحجاج بن أرطأة]

أبو أرطأة الحجاج بن أرطأة بن ثور بن هبيرة بن شراحيل بن كعب بن
سالمان بن عامر النخعي، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، ومن خواص الشيعة، وقيل من الضعفاء، وكان
فقيها، قاضيا، حافظا.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
واله عبد الله بن عمر بن عبد العزيز األموي شرطة الكوفة، وفي العصر

العباسي صحب المهدي إلى خراسان وتولى قضاءها، ثم تولى قضاء البصرة، وقيل
كان أول من تولى فضائها في العصر العباسي.

روى عنه شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ويزيد بن هارون وغيرهم.
توفي بالري، وقيل بخراسان سنة ١٤٥، وقيل سنة ١٤٧.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٩ و ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩.

معجم الثقات ٢٦٧. معجم رجال الحديث ٤: ٢٣١. جامع الرواة ١: ١٧٩. نقد
الرجال

(٣٤٤)



٨٢. مجمع الرجال ٢: ٨٣. أعيان الشيعة ٤: ٥٦٢. العندبيل ١: ١٢٨ وفيه مهمل
مات

في زمن اإلمام الباقر عليه السالم. منهج المقال ٩٣. إتقان المقال ٢٧١.
تقريب التهذيب ١: ١٥٢. الطبقات الكبرى ٦: ٣٤٣. تهذيب التهذيب ٢: ١٩٦.

ميزان االعتدال ١: ٢١٣. خالصة تذهيب الكمال ٦١. المجروحين ١: ٢٢٥. التاريخ
الكبير ٢: ٣٧٨. لسان الميزان ٧: ١٩٣. تاريخ بغداد ٨: ٢٣٠. الكامل في التاريخ ٥:
٤٤٥ و ٥٧٤ وغيرها. الطبقات البن خياط ١٦٧. األعالم ٢: ١٦٨. شذرات الذهب

:١
٢٢٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٤١. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٥٤. الضعفاء

الكبير
١: ٢٧٧. تهذيب الكمال ٥: ٤٢٠. العبر ١: ٢٦٤. تذكرة الحفاظ ١: ١٨٦.

تهذيب
األسماء واللغات ١: ١٥٢. تاريخ االسالم ٦: ٥١. سير أعالم النبالء ٧: ٦٨. تاريخ
أسماء الثقات ١٠٢. الوافي بالوفيات ١١: ٣٠٦. طبقات الحفاظ ٨٧. تاريخ الثقات
١٠٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٤٢٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:١
١٩١. المراسيل ٤٥. الكنى واألسماء ١: ١١٢. المغني في الضعفاء ١: ١٤٩. تاريخ

بغداد ١٣: ملحق ١٧٠.
(٦٩٣)

[الكندي]
حجاج بن حمزة، وقيل حرة الكندي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٣٢. جامع الرواة ١: ١٧٩. نقد الرجال ٨٢. مجمع الرجال ٢: ٨٣.

أعيان
الشيعة ٤: ٥٦٤. العندبيل ١: ١٢٩. منهج المقال ٩٣.

لسان الميزان ٢: ١٧٦.
(٦٩٤)

[الخشاب]
أبو رفاعة، وقيل: أبو علي الحجاج بن رفاعة الكوفي، الخشاب.



(٣٤٥)



من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى عنه محمد بن يحيى الخزاز، وأحمد بن ميثم، وجعفر بن بشير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. فهرست الطوسي ٦٥. تنقيح المقال ١: ٢٥٥. رجال

النجاشي ١٠٤. معالم العلماء ٤٥. رجال ابن داود ٧٠. معجم الثقات ٣١. معجم
رجال

الحديث ٤: ٢٣٢. جامع الرواة ١: ١٧٩. رجال الحلي ٦٤. نقد الرجال ٨٣. مجمع
الرجال ٢: ٨٣. هداية المحدثين ٣٦. أعيان الشيعة ٤: ٥٦٥. منتهى المقال ٨٧.

توضيح االشتباه ١٠٩. بهجة اآلمال ٣: ٣٦. العندبيل ١: ١٢٩. منهج المقال ٩٣.
جامع

المقال ٦٠. ايضاح االشتباه ٢٦. نضد االيضاح ٨٣. أضبط المقال ٤٩٧. وسائل
الشيعة

٢٠: ١٦١. إتقان المقال ٣٧. الوجيزة للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٥٧. ثقات
الرواة

.١: ١٨٤
لسان الميزان ٢: ١٧٦.

(٦٩٥)
[الكوفي]

حجاج الكوفي، وقيل الكرخي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٥. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٣٤. جامع الرواة ١: ١٨٠. مجمع الرجال ٢: ٨٤. أعيان الشيعة ٤:

.٥٦٨
العندبيل ١: ١٢٩. منهج المقال ٩٣.

(٦٩٦)
[حجر بن زايدة]

أبو عبد الله حجر بن زايدة الحضرمي، وقيل الخضرمي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من

(٣٤٦)



حواريهما الممدوحين، وكان صحيح المذهب، وله كتاب، ضعفه بعض علمائنا.
روى عنه عبد الله بن مسكان، وأبان بن عثمان، وجعفر بن بشير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٥. فهرست الطوسي ٦٣. رجال

النجاشي ١٠٧. رجال الكشي ٤٠٧. معالم العلماء ٤٤. رجال ابن داود ٧٠. معجم
الثقات ٣١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٤ و ٢٣٥. رجال البرقي ٤٦. جامع الرواة

:١
١٨٠. رجال الحلي ٥٩. نقد الرجال ٨٣. مجمع الرجال ٢: ٨٤ و ٨٥. هداية

المحدثين
٣٦. أعيان الشيعة ٤: ٥٦٨. توضيح االشتباه ١٠٩. بهجة اآلمال ٣: ٣٧. منتهى

المقال
٨٧. العندبيل ١: ١٢٩. منهج المقال ٩٣. جامع المقال ٦٠. ايضاح االشتباه ٣٣.
التحرير الطاووسي ٨٤. نضد االيضاح ٨٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦١. إتقان المقال

.٣٧
الوجيزة للمجلسي ٣٠. رجال األنصاري ٥٧. ثقات الرواة ١: ١٨٤ - ١٨٧.

لسان الميزان ٢: ١٨٠.
(٦٩٧)

[الكندي]
حجر بن عدي الكندي، الكوفي، وهو غير حجر بن عدي صاحب االمام أمير

المؤمنين عليه السالم.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢٣٨. جامع الرواة ١: ١٨٠ في
ترجمة حجر بن عدي صاحب أمير المؤمنين عليه السالم. نقد الرجال ٨٣. مجمع

الرجال ٢:
٨٦. أعيان الشيعة ٤: ٥٨٦. بهجة اآلمال ٣: ٤٠. منهج المقال ٩٣. إتقان المقال

.٣٧
منتهى المقال ٨٨.

(٦٩٨)
[الربعي]

حذيفة بن عامر الربعي، الكوفي.



(٣٤٧)



إمامي. أحواله كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٨. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ١٨١. نقد الرجال ٨٣. مجمع الرجال ٢: ٨٧.

أعيان
الشيعة ٤: ٥٨٩. منتهى المقال ٨٨. العندبيل ١: ١٣١. منهج المقال ٩٤.

لسان الميزان ٢: ١٨٢.
(٦٩٩)

[بياع السابري]
أبو محمد حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي

بالوالء، الكوفي، المعروف ببياع السابري.
محدث إمامي ثقة، وقيل حديثه غير نقي يروي الصحيح والسقيم وأمره

ملتبس، وقيل ولي من قبل األمويين.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم، وله كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن سنان، وجميل بن صالح وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٩ و ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٨. فهرست الطوسي ٦٥. رجال
الكشي ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٥٨٦. رجال النجاشي ١٠٧. معالم العلماء ٤٥.

رجال
ابن داود ٧١ و ٢٣٧. معجم الثقات ٣١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٤٠ و ٢٤٢.

جامع
الرواة ١: ١٨١. رجال الحلي ٦٠. نقد الرجال ٨٣. مجمع الرجال ٢: ٨٧ و ٨٨.

هداية
المحدثين ١٨٧. أعيان الشيعة ٤: ٥٨٩. بهجة اآلمال ٣: ٤٣. سفينة البحار ١:

.٢٣٤
تأسيس الشيعة ٤١٠. منتهى المقال ٨٨. العندبيل ١: ١٣١. منهج المقال ٩٤. جامع

المقال ٦٠. التحرير الطاووسي ٩١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٢. إتقان المقال ٣٨ و
.٢٧٢

الوجيزة للمجلسي ٣٠. شرح مشيخة الفقيه ٩٤. رجال األنصاري ٥٨. ثقات الرواة
:١

.١٨٨



(٣٤٨)



لسان الميزان ٢: ١٨٢ وفيه صاحب اإلسقاط بدل بياع السابري.
(٧٠٠)

[العلوي]
حذيفة بن منصور الكوفي، العلوي بالوالء، مولى الحسين بن زيد بن علي

العلوي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٤٥. جامع الرواة ١: ١٨٢. نقد الرجال ٨٤. مجمع الرجال ٢: ٨٨.

هداية
المحدثين ١٨٧. أعيان الشيعة ٤: ٥٩٠. العندبيل ١: ١٣٢. منهج المقال ٩٤.

(٧٠١)
[البزاز]

أبو سفيان حريث، وقيل الحارث، وقيل الحرب بن شريح، وقيل سريج بن
المنذر البصري، المنقري، التميمي، البزاز.

محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة ولينه آخرون منهم.
روى عنه شيبان بن فروخ، وعبيد الله القواريري، وعبد الله بن المبارك

وغيرهم.
توفي سنة ١٦٢.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال

الحديث ٤: ١٩٥. جامع الرواة ١: ١٧٣ و ١٨٢. مجمع الرجال ٢: ٩٠. أعيان
الشيعة ٤:

٣٦٥ و ٦١٧. منتهى المقال ٨٤. العندبيل ١: ١٣٢. منهج المقال ٩٤.
لسان الميزان ٢: ١٨٤. ميزان االعتدال ١: ٤٦٩. التاريخ الكبير ٣: ٦٣. خالصة

تذهيب الكمال ٦٣. تهذيب التهذيب ٢: ٢٢٤. تقريب التهذيب ١: ١٥٧. الضعفاء
الكبير

(٣٤٩)



١: ٢٩٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٥٠. تهذيب الكمال ٥: ٥٢٢. المجروحين ١:
.٢٦١

العبر ١: ٢٣٩. شذرات الذهب ١: ٢٥٦. تاريخ أسماء الثقات ١١١. الكنى واألسماء
:١

١٩٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ١٩٥. المغني في الضعفاء ١: ١٥٢.
(٧٠٢)

[الجعفي]
حريث بن عمارة الجعفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. معجم رجال الحديث ٤: ٢٤٨. أعيان الشيعة ٤: ٦١٧.
تنقيح المقال ١: ٢٦١. خاتمة المستدرك ٧٨٩. نقد الرجال ٨٤. توضيح االشتباه

.١١٠
جامع الرواة ١: ١٨٢. مجمع الرجال ٢: ٩٠. منتهى المقال ٨٨. العندبيل ١: ١٣.

منهج
المقال ٩٤.

لسان الميزان ٢: ١٨٦.
(٧٠٣)

[العبدي]
أبو عمير حريث بن عمير العبدي، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان الممدوحين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٢٦١. خاتمة المستدرك
٧٨٩. معجم رجال الحديث ٤: ٢٨. جامع الرواة ١: ١٨٢. نقد الرجال ٨٤. مجمع

الرجال ٤: ٢٨. جامع الرواة ١: ١٨٢. أعيان الشيعة ٤: ٦١٧. منتهى المقال ٨٩.
منهج

المقال ٩٤. العندبيل ١: ١٣٣. إتقان المقال ١٧٦.
لسان الميزان ٢: ١٨٦.

(٣٥٠)



(٧٠٤)
[الكوفي]

حريث، وقيل: الحارث بن مهران الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٢٦١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٤٨. جامع

الرواة ١: ١٨٢. نقد الرجال ٨٤. مجمع الرجال ٢: ٩٠. أعيان الشيعة ٤: ٦١٧.
منتهى

المقال ٨٨. العندبيل ١: ١٣٣. منهج المقال ٩٤.
لسان الميزان ٢: ١٨٤ وفيه اسمه حرب.

(٧٠٥)
[السجستاني]

أبو محمد حريز، وقيل جرير بن عبد الله بن الحسين السجستاني، األزدي
بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، فقيه عظيم الشأن.
كان كوفيا عربيا عرف بالسجستاني لكثرة سفره إليها للتجارة.

يقال بأنه روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا وهو قول غير صحيح ألنه اشترك
في الحرب ضد الخوارج في سجستان واستشهد فيها وذلك قبل سنة ١٤٨.

له من المؤلفات كتاب (الصالة)، و (الصيام)، و (الزكاة)، و (النوادر).
روى عنه محمد بن أبي عمير، وحماد بن عيسى الجهني، وأبان بن عثمان

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٦١. فهرست النديم ٢٧٥ و ٢٧٧. خاتمة
المستدرك ٥٨٧ و ٥٩٦. رجال النجاشي ١٠٥. فهرست الطوسي ٦٢. رجال ابن

داود
٧١ و ٢٣٧. معجم الثقات ٣١. معجم رجال الحديث ٤: ٤٢. و ٢٤٩ - ٢٦٢.

رجال

(٣٥١)



البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ١٨٢ - ١٨٧. رجال الحلي ٦٣. نقد الرجال ٨٤. رجال
الكشي ٣٣٦ و ٣٨٥ وغيرها. مجمع الرجال ٢: ٩٠ - ٩٣. أعيان الشيعة ٤: ٦١٧

-
٦١٩. سفينة البحار ١: ٢٤٢. االختصاص ٢٠٦. توضيح االشتباه ١١٠. بهجة اآلمال
٣: ٥٢. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٣٣. منهج المقال ٩٤. ايضاح االشتباه ٢٦.

التحرير الطاووسي ٩١. نضد االيضاح ٨٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٢. إتقان المقال
.٣٨

الوجيزة للمجلسي ٣٠. شرح مشيخة الفقيه ٩. رجال األنصاري ٥٨ و ٧٦. األعالم
في

معجم البلدان ١٥٧. ثقات الرواة ١: ١٨٩ - ١٩٤.
لسان الميزان ٢: ١٨٦. معجم البلدان ٣: ١٩١. االكمال ٢: ٨٦.

(٧٠٦)
[العامري]

حزم، وقيل حزام بن إسماعيل العامري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٦٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٦٢. جامع الرواة ١: ١٨٧. نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٤.

أعيان
الشيعة ٤: ٦١٩. توضيح االشتباه ١١١. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٣٤. منهج

المقال ٩٥.
لسان الميزان ٢: ١٨٧.

(٧٠٧)
[البكري]

حزم بن عبيد، وقيل عبد البكري، وقيل العكري، الكوفي.
محدث إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٦٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩ وفيه اسم أبيه

(٣٥٢)



عبد الله. معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٣. جامع الرواة ١: ١٨٧. نقد الرجال ٨٥.
مجمع

الرجال ٢: ٩٤. أعيان الشيعة ٤: ٦١٩. توضيح االشتباه ١١١. منتهى المقال ٨٩ وفيه
اسمه حريم بدل حزم. العندبيل ١: ١٣٤ وفيه اسمه حزهم بدل حزم. منهج المقال ٩٥

وفيه اسم أبيه عبيد الله.
(٧٠٨)

[الجهني]
حزيمة، وقيل: حريمة بن عمارة الجهني، المدني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٢٦٣. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٦٣. جامع الرواة ١: ١٨٧. نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٤.

أعيان
الشيعة ٤: ٦١٩ وفيه اسم أبيه عمار. توضيح االشتباه ١١١. منتهى المقال ٨٩.

العندبيل ١: ١٣٤. منهج المقال ٩٥ وفيه اسم أبيه عمار.
(٧٠٩)

[الجعفي]
حسان بن عبد الله الجعفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨١. تنقيح المقال ١: ٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٦٥. جامع الرواة ١: ١٨٧. نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٤.

أعيان
الشيعة ٤: ٦٢٣. العندبيل ١: ١٣٤. منهج المقال ٩٥.

لسان الميزان ٢: ١٨٨.
(٧١٠)

[حسان بن المختار]
محدث إمامي.

(٣٥٣)



روى عنه سيف بن عميرة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٥. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٣. تنقيح المقال ١: ٢٦٤.
جامع الرواة ١: ١٨٧.

(٧١١)
[ابن المعلم]

حسان ابن المعلم، وقيل: المعلم بدون ابن.
محدث إمامي.

روى عنه الفضل بن كثير، والحجال، وعلي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. رجال
البرقي ٢٧. معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٥ و ٢٦٨. جامع الرواة ١: ١٨٧. نقد

الرجال
٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٤. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٤. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١:

١٣٤. منهج المقال ٩٥.
لسان الميزان ٢: ١٩٠.

(٧١٢)
[الكاهلي]

حسان بن مهران الجمال، وقيل: الحمال، الكاهلي، األسدي بالوالء، الكوفي،
أخو صفوان بن مهران.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

روى عنه علي بن النعمان، وسيف بن عميرة، وعبد الصمد بن بشير وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٨ و ١٨١. تنقيح المقال ١: ٢٦٤. فهرست الطوسي ٦٤. خاتمة

(٣٥٤)



المستدرك ٧٨٩. رجال النجاشي ١٠٧. معالم العلماء ٤٤. رجال ابن داود ٧١.
معجم

الثقات ٣٢. معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٥ و ٢٦٦ و ٢٦٧. رجال البرقي ٢٧.
جامع

الرواة ١: ١٨٧. رجال الحلي ٦٤. نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٤ و ٩٥.
هداية

المحدثين ٣٧. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٤. توضيح االشتباه ١١٢. بهجة اآلمال ٣: ٦٦.
منتهى المقال ٩٠. العندبيل ١: ١٣٤. منهج المقال ٩٥. جامع المقال ٦٠. ايضاح

االشتباه ٣٣. نضد االيضاح ٨٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٢. روضة المتقين ١٤:
.٣٤١

إتقان المقال ٣٨. الوجيزة للمجلسي ٣١. رجال األنصاري ٥٩. ثقات الرواة ١:
.١٩٤

لسان الميزان ٢: ١٨٩.
(٧١٣)

[الغنوي]
حسان بن مهران الغنوي، الكوفي.
إمامي لم اقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٦٧. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٤.

تنقيح المقال ١: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٧٨٩. رجال البرقي ٢٧. رجال ابن داود
.٧١

نقد الرجال ٨٥. جامع الرواة ١: ١٨٧. مجمع الرجال ٢: ٩٥. العندبيل ١: ١٣٤
وفيه

من الثقات. منهج المقال ٩٥ عند ترجمة حسان بن مهران الجمال. إتقان المقال ٣٨.
رجال األنصاري ٥٩.

لسان الميزان ٢: ١٩٠ في ترجمة حسان بن مهران الجمال.
(٧١٤)

[الهاشمي]
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط

ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، المدني، وأمه
مليكة

بنت عبد الله التميمي.



(٣٥٥)



إمامي وجيه، متقدم.
كان من العلويين الذين شملهم ظلم وتعسف المنصور الدوانيقي العباسي

حيث أمر بحبسه سنة ١٥٩.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٦٥. الفصول الفخرية (فارسي) ١٠٨.
معجم رجال الحديث ٤: ٢٧٤. جامع الرواة ١: ١٨٨. نقد الرجال ٨٥. مجمع
الرجال ٢: ٩٥. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٧. عمدة الطالب ١١٠. منتهى المقال ٩٠.

العندبيل
١: ١٣٥. منهج المقال ٩٥. المجدي في أنساب الطالبيين ٤٣.

لسان الميزان ٢: ١٩٠. تاريخ الطبري ٦: ٣٥٣ و ٣٦٦. الكامل في التاريخ ٦: ٣٧
وبعدها.
(٧١٥)

[ابن أخي الفضيل]
الحسن ابن أخي الفضيل بن يسار.

محدث إمامي.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
مجمع الرجال ٧: ١٥٨. نقد الرجال ٤٠٣. جامع الرواة ٢: ٤٣٠. خاتمة المستدرك

٨٦٩. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ٤١. معجم رجال الحديث ٤: ٢٨٦ و ٢٢:
.١٥٤

(٧١٦)
[المدايني]

الحسن بن بحر المدايني.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن عيسى، ومحمد بن خالد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم

(٣٥٦)



رجال الحديث ٤: ٢٩٠. جامع الرواة ١: ١٩٠. نقد الرجال ٨٦. مجمع الرجال ٢:
.٩٩

أعيان الشيعة ٥: ٢٧. العندبيل ١: ١٣٦. منهج المقال ٩٧.
(٧١٧)

[بياع الهروي]
الحسن، وقيل الحسين بياع الهروي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٧٩٠ وفيه الحسن
ابن بياع الهروي. معجم رجال الحديث ٥: ١٦١ و ٦: ١١٦. جامع الرواة ١: ١٩١.

مجمع
الرجال ٢: ٩٩. أعيان الشيعة ٥: ٣٣. رجال البرقي ٢٦. العندبيل ١: ١٣٦ وفيه بياع

الهروي أو التفليسي. منهج المقال ٩٧.
(٧١٨)

[الكوفي]
الحسن بن تميم الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٩٢. جامع الرواة ١: ١٩١. نقد الرجال ٨٦. مجمع الرجال ٢: ١٠٠.

أعيان الشيعة ٥: ٣٣. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٣٧. منهج المقال ٩٧.
(٧١٩)

[الهاشمي]
أبو محمد الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي، الحسني، المدني،
وأمه

عائشة بنت عوف األزدية.

(٣٥٧)



محدث إمامي ثقة، وأحد خطباء بني هاشم المعروفين، وله كتاب.
جلبه المنصور الدوانيقي العباسي من المدينة المنورة إلى العراق وحبسه مع

جماعة من الحسنيين في الكوفة.
روى عنه محمد بن أعين الهمداني الصايغ.

المراجع:
رجال النجاشي ٣٤. معجم رجال الحديث ٤: ٢٩٢. تنقيح المقال ١: ٢٧٠. أعيان

الشيعة ٥: ٣٤. مروج الذهب ٣: ٣١٠. مقاتل الطالبيين ١٨٩ و ٧١٩. عمدة الطالب
١٨٤. معجم الثقات ٣٢. الفصول الفخرية (فارسي) ١٣٢. رجال ابن داود ٧٢ وفيه

المدايني بدل المدني. رجال الحلي ٤٢. هداية المحدثين ٣٨. نقد الرجال ٨٦. جامع
الرواة ١: ١٩١. مجمع الرجال ٢: ١٠٠. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٣٠٩. منتهى

المقال
٩١. العندبيل ١: ١٣٧. منهج المقال ٩٧. جامع المقال ٦١. التحرير الطاووسي ٧١.

وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٣. إتقان المقال ٣٩. الوجيزة للمجلسي ٣١. تهذيب المقال
:٢

٦٧. رجال األنصاري ٥٩. المجدي في أنساب الطالبيين ٨٢. الفخري في أنساب
الطالبيين ١١٦. ثقات الرواة ١: ١٩٧.

(٧٢٠)
[األسدي]

الحسن بن حبيش، وقيل خنيس، وقيل حبيس األسدي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٢ و ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٧١. معجم الثقات ٢٦٩. معجم
رجال الحديث ٤: ٢٩٦. و ٣١٩. رجال البرقي ٢٦. جامع الرواة ١: ١٩٢ و ١٩٦.

رجال
الحلي ٤١. نقد الرجال ٨٧ و ٨٨. رجال الكشي ٤٠٣. مجمع الرجال ٢: ١٠١ و

.١٠٥
هداية المحدثين ٣٨. أعيان الشيعة ٥: ٤٠ و ٦٣. توضيح االشتباه ١١٤. رجال ابن

(٣٥٨)



داود ٧٣ وفيه الحسن بن خنيس ثقة وهو غير الحسن بن حبيس. بهجة اآلمال ٣: ٩٦.
منتهى المقال ٩١. العندبيل ١: ١٣٧. منهج المقال ٩٧. جامع المقال ٦١. التحرير

الطاووسي ٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٤. إتقان المقال ١٧٦. تهذيب المقال ٢:
.٢٩٤

رجال األنصاري ٦٠.
(٧٢١)

[بياع السابري]
الحسن بن حذيفة بن منصور بن كثير بن سلمة بن عبد الرحمن الخزاعي،

الكوفي، السبيعي بالوالء، وقيل مولى يسع، الهمداني، المعروف ببياع السابري.
من فقهاء ومحدثي االمامية، وكان حسن الحديث، وقيل كان حديثه ضعيفا جدا ال

ينتفع به.
روى عنه جعفر بن سماعة، والحسن بن محمد بن سماعة وغيرهما.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٧٢. معجم رجال الحديث ٤: ٢٩٨.

رجال النجاشي ١٠٧ في ترجمة أبيه حذيفة. جامع الرواة ١: ١٩٢. رجال الحلي
٢١٥. نقد الرجال ٨٧. مجمع الرجال ٢: ١٠١. أعيان الشيعة ٥: ٤٠. رجال ابن

داود
٢٣٧. بهجة اآلمال ٣: ٨٥. منتهى المقال ٩١. العندبيل ١: ١٣٨. منهج المقال ٩٧.

إتقان المقال ٢٧٢. الوجيزة للمجلسي ٣١.
(٧٢٢)

[األسدي]
الحسن بن الحر األسدي، الكوفي.

إمامي، تابعي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٧٢. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٢٩٩. جامع الرواة ١: ١٩٢. نقد الرجال ٨٧. مجمع الرجال ٢: ١٠١.

(٣٥٩)



أعيان الشيعة ٥: ٤١. العندبيل ١: ١٣٨ وفيه اسم أبيه جر بدل الحر.
(٧٢٣)

[الهاشمي]
أبو علي الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي، الحسني، المدني، وأمه
فاطمة

بنت اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم.
محدث تابعي، زيدي المذهب ال يعتمد على حديثه، وثقه بعض العامة.

ولد سنة ٧٧ بالمدينة المنورة.
استقدمه المنصور الدوانيقي العباسي من المدينة المنورة إلى العراق وأمر

بحبسه بالهاشمية (بالقرب من الحلة)، ثم أمر بقتله في السجن وذلك في شهر ذي
القعدة سنة ١٤٥.

روى عنه عمر بن شبيب المسلي، وفضيل بن مرزوق، وعبيد بن الوسيم
الجمال وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٢ و ١٦٥. مقاتل الطالبيين ١٨٥. عمدة الطالب ١٨٢. منتهى

اآلمال (فارسي) ١: ٣٠٣. تنقيح المقال ١: ٢٧٢. خاتمة المستدرك ٧٩٠. الفصول
الفخرية (فارسي) ١٣١. رجال ابن داود ٧٢. معجم رجال الحديث ٤: ٢٩٩. جامع

الرواة ١: ١٩٢. نقد الرجال ٨٧. رجال الكشي ٣٦٠. مجمع الرجال ٢: ١٠١ و
.١٠٢

أعيان الشيعة ٥: ٤١. العندبيل ١: ١٣٨. منهج المقال ٩٧. تهذيب المقال ٢: ٢٩٨.
المجدي في أنساب الطالبيين ٦٦. الفخري في أنساب الطالبيين ١١٥.

الكامل في التاريخ ٥: ٥٢٢ و ٥٧٢. تاريخ بغداد ٧: ٢٩٣. تهذيب التهذيب ٢:
٢٦٢. تقريب التهذيب ١: ١٦٤. خالصة تذهيب الكمال ٦٥. الطبقات الكبرى ٥:

.٣٤
الجرح والتعديل ١: ٢: ٥. تهذيب الكمال ٦: ٨٤. الطبقات البن خياط ٢٥٨. الوافي

بالوفيات ١١: ٤١٨. تاريخ االسالم ٦: ٥٤. الثقات البن حبان ٦: ١٥٩.

(٣٦٠)



(٧٢٤)
[الهاشمي]

الحسن بن الحسن بن علي بن عمر بن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، العلوي، المدني.

إمامي لم يذكره أصحاب كتب األنساب في كتبهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٧٣. خاتمة المستدرك ٧٩١. معجم رجال
الحديث ٤: ٣٠٢. جامع الرواة ١: ١٩٣. مجمع الرجال ٢: ١٠٢. أعيان الشيعة ٥:

.٤٧
العندبيل ١: ١٣٩.

(٧٢٥)
[الجحدري]

الحسن بن الحسين بن الحسن الكندي، الجحدري، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتب.

روى عنه الحسين بن محمد األزدي، وعلي بن الحكم، ويحيى بن المنذر
الحجري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٦ و ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٢٧٣. رجال النجاشي ٣٥. معجم

الثقات ٣٣. رجال ابن داود ٧٢. رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٠٥
و ٣٠٨. جامع الرواة ١: ١٩٣. رجال الحلي ٤٢. نقد الرجال ٨٧. مجمع الرجال ٢:

١٠٣. هداية المحدثين ١٨٧. أعيان الشيعة ٥: ٤٩. توضيح االشتباه ١١٥. بهجة
اآلمال

٣: ٨٦. منتهى المقال ٩٢. العندبيل ١: ١٣٩. منهج المقال ٩٧. ايضاح االشتباه
٣١. نضد االيضاح ٨٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٤. إتقان المقال ٣٩. الوجيزة

للمجلسي
٣١. تهذيب المقال ٢: ٧٤. رجال األنصاري ٦٠. ثقات الرواة ١: ٢٠٠.

الثقات البن حبان ٦: ١٦٣.

(٣٦١)



(٧٢٦)
[البكري]

الحسن بن حماد البكري.
محدث إمامي.

روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة وغيره.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٧٤. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٣١٢. جامع الرواة ١: ١٩٥. نقد الرجال ٨٧. مجمع الرجال ٢: ١٠٤.

أعيان الشيعة ٥: ٥٩. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٤٠. منهج المقال ٩٨.
(٧٢٧)

[الطائي]
الحسن بن حماد الطائي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٧٤. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٣١٣. جامع الرواة ١: ١٩٥. نقد الرجال ٨٧. مجمع الرجال ٢: ١٠٤.

أعيان الشيعة ٥: ٥٩. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٤٠. منهج المقال ٩٨.
(٧٢٨)
[الرقي]

الحسن بن داود الرقي.
محدث.

روى عنه علي بن محمد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٤: ٣١٩. جامع الرواة ١: ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٢٧٦.

(٣٦٢)



(٧٢٩)
[العباسي]

أبو محمد الحسن، وقيل: الحسين بن راشد العباسي بالوالء، الكوفي، وقيل
البغدادي

محدث إمامي ضعيف، وله كتاب (الراهب والراهبة).
روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.

حظي لدى بعض خلفاء الدولة العباسية، فاستوزره المهدي وموسى وهارون.
روى عنه حميد بن شعيب، والقاسم بن يحيى وغيرهما.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٢٧٦. خاتمة المستدرك ٥٨٧.
فهرست الطوسي ٥٣. رجال النجاشي ٢٧ وفيه الطفاوي وله كتاب النوادر. معالم

العلماء ٣٦. رجال ابن داود ٢٣٨. معجم رجال الحديث ٤: ٣٢٢. جامع الرواة ١:
١٩٧. رجال الحلي ٢١٣. نقد الرجال ٨٩. مجمع الرجال ٢: ١٠٧. أعيان الشيعة ٥:

٧١. رجال البرقي ٢٦ و ٤٨. بهجة اآلمال ٣: ١٠٣. سفينة البحار ١: ٢٦٤. منتهى
المقال ٩٢. العندبيل ١: ١٤١ و ١٨٤. منهج المقال ١١٢. إتقان المقال ٢٧٢.

الوجيزة
للمجلسي ٣١. شرح مشيخة الفقيه ٨٣. تهذيب المقال ٢: ٣١٥. رجال األنصاري

.٨٠
الذريعة ١٠: ٦٢.

(٧٣٠)
[الصيقل]

أبو وليد الحسن بن رباط البجلي، الكوفي، الصيقل، الرباطي.
من حسان محدثي االمامية الممدوحين، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان، والحكم بن مسكين.

(٣٦٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٧٨. خاتمة المستدرك ٧٩٠.

رجال النجاشي ٣٤. معالم العلماء ٣٥. فهرست الطوسي ٤٩. رجال ابن داود ٧٣.
رجال البرقي ٢٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٢٦. جامع الرواة ١: ١٩٩. نقد الرجال

٨٩. رجال الكشي ٣٦٨. هداية المحدثين ٣٩. أعيان الشيعة ٥: ٧٢. منتهى المقال
٩٣. العندبيل ١: ١٤٢. منهج المقال ٩٩. جامع المقال ٦١. نضد االيضاح ٨٩.

روضة
المتقين ١٤: ٣٤٢. إتقان المقال ١٧٧. تهذيب المقال ٢: ٧١.

(٧٣١)
[األسدي]

الحسن بن الزبير األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٧٨. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٢٩. جامع الرواة ١: ١٩٩. نقد الرجال ٨٩. مجمع الرجال ٢: ١١٠.
أعيان الشيعة ٥: ٧٣. العندبيل ١: ١٤٢. منهج المقال ٩٩.

(٧٣٢)
[الشيباني]

الحسن بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
إمامي جليل القدر، محدث حسن الحديث، ممدوح، يعتمد عليه، وقيل من

المهملين.
روى عنه هشام بن سالم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٧٨. معجم الثقات ٢٧٠. رجال ابن داود

٧٣. رجال البرقي ٢٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٢٩. فهرست النديم ٢٧٦. جامع

(٣٦٤)



الرواة ١: ١٩٩. تاريخ آل زرارة ٨٨. نقد الرجال ٨٩. رجال الكشي ١٣٨. مجمع
الرجال ٣: ٢٥ في ترجمة أبيه زرارة. أعيان الشيعة ٥: ٧٣. تاريخ آل أعين ٢٢ و ٩٨
و ١٠٢. بهجة اآلمال ٣: ١٠٥. منتهى المقال ٩٣. العندبيل ١: ١٤٢. منهج المقال

.٩٩
وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٥. إتقان المقال ١٧٧. الوجيزة للمجلسي ٣١.

لسان الميزان ٢: ٢٠٨ وفيه اسم أبيه زكريا بدل زرارة.
(٧٣٣)
[الضبي]

أبو الوليد وأبو محمد الحسن، وقيل الحسين بن زياد الضبي بالوالء، الطائي،
الصيقل، العطار، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، ومن خواص اإلمام عليه السالم، وله كتاب. روى كذلك عن
االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

روى عنه عامر بن معقل، وإبراهيم بن سليمان بن حيان، ويونس بن عبد
الرحمن وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ١١٩ و ١٦٦ و ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٢٧٩ و ٣: باب
الكنى

٤٣. خاتمة المستدرك ٧٩٠. رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٤: ٣٣٠ -
٣٣٤

و ٣٦٦ و ٥: ١٦٤ و ٦: ١٢٠ و ٢٢: ١٨٣. رجال النجاشي ٣٥. معالم العلماء ٣٤
و ٣٦.

فهرست الطوسي ٤٩. رجال ابن داود ٧٣. معجم الثقات ٣٣ و ٢٧٠. جامع الرواة
:١

١٩٩ و ٢٠٠ و ٢: ٤٣٣. رجال الحلي ٤١. نقد الرجال ٨٩. رجال الكشي ٤٢٤.
مجمع

الرجال ٢: ١١٠ و ١١١. هداية المحدثين ٣٩ و ١٨٨. أعيان الشيعة ٥: ٧٤ و ٧٥.
توضيح االشتباه ١١٧. بهجة اآلمال ٣: ١٠٨. المناقب ٤: ٢٨١. سفينة البحار ١:

.٢٦٤
منتهى المقال ٩٣. العندبيل ١: ١٤٣. منهج المقال ٩٩. جامع المقال ٦١. إتقان

المقال
٤٠. التحرير الطاووسي ٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٥. روضة المتقين ١٤: ٣٥١.



(٣٦٥)



الوجيزة للمجلسي ٣١. شرح مشيخة الفقيه ٢٤. تهذيب المقال ٢: ٧٥ و ٤١١.
رجال

األنصاري ٦١ و ٧٨. ثقات الرواة ١: ٢٠٤ و ٢٠٥.
لسان الميزان ٢: ٢٠٩.

(٧٣٤)
[الهاشمي]

أبو محمد الحسن بن زيد بن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي، الحسني، المدني.

كان من المحدثين المذمومين لرداءة مسلكه وضعف حديثه. كان مناوئا
مشاكسا لإلمامين الباقر عليه السالم والصادق عليه السالم، مساندا العباسيين على بني

عمه
الحسن المثنى.

قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا فاضال، وضعفه آخرون منهم.
كانت والدته بالمدينة المنورة سنة ٨٨، وقيل سنة ٨٣.

في سنة ١٥٠ عينه المنصور الدوانيقي العباسي أميرا على المدينة المنورة
ورساتيقها، وفي سنة ١٥٥ عزله ونقله إلى بغداد حيث حبسه في إحدى سجونها.

روى عنه وكيع بن الجراح، ومالك بن أنس، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
توفي بالحاجر (قرب المدينة المنورة)، وقيل توفي ببغداد سنة ١٦٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٦. المناقب ٤: ٢٣٦. عمدة الطالب ٧٠. تنقيح المقال ١: ٢٨٠.
خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال الحديث ٤: ٣٣٥. جامع الرواة ١: ٢٠١. نقد

الرجال ٩٠. مجمع الرجال ٢: ١١٢. أعيان الشيعة ٥: ٧٥. الفصول الفخرية (فارسي)
١٠٢. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٨٦. مقاتل الطالبيين ٣١٣ و ٣٩٨ وغيرها. تاريخ

اليعقوبي ٢: ٣٧٩. سفينة البحار ١: ٢٦٤. منهج المقال ٩٩. البحار ٤٧: ٢٩٤.
العندبيل

١: ١٤٣. الفخري في أنساب الطالبيين ١٣٠. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٠ و
.٢١

لسان الميزان ٧: ١٩٦. ميزان االعتدال ١: ٢٢٨. تهذيب التهذيب ٢: ٣٧٩. ذيل

(٣٦٦)



المذيل ١٠٦. تقريب التهذيب ١: ١٦٦. مرآة الجنان ١: ٣٥٥. تاريخ بغداد ٧:
.٣٠٩

خالصة تذهيب الكمال ٦٦. الكامل في التاريخ ٥: ٢٩٤ و ٦: ٨ و ٨٠. البداية
والنهاية

١٠: ١٥١. شذرات الذهب ١: ٢٦٥. التاريخ الكبير ٢: ٢٩٤. العبر ١: ٢٥٢. دول
االسالم ١٠٠. األعالم ٢: ١٩١. الطبقات البن خياط ٢٧٢. النجوم الزاهرة ٢: ٥٦.
الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٣٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٤. تهذيب الكمال ٦:
١٥٢. تاريخ الثقات ١١٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٠٣ وفيه الحسن

بن
زيد بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السالم. المغني في الضعفاء

.١: ١٥٩
الثقات البن حبان ٦: ١٦٠.

(٧٣٥)
[النيلي]

أبو علي الحسن بن أبي سارة النيلي، األنصاري، القرظي بالوالء.
محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن مسكان، وصالح بن سيابة.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٢ و ١٦٧. رجال النجاشي ٢٢٧ في ترجمة ابنه محمد بن
الحسن بن أبي سارة. تنقيح المقال ١: ٢٦٦. معجم الثقات ٣٢. رجال ابن داود ٧١.
معجم رجال الحديث ٤: ٢٧٩ و ٥: ١٦٧. جامع الرواة ١: ١٨٨. رجال الحلي ٤٤.

نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٦ و ٥: ١٨١. هداية المحدثين ٣٨. أعيان
الشيعة ٤:

٦٣٠. رجال البرقي ٢٦. توضيح االشتباه ١١٢. بهجة اآلمال ٣: ٧٨. منتهى المقال
٩٠. العندبيل ١: ١٣٥ وفيه القرطي بدل القرظي. منهج المقال ٩٥ وفيه اسم أبيه سارة

بدل أبي سارة. جامع المقال ٦٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٣. إتقان المقال ٣٩.
الوجيزة

للمجلسي ٣١. رجال األنصاري ٥٩. ثقات الرواة ١: ١٩٤ و ١٩٥.
لسان الميزان ٢: ٢٠٩.

(٣٦٧)



(٧٣٦)
[الكاتب]

الحسن بن السري الكرخي، وقيل الكوفي، العبدي، األنباري، المعروف
بالكاتب.

محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محبوب، وجعفر بن بشير، وأبان بن عثمان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٦ و ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٨٢. معجم رجال الحديث
٤: ٣٤٠ - ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٧٩٠. رجال النجاشي ٣٥. معالم العلماء ٣٤.
فهرست الطوسي ٤٩. معجم الثقات ٣٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٥. رجال ابن داود

.٧٣
جامع الرواة ١: ٢٠١. رجال الحلي ٤٢. نقد الرجال ٩٠. مجمع الرجال ٢: ١١٣.

هداية
المحدثين ٣٩ و ١٨٨. أعيان الشيعة ٥: ١٠١. بهجة اآلمال ٣: ١٢٦ و ١٢٧. منتهى

المقال ٩٤. العندبيل ١: ١٤٣ وفيه اسم أبيه السيري بدل السري. منهج المقال ٩٩.
جامع المقال ٦١. نضد االيضاح ٩٠. أضبط المقال ٤٩٦. إتقان المقال ٤٠ و ١٧٧.

الوجيزة للمجلسي ٣١. روضة المتقين ١٤: ٢٦٤. ثقات الرواة ١: ٢٠٥ - ٢٠٧.
(٧٣٧)

[البجلي]
الحسن بن سعيد البجلي، األحمسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٢. معجم رجال الحديث ٤: ٣٤٢. جامع
الرواة ١: ٢٠٢. نقد الرجال ٩٠. مجمع الرجال ٢: ١١٥. أعيان الشيعة ٥: ١٠١.

العندبيل ١: ١٤٣. منهج المقال ١٠٠.
(٧٣٨)

[اللخمي]
الحسن، وقيل الحسين بن سعيد اللخمي، وقيل اللحمي.

(٣٦٨)



محدث إمامي.
روى عنه الحسن بن علي بن يوسف.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ٣٥٠. أعيان الشيعة ٥: ١٠٣. تنقيح المقال ١: ٢٨٣.

جامع الرواة ١: ٢٠٢.
(٧٣٩)

[الهمداني]
الحسن بن سعيد الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧ و ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٨٣. خاتمة المستدرك ٧٩٠.
معجم رجال الحديث ٤: ٣٥٠. جامع الرواة ١: ٢٠٣. نقد الرجال ٩٠. مجمع

الرجال
٢: ١١٥. أعيان الشيعة ٥: ١٠٤. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٤٤. منهج المقال

(٧٤٠) .١٠٠
[التمار]

الحسن بن سيف بن سليمان التمار، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان، قليل الحديث.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٤. رجال النجاشي ١٣٥ في ترجمة أبيه
سيف بن سليمان. معجم الثقات ٣٤. رجال ابن داود ٧٤. معجم رجال الحديث ٤:
٣٥٦. جامع الرواة ١: ٢٠٣. رجال الحلي ٤٤. نقد الرجال ٩٠. مجمع الرجال ٢:

١١٥
و ٣: ١٨٦ في ترجمة أبيه سيف بن سليمان. أعيان الشيعة ٥: ١١٤. بهجة اآلمال ٣:

(٣٦٩)



١٣٤. منتهى المقال ٩٥. العندبيل ١: ١٤٤ وفيه من المهملين. منهج المقال ١٠٠.
وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٦. إتقان المقال ٤١. الوجيزة للمجلسي ٣١. رجال األنصاري

.٦١
(٧٤١)

[البارقي]
الحسن بن شهاب بن زيد، وقيل يزيد البارقي، األزدي، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وقيل هناك ما يدل على وثاقته.
روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه جعفر بن بشير، وأبان بن عثمان، وعمر بن أذينة.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٣ و ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٠.
رجال البرقي ١٣ و ١٨. معجم رجال الحديث ٤: ٣٥٨ و ٣٥٩. جامع الرواة ١:

.٢٠٣
نقد الرجال ٩٠. مجمع الرجال ٢: ١١٦. أعيان الشيعة ٥: ١١٥. منتهى المقال ٩٥.

العندبيل ١: ١٤٤ وفيه من المهملين. منهج المقال ١٠١.
(٧٤٢)

[الواسطي]
الحسن، وقيل: الحسين بن شهاب الواسطي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال
الحديث ٤: ٣٥٨ و ٣٥٩. جامع الرواة ١: ٢٠٣. مجمع الرجال ٢: ١١٦. أعيان

الشيعة ٥: ١١٥. العندبيل ١: ١٤٤. منهج المقال ١٠١.
(٧٤٣)

[الثوري]
أبو عبد الله الحسن بن صالح بن صالح حي ابن مسلم بن حيان بن شفي

(٣٧٠)



الثوري، الهمداني، الكوفي.
محدث زيدي، بتري، ضعيف الحديث ال يعمل بروايته، وكان فقيها، حافظا،

زاهدا، متكلما، مؤلفا.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

الفرقة الصالحية من الزيدية منسوبة إليه، يوثق حديثه بعض العامة.
روى عنه الحسن بن محبوب، ووكيع بن الجراح، وعلي بن الجعد وغيرهم. له
من الكتب (التوحيد)، و (امامة ولد علي عليه السالم وفاطمة عليها السالم)، و

(الجامع).
ولد بالكوفة سنة ١٠٠، وتوفي بها سنة ١٦٨، وقيل سنة ١٦٩، وقيل سنة ١٥٤،
وقيل سنة ١٦٣، وقيل سنة ١٦٧، وقيل سنة ١٤٩، وقيل سنة ١٩٩ والله العالم.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٣ و ١٦٦ وفيه أسند عنه. فهرست النديم ٢٢٧. تنقيح المقال ١:

٢٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٠. جامع الرواة ١: ٢٠٤. معالم العلماء ٢٤. هداية
المحدثين ٤٠ و ١٨٩. رجال الحلي ٢١٥. نقد الرجال ٩١. المقاالت والفرق ٧ و

١٠
و ٧٣ و ١٤١. فهرست الطوسي ٥٠. معجم رجال الحديث ٤: ٣١٦ و ٣٦١ و ٥:

.٢٧١
مجمع الرجال ٢: ١١٦. الوجيزة للمجلسي ٣١. تهذيب المقال ٢: ٣١٨. رجال

األنصاري ٧٨. رجال ابن داود ٢٣٨. أعيان الشيعة ٥: ١١٩. فرق الشيعة ٩ و ١٣ و
.٥٧

بهجة اآلمال ٣: ١٣٤. رجال الكشي ٢٣٣. سفينة البحار ١: ٢٦٥. منتهى المقال
.٩٥

العندبيل ١: ١٤٥. منهج المقال ١٠١. حلية األولياء ٧: ٣٢٧. روضة المتقين ١٤:
.٣٥١

إتقان المقال ٢٧٤.
لسان الميزان ٧: ١٩٦. ميزان االعتدال ١: ٢٣٠. الجواهر المضية ١: ١٩٤. تاريخ

الثقات ١١٥. تهذيب التهذيب ٢: ٢٨٥. تقريب التهذيب ١: ١٦٧. ذيل المذيل
.١٠٥

طبقات الفقهاء ٦٦. الكنى واألسماء ٢: ٥٤. هدية العارفين ١: ٢٦٥. مرآة الجنان ١:
٣٥٣. تاريخ أسماء الثقات ٩٣. األنساب ١١٧ و ٥٩٢. الطبقات الكبرى ٦: ٣٧٥.
الفرق بين الفرق ٣٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: هامش ٢٠٣. الكامل في



(٣٧١)



التاريخ ٦: ٧٦. خالصة تذهيب الكمال ٦٧. اللباب ١: ٢٤٤ و ٣: ٣٩١. التاريخ
الكبير

٢: ٢٩٥. شذرات الذهب ١: ٢٦٢. أحوال الرجال ٦٧. المعارف ٥٠٩ و ٦٢٤.
الملل

والنحل ١: ١٦١. البداية والنهاية ١٠: ١٥٠. المغني في الضعفاء ١: ١٦٠. الثقات
البن

حبان ٦: ١٦٤. طبقات الحفاظ ٩٢. األعالم ٢: ١٩٣. الطبقات البن خياط ١٦٨.
الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٢٢. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٨. تهذيب الكمال ٦:
١٧٧. خطط المقريزي ٢: ٣٥٢. الضعفاء الكبير ١: ٢٢٩. مقاالت االسالميين ١:

.١٣٦
سير أعالم النبالء ٧: ٣٦١. االكمال ١: ٥٨٦. الوافي بالوفيات ١٢: ٥٩.

(٧٤٤)
[الطائي]

الحسن بن الصامت الطائي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٢٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٠. معجم رجال

الحديث ٤: ٣٦٣. جامع الرواة ١: ٢٠٤. نقد الرجال ٩١. مجمع الرجال ٢: ١١٧.
أعيان الشيعة ٥: ١٢٤. العندبيل ١: ١٤٥. منهج المقال ١٠١.

(٧٤٥)
[المدايني]

الحسن بن صدقة المدايني، األزدي، أخو مصدق بن صدقة.
محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وقيل أدرك اإلمام الرضا

عليه السالم وروى عنه.
روى عنه عمرو بن سعيد المدايني. كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٨ و ٣٤٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٥. معجم الثقات ٣٤. رجال ابن
داود ٧٤. رجال البرقي ٥٠. معجم رجال الحديث ٤: ٣٦٤. جامع الرواة ١: ٢٠٤.

(٣٧٢)



رجال الحلي ٤٥. نقد الرجال ٩١. مجمع الرجال ٢: ١١٧ و ٦: ٩٣ و ٩٤. أعيان
الشيعة

٥: ١٢٤. توضيح االشتباه ١١٧. بهجة اآلمال ٣: ١٣٦. منتهى المقال ٩٥. العندبيل
:١

١٤٥ و ١٨٨. منهج المقال ١٠١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٦. إتقان المقال ٤١.
الوجيزة

للمجلسي ٣١. تهذيب المقال ٢: ٣٢٥. رجال األنصاري ٦٢. ثقات الرواة ١: ٢٠٩.
(٧٤٦)

[الحسن بن عاصم]
محدث إمامي، ومن أصحاب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه ابنه الحسين بن الحسن.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٤: ٣٦٩. أعيان الشيعة ٥: ١٢٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٦.

جامع الرواة ١: ٢٠٥.
(٧٤٧)

[األنصاري]
الحسن بن عبد الرحمن األنصاري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٤: ٣٧٢.
خاتمة المستدرك ٧٩٠. جامع الرواة ١: ٢٠٥. نقد الرجال ٩١. مجمع الرجال ٢:

.١١٩
أعيان الشيعة ٥: ١٣٣. العندبيل ١: ١٤٦. منهج المقال ١٠١.

(٧٤٨)
[الكوفي]

الحسن بن عبد الرحمن الكوفي.
إمامي.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٣٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٤: ٣٧٣. جامع

الرواة ١: ٢٠٥. نقد الرجال ٩١. مجمع الرجال ٢: ١١٩. أعيان الشيعة ٥: ١٢٩.
منهج

المقال ١٠١.
(٧٤٩)

[الحسن بن عبد الله]
الحسن بن عبد الله. وهناك شخص بنفس العنوان تشرف بلقاء اإلمام الكاظم

عليه السالم واهتدى بهدايته واحتمل اتحادهما.
محدث إمامي.

روى عنه صالح بن عمر، وصالح بن حمزة، ومعاوية بن عمار وغيرهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٤: ٣٧٥. تنقيح المقال ٤: ٢٨٧. خاتمة المستدرك ٧٩٠.
نقد الرجال ٩١. جامع الرواة ١: ٢٠٦. منتهى المقال ٩٦. االرشاد ٢٩٢. العندبيل

:١
١٤. الوجيزة للمجلسي ٣١.

(٧٥٠)
[الكندي]

الحسن، وقيل الحسين بن أبي العرندس الكندي، الكوفي.
إمامي.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧ و ١٧٠ و ٣٤٨. تنقيح المقال ١: ٢٦٧. خاتمة المستدرك
٧٨٩ وفيه الحسن بن أبي مشهور العرندس. معجم رجال الحديث ٤: ٢٨٠ و ٥:

.١٨٢
جامع الرواة ١: ١٨٩. نقد الرجال ٨٥. مجمع الرجال ٢: ٩٧. أعيان الشيعة ٤:

.٦٣٢
توضيح االشتباه ١١٢. العندبيل ١: ١٣٥. منهج المقال ٩٦. منتهى المقال ٩٠.

(٣٧٤)



(٧٥١)
[بياع السابري]

أبو الناب الحسن، وقيل الحسين بن عطية المحاربي، الحناط، البزاز، السلمي،
الدغشي، الكوفي، مولى، المعروف ببياع السابري.

محدث إمامي ثقة، وله كتب.
روى عنه أحمد بن ميثم، والعباس بن عامر القصباني، والحسن بن علي بن

فضال وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧ و ١٦٩ و ١٨٣. رجال الحلي ٤٢. تنقيح المقال ١: ٢٨٨
و ٣٣٥. رجال النجاشي ٣٤. معالم العلماء ٣٦ وفيه الخياط بدل الحناط. فهرست

الطوسي ٥١. معجم الثقات ٣٤. رجال ابن داود ٧٤. معجم رجال الحديث ٤: ٣٧٩
و ٦: ٣٠ و ٣١. جامع الرواة ١: ٢٠٧ و ٢٤٧. نقد الرجال ٩١ و ١٠٧. رجال

الكشي
٣٦٧. مجمع الرجال ٢: ١١٩ و ١٢٠ و ١٨٦ و ١٨٧. هداية المحدثين ٤٠. أعيان

الشيعة
٥: ١٥٣ و ٦: ٩٠. خاتمة المستدرك ٧٩٣. رجال البرقي ٢٦. توضيح االشتباه

.١١٨
بهجة اآلمال ٣: ١٤١. منتهى المقال ٩٦. العندبيل ١: ١٤٧. منهج المقال ١٠١.

جامع
المقال ٦١. ايضاح االشتباه ٣١. أضبط المقال ٤٩٧. نضد االيضاح ٩١. وسائل

الشيعة
٢٠: ١٦٦. روضة المتقين ١٤: ٣٥٢. إتقان المقال ٤٢. الوجيزة للمجلسي ٣١.

رجال
األنصاري ٦٢ و ٧٩. تهذيب المقال ٢: ٦٨. ثقات الرواة ١: ٢١٠ و ٢١١.

لسان الميزان ٢: ٢٩٩.
(٧٥٢)

[األحمري]
الحسن بن علي األحمري، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان. روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه
السالم.

روى عنه عنبسة بن عمرو، ومعاوية بن وهب.



(٣٧٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٣ و ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٢٩٢. معجم رجال الحديث ٥: ١٣.

جامع الرواة ١: ٢٠٩. نقد الرجال ٩٣. مجمع الرجال ٢: ١٢٦. أعيان الشيعة ٥:
.١٦٥

هداية المحدثين ١٩٠. العندبيل ١: ١٤٩. منهج المقال ١٠٣. إتقان المقال ١٧٧.
(٧٥٣)

[ابن رباط]
الحسن بن علي بن رباط.

محدث إمامي.
روى عنه عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسن بن علي بن فضال.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٧٩١. تنقيح المقال ١: ٢٩٤. معجم رجال

الحديث ٥: ٣٣. أعيان الشيعة ٥: ١٩٣.
(٧٥٤)

[السري]
الحسن، وقيل الحسين بن علي السري.

محدث إمامي مجهول، وقيل ثقة. روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٧٩٤. تنقيح المقال ١: ٣٣٨. أعيان
الشيعة ٦: ١١٨. معجم رجال الحديث ٦: ٥٦.

(٧٥٥)
[الجالب]

الحسن بن علي بن عيسى الجالب، الكوفي، وقيل هو الحسن بن عيسى.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧. معجم رجال الحديث ٥: ٤٤. تنقيح المقال ١: ٢٩٧. خاتمة

(٣٧٦)



المستدرك ٧٩١. جامع الرواة ١: ٢١٤. نقد الرجال ٩٤. مجمع الرجال ٢: ١٣١.
أعيان

الشيعة ٥: ٢٠٦. توضيح االشتباه ١٢١. العندبيل ١: ١٥٢. منهج المقال ١٠٣.
(٧٥٦)

[الكلبي]
أبو محمد الحسن بن علي، وقيل علوان الكلبي بالوالء، الكوفي.

من ثقات المحدثين، وله روايات.
روى عنه إبراهيم بن سليمان، وهارون بن مسلم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٤٨ ه، ومنهم من قال بأن الحسن بن علي غير
الحسن بن علوان.

المراجع:
فهرست الطوسي ٥١. معجم رجال الحديث ٤: ٣٨٢ و ٥: ٦٨. رجال النجاشي

٣٨ في ترجمة أخيه الحسين. رجال الحلي ٤٣. جامع الرواة ١: ٢٠٧ و ٢١٧. نقد
الرجال ٩٢. معالم العلماء ٣٥. معجم الثقات ٣٤. رجال ابن داود ٧٦. هداية

المحدثين
٤٠. مجمع الرجال ٢: ١٢١ تنقيح المقال ١: ٢٨٩ و ٢٩٩. منهج المقال ١٠٣.

منتهى
المقال ٩٦ و ١٠٠. إتقان المقال ١٧٨ وفيه الكليني بدل الكلبي. الوجيزة للمجلسي

.٣١
تهذيب المقال ٢: ١١٣ و ٣٢٩. رجال األنصاري ٦٢. توضيح االشتباه ١٣١ في

ترجمة
أخيه الحسين. ثقات الرواة ١: ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٩.

(٧٥٧)
[الدهان]

الحسن بن عمار الدهان.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل عامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، وإبراهيم بن محمد بن مهاجر، ومحمد بن عبد
الرحمن بن حماد.

(٣٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٤ و ١٨٣. معجم رجال الحديث ٥: ٧٥. أعيان الشيعة ٥: ٢١٧.

تنقيح المقال ١: ٣٠١. نقد الرجال ٩٦. جامع الرواة ١: ٢١٩. مجمع الرجال ٢:
.١٤٠

العندبيل ١: ١٥٤. منهج المقال ١٠٥. تهذيب المقال ٢: ٣٣٠.
(٧٥٨)

[البجلي]
أبو محمد الحسن بن عمارة، وقيل عمار بن المضرب، وقيل المضرس، وقيل

مضر البجلي بالوالء، الكوفي.
من ضعفاء محدثي وفقهاء العامة، وأحد قضاة بغداد في عهد المنصور

الدوانيقي العباسي.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

روى عنه أبان بن عثمان، وسفيان الثوري، والحسن بن محبوب وغيرهم.
توفي سنة ١٥٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٨ و ١١٥ و ١٦٦ و ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٠١. خاتمة

المستدرك
٧٩١. رجال ابن داود ٢٣٩. رجال البرقي ١٣ و ١٧ و ٢٦. معجم رجال الحديث

:٥
٧٦. جامع الرواة ١: ٢١٩. رجال الحلي ٢١٢. نقد الرجال ٩٦. مجمع الرجال ٢:

١٤٠
و ١٤١. أعيان الشيعة ٥: ٢١٩. منتهى المقال ١٠١. العندبيل ١: ١٥٤. منهج المقال

١٠٥. تهذيب المقال ٢: ٣٣١.
تهذيب التهذيب ٢: ٣٠٤. تقريب التهذيب ١: ١٦٩. ميزان االعتدال ١: ٥١٣.
لسان الميزان ٧: ١٩٧. التاريخ الكبير ٢: ٣٠٣. المجروحين ١: ٢٢٩. خالصة

تذهيب
الكمال ٦٨. تاريخ بغداد ٧: ٣٤٥. شذرات الذهب ١: ٢٣٤. العبر ١: ٢١٩. أخبار

القضاة ٢: ١٩٢. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٩٨.
الجرح

والتعديل ١: ٢: ٢٧. الضعفاء الكبير ١: ٢٣٧. البداية والنهاية ١٠: ١١١. أحوال
الرجال



(٣٧٨)



٥٢. موضح أوهام الجمع والتفريق ١: ٥٤٦. تاريخ االسالم ٦: ١٧١. هدى الساري
٣٩٥. المغني في الضعفاء ١: ١٦٥. الوافي بالوفيات ١١٢: ١٩٤. المجموع في

الضعفاء
والمتروكين ٨٥ و ٣٠٢ و ٤٢٢. تهذيب الكمال ٦: ٢٦٥. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ١: ٢٠٧. الكامل في التاريخ ٥: ٦١١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٨١.

(٧٥٩)
[الحسن بن عمر]

الحسن، وقيل الحسين بن عمر، وقيل عمرو بن سليمان، وقيل سلمان.
محدث إمامي ممدوح، وقيل مجهول، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، ومحمد بن خالد.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال النجاشي ٤١. مجمع الرجال ٢: ١٩١. نقد الرجال ١٠٨. رجال ابن داود

٧٦. خاتمة المستدرك ٧٩٤. تنقيح المقال ١: ٣٠١ و ٣٣٩. أعيان الشيعة ٦: ١٣٣.
جامع الرواة ١: ٢١٩ و ٢٥٠. معجم رجال الحديث ٥: ٧٧. منهج المقال ١١٥.

العندبيل
.١: ١٥٤

(٧٦٠)
[ابن عياش]

أبو محمد الحسن بن عياش بن سالم األسدي بالوالء، الكوفي، أخو بكر بن
عياش.

محدث مجهول الحال، وثقه وصدقه بعض العامة.
روى عنه عاصم بن يوسف، والحسن بن الربيع، ويحيى بن آدم وغيرهم.

توفي سنة ١٧٢.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٣٠٢. خاتمة المستدرك ٧٩١. معجم رجال

(٣٧٩)



الحديث ٥: ٧٨. جامع الرواة ١: ٢١٩. نقد الرجال ٩٦. مجع الرجال ٢: ١٤١.
أعيان

الشيعة ٥: ٢٢٢. توضيح االشتباه ١٢١. العندبيل ١: ١٥٤. منهج المقال ١٠٦.
التاريخ الكبير ١: ٢: ٣٠٢. الثقات البن حبان ٦: ١٦٩. الجرح والتعديل ١: ٢:

٢٩. تاريخ أسماء الثقات ٩٣. تهذيب التهذيب ٢: ٣١٣. تقريب التهذيب ١: ١٦٩.
خالصة تذهيب الكمال ٦٨.

(٧٦١)
[ابن أبي السري]

حسن بن عيسى بن أبي السري.
لم يذكر ترجمته أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٦. معجم رجال الحديث ٥: ٧٨.

(٧٦٢)
[الحسن بن فضالة]

إمامي لم أقف على ترجمة حياته.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣٠٢. معجم رجال الحديث ٥: ٧٩. جامع
الرواة ١: ٢١٩. نقد الرجال ٩٦. مجمع الرجال ٢: ١٤٢. أعيان الشيعة ٥: ٢٢٣

وفيه
اسم أبيه فضلة بدل فضالة. توضيح االشتباه ١٢٢. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١:

١٥٥. منهج المقال ١٠٦.
(٧٦٣)

[الكناني]
الحسن بن قدامة الكناني، الحنفي.

محدث إمامي ثقة.
روى عنه محمد بن الحسين الحضرمي.

(٣٨٠)



المراجع:
رجال النجاشي ٣٥. معجم رجال الحديث ٥: ٨٤. أعيان الشيعة ٥: ٢٣١. تنقيح

المقال ١: ٣٠٣. معجم الثقات ٣٦. مجمع الرجال ٢: ١٤٢. جامع الرواة ١: ٢٢٠.
توضيح االشتباه ١٢٢. رجال ابن داود ٧٧. هداية المحدثين ٤٠. رجال الحلي ٤٢.

نقد
الرجال ٩٦. منتهى المقال ١٠١. العندبيل ١: ١٥٥. منهج المقال ١٠٦. جامع المقال
٦١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٩. إتقان المقال ٤٥. الوجيزة للمجلسي ٣١. ثقات الرواة

:١
٢٢٢. تهذيب الكمال ٢: ٨٤.

(٧٦٤)
[الجعفري]

الحسن، وقيل الحسين بن كثير الكالبي، الجعفري، الخزاز، وقيل الخراز،
الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه أبان بن عثمان، ومحمد بن الحسين، وعبد الله بن المغيرة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٤١. خاتمة المستدرك

٧٩٤. معجم رجال الحديث ٦: ٦٧. جامع الرواة ١: ٢٥١. نقد الرجال ١٠٩.
مجمع

الرجال ٢: ١٩٥. أعيان الشيعة ٦: ١٣٧. منهج المقال ١١٦.
(٧٦٥)

[البجلي]
الحسن، وقيل الحسين بن كثير، وقيل بشير الكوفي، البجلي.
محدث إمامي ممدوح، عاصر اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٣٠٣. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم

(٣٨١)



الثقات ٢٧٢. معجم رجال الحديث ٤: ٢٩١ و ٥: ٨٤ و ٢٠٥. جامع الرواة ١:
٢٢٠. نقد

الرجال ٩٦. مجمع الرجال ٢: ١٤٣. أعيان الشيعة ٥: ٢٣٢. كشف الغمة ٢: ٣٣٩.
االرشاد ٢٦٦. توضيح االشتباه ١٢٢. العندبيل ١: ١٥٥. منهج المقال ١٠٦.
التاريخ الكبير ١: ٢: ٣٠٢. الثقات البن حبان ٦: ١٦٧ وفيه الحسن بن كثير

األحمسي البجلي من أهل الكوفة.
(٧٦٦)

[األسدي]
الحسن بن محمد األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣٠٥. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم رجال
الحديث ٥: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٢٢٤. نقد الرجال ٩٧. مجمع الرجال ٢: ١٤٧.

أعيان الشيعة ٥: ٢٣٩. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٥٨. منهج المقال ١٠٧.
(٧٦٧)

[القطان]
أبو علي الحسن بن محمد القطان، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، قليل الحديث.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٧ وفيه أسند عنه. معجم رجال الحديث ٥: ١٠٨. تنقيح المقال
١: ٣٠٥. معجم الثقات ٣٧. رجال ابن داود ٧٨. جامع الرواة ١: ٢٢٤. رجال

الحلي
٤٥. نقد الرجال ٩٧. مجمع الرجال ٢: ١٤٧. أعيان الشيعة ٥: ٢٦٦. توضيح

االشتباه
١٢٣. بهجة اآلمال ٣: ١٩٤. منهج المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٥٨. وسائل الشيعة

:٢٠
١٦٩. إتقان المقال ٤٥. الوجيزة للمجلسي ٣١.

(٣٨٢)



(٧٦٨)
[القالنسي]

أبو محمد الحسن بن المختار القالنسي، الكوفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن يسار.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٣١٠. رجال النجاشي ٤٠ في ترجمة أخيه

الحسين بن المختار. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم رجال الحديث ٥: ١٣٨. رجال
البرقي ٤٨. جامع الرواة ١: ٢٢٧. نقد الرجال ٩٩. مجمع الرجال ٢: ١٥٥. أعيان

الشيعة ٥: ٣١٠. العندبيل ١: ١٦٣. منهج المقال ١٠٨.
(٧٦٩)

[الحسن بن مسلم]
الحسن، وقيل الحسين بن مسلم.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى، وسليم الفراء.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٥: ١٣٨ و ٦: ٩١.

(٧٧٠)
[البجلي]

الحسن بن مصعب البجلي، الكوفي.
محدث إمامي لم أوفق إلى معرفة ترجمة حياته.

روى عنه محمد بن أبي عمير.

(٣٨٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧. تنقيح المقال ١: ٣١٠. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم رجال

الحديث ٥: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٢٢٧. نقد الرجال ٩٩. مجمع الرجال ٢: ١٥٥.
أعيان الشيعة ٥: ٣١٢. توضيح االشتباه ١٢٣. منتهى المقال ١٠٤. العندبيل ١: ١٦.

منهج المقال ١٠٨.
(٧٧١)

[الحسن بن المغيرة]
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٦. معجم رجال الحديث ٥: ١٤٠. جامع الرواة ١: ٢٢٧. أعيان
الشيعة ٥: ٣١٥. تنقيح المقال ١: ٣١٠. خاتمة المستدرك ٧٩٢. نقد الرجال ٩٩.

مجمع
الرجال ٢: ١٥٥. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٦٣. منهج المقال ١٠٨.

(٧٧٢)
[الكوفي]

الحسن بن المنذر الكوفي.
محدث إمامي. روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥. معجم رجال الحديث ٥: ١٤٠. رجال البرقي ٢٦. أعيان
الشيعة ٥: ٣١٧. تنقيح المقال ١: ٣١١. خاتمة المستدرك ٧٩٢. نقد الرجال ٩٩.

جامع
الرواة ١: ٢٢٧. منتهى المقال ٨٩. العندبيل ١: ١٦٣. منهج المقال ١٠٨.

(٧٧٣)
[الحسن بن منصور]

محدث إمامي.

(٣٨٤)



روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٥: ١٤٠. أعيان الشيعة ٥: ٣١٧. تنقيح المقال ١: ٣١١.
رجال الكشي ١٩ في ترجمة سلمان الفارسي. هداية المحدثين ٤١. مجمع الرجال ٢:

١٥٦. منهج المقال ١٠٨.
(٧٧٤)

[األزدي]
الحسن بن موسى األزدي، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣١١. خاتمة المستدرك
٧٩٢. معجم رجال الحديث ٥: ١٤٣. جامع الرواة ١: ٢٢٧. نقد الرجال ٩٩.

مجمع
الرجال ٢: ١٥٦. أعيان الشيعة ٥: ٣١٩. منتهى المقال ١٠٤. العندبيل ١: ١٦٣.

منهج
المقال ١٠٨ وفيه األسدي بدل األزدي. إتقان المقال ١٧٩. الوجيزة للمجلسي ٣٢.

(٧٧٥)
[األسدي]

أبو عبد الله الحسن، وقيل الحسين بن موسى بن سالم الحناط، وقيل الخياط،
الكوفي، األسدي، ثم الوالبي بالوالء.

محدث إمامي ثقة، وقيل من حسانهم، وله كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وهارون بن مسلم، وحماد بن عثمان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٨ و ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣١١ و ٣٤٧. رجال النجاشي ٣٣.
خاتمة المستدرك ٧٩٢ و ٧٩٤. معالم العلماء ٣٤. فهرست الطوسي ٤٩. رجال ابن

داود
٧٨. معجم رجال الحديث ٥: ١٤٤ و ٦: ٩٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١٠١. جامع الرواة ١:

٢٢٧

(٣٨٥)



و ٢٥٦ نقد الرجال ٩٩ و ١١٠. مجمع الرجال ٢: ١٥٦ و ٢٠٠. هداية المحدثين
٤١

و ٤٥ و ١٩٣. أعيان الشيعة ٥: ٣١٩ و ٦: ١٨٢. رجال البرقي ٢٦. بهجة اآلمال
:٣

٢٠٨. منتهى المقال ١٠٤. منهج المقال ١٠٨. العندبيل ١: ١٦٣. جامع المقال ٦٣.
ايضاح االشتباه ٣١. نضد االيضاح ١٠٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧١. روضة المتقين

:١٤
٣٥٥. إتقان المقال ١٧٩ و ١٨٢. الوجيزة للمجلسي ٣٢. تهذيب المقال ٢: ٦٣ و

.٣٥٩
رجال األنصاري ٧٨.

(٧٧٦)
[الحسن بن ميسر]

محدث.
روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٦: ١٠٧. خاتمة المستدرك ٧٩٤. جامع الرواة ١: ٢٥٧.

(٧٧٧)
[الحسن بن هارون]

من حسان محدثي االمامية المعتمدين.
روى عنه عبد الله بن مسكان، وإسماعيل الجعفي، وسيف بن عميرة وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣١٣. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم رجال

الحديث ٥: ١٥٢. جامع الرواة ١: ٢٢٩. نقد الرجال ٩٩. مجمع الرجال ٢: ١٦٠.
أعيان الشيعة ٥: ٣٣٠. منتهى المقال ١٠٥. العندبيل ١: ١٦٥. منهج المقال ١٠٩.

شرح
مشيخة الفقيه ١٠٢.

(٧٧٨)
[بياع األنماط]

الحسن بن هارون بياع األنماط.

(٣٨٦)



محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه ثعلبة بن ميمون، وعبد الله بن مسكان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٥: ١٥٣. أعيان الشيعة ٥: ٣٣٠. تنقيح المقال ١: ٣١٣.

جامع الرواة ١: ٢٢٩. مجمع الرجال ٢: ١٦٠. تأسيس الشيعة ٤١٣. منهج المقال
١٠٩. شرح مشيخة الفقيه ١٠٢.

(٧٧٩)
[الكندي]

الحسن، وقيل الحسين بن هارون بن خارجة الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٧ و ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣١٤. خاتمة المستدرك ٧٩٢.
معجم رجال الحديث ٥: ١٥٣. جامع الرواة ١: ٢٢٩. نقد الرجال ٩٩. مجمع

الرجال
٢: ١٦٠. أعيان الشيعة ٥: ٣٣٠ و ٣٣١. بهجة اآلمال ٣: ٢١٦. منتهى المقال

.١٠٥
العندبيل ١: ١٦٥. منهج المقال ١٠٩. شرح مشيخة الفقيه ١٠٢.

(٧٨٠)
[اللحام]

الحسن، وقيل الحسين بن واقد اللحام، الكوفي.
محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة، وكان قاضيا، مفسرا.

توفي سنة ١٥٩، وقيل سنة ١٥٧. له كتاب (التفسير)، و (الناسخ والمنسوخ).
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ١: ٣١٣. خاتمة المستدرك ٧٩٢. معجم رجال
الحديث ٥: ١٥١. نقد الرجال ٩٩. جامع الرواة ١: ٢٢٩. مجمع الرجال ٢: ١٦٠.
أعيان الشيعة ٥: ٣٩١. فهرست النديم ٢٨٤ وفيه المروزي. العندبيل ١: ١٦٥. منهج

(٣٨٧)



المقال ١٠٩. الذريعة ٤: ٢٧١ و ٢٤: ١١ وفيها: ذكره النجاشي باسم الحسن بن
وقدان،

والنسخة التي بحوزتي ال ذكر للمترجم له فيها.
تقريب التهذيب ١: ١٨٠ وفيه المروزي أبو عبد الله القاضي ثقة له أوهام. تهذيب

التهذيب ٢: ٣٧٣ وفيه قاضي مرو. التاريخ الكبير ٢: ٣٨٩. خالصة تذهيب الكمال
٧٢. لسان الميزان ٧: ١٩٨. الكامل في التاريخ ٦: ٤٢ وفيه مولى ابن عامر. ميزان

االعتدال ١: ٥٤٩ وفيه وفاته سهوا سنة ٥٥٩. البداية والنهاية ١٠: ١١٥. مرآة الجنان
١: ٣٣٤. الطبقات البن خياط ٣٢٣. شذرات الذهب ١: ٢٤١. الطبقات الكبرى ٧:
٣٧١. العبر ١: ٢٢٦. الضعفاء الكبير ١: ٢٥١. الجرح والتعديل ١: ٢: ٦٦ وفيه أبو

علي
قاضي مرو. النجوم الزاهرة ٢: ٣١. تهذيب الكمال ٦: ٤٩١. وفيه مولى عبد الله بن

عامر بن كريز. المغني في الضعفاء ١: ١٧٦. طبقات المفسرين ١: ١٦٠. تاريخ
أسماء

الثقات ٩٥. سير أعالم النبالء ٧: ١٠٤. الثقات البن حبان ٦: ٢٠٩.
(٧٨١)

[الحميري]
الحسن بن يونس الحميري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣١٥ وفيه النميري. خاتمة المستدرك
٧٩٢. جامع الرواة ١: ٢٣٠. نقد الرجال ١٠٠. مجمع الرجال ٢: ١٦١. أعيان

الشيعة
٥: ٤٠٨. العندبيل ١: ١٦٧. منهج المقال ١٠٩. معجم رجال الحديث ٥: ١٦١.

(٧٨٢)
[الحسين بن أبحر]

الحسين، وقيل الحسن بن أبحر، وقيل أبجر.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٢٦٥. معجم رجال الحديث ٤: ٢٧٣ و ٥:

(٣٨٨)



١٧٣. جامع الرواة ١: ١٨٨. مجمع الرجال ٢: ٩٥. أعيان الشيعة ٤: ٦٢٥. العندبيل
:١

١٣. منهج المقال ٩٥.
لسان الميزان ٢: ١٩٠.

(٧٨٣)
[الكوفي]

الحسين بن أثير الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣١٨. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال

الحديث ٥: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٢٣٢. نقد الرجال ١٠١. مجمع الرجال ٢:
.١٦٥

أعيان الشيعة ٥: ٤١٧. العندبيل ١: ١٦٧ وفيه ابن أتبر أو ابن األبتر و ١٦٩. منهج
المقال ١١٠.

(٧٨٤)
[ابن ظبيان]

الحسين بن أحمد بن ظبيان.
محدث إمامي حسن الحديث، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٤. فهرست الطوسي ٥٦. تنقيح المقال ١: ٣١٩. خاتمة
المستدرك ٧٩٣. معالم العلماء ٣٩. معجم رجال الحديث ٥: ١٩٢. جامع الرواة ١:

٢٣٢. نقد الرجال ١٠١. مجمع الرجال ٢: ١٦٦. أعيان الشيعة ٥: ٤٢٤. هداية
المحدثين ١٩٣. رجال البرقي ٢٦. توضيح االشتباه ١٢٥. منتهى المقال ١٠٧.

العندبيل ١: ١٦٩. منهج المقال ١١٠. تهذيب المقال ٢: ٣٨١. رجال األنصاري
.٨١

لسان الميزان ٢: ٢٦٥.

(٣٨٩)



(٧٨٥)
[المنقري]

أبو عبد الله الحسين بن أحمد المنقري، التميمي.
من ضعفاء محدثي االمامية، وقيل من ثقاتهم، وله كتاب.

صحب االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه القاسم بن إسماعيل، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن حماد الخزاز

وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ٣٤٧. فهرست الطوسي ٥٧. رجال ابن داود ٢٤٠. معجم
رجال الحديث ٥: ١٩٥. معالم العلماء ٤٠. رجال الحلي ٢١٦. رجال النجاشي ٣٩.

نقد الرجال ١٠١. توضيح االشتباه ١٢٦. جامع الرواة ١: ٢٣٣. مجمع الرجال ٢:
١٦٦

و ١٦٧. رجال البرقي ٥٠. أعيان الشيعة ٥: ٤٥٠. تنقيح المقال ١: ٣١٩. منتهى
المقال

١٠٧. العندبيل ١: ١٧٠. منهج المقال ١١١. نضد االيضاح ١٠١. إتقان المقال
.٢٧٧

الوجيزة للمجلسي ٣٢. تهذيب المقال ٢: ١١٩. رجال األنصاري ٨١. بهجة اآلمال
:٣

.٢٤٩
لسان الميزان ٢: ٢٦٥.

(٧٨٦)
[الصحاف]

الحسين بن أسد الصحاف.
المراجع:

رجال البرقي ٢٦. معجم رجال الحديث ٥: ١٩٨. الوجيزة للمجلسي ٣٢ وفيه ثقة.
(٧٨٧)

[الصيمري]
الحسين بن إسماعيل الصيمري، وقيل الضميري.

(٣٩٠)



محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه محمد بن الحسن الرازي.

المراجع:
أعيان الشيعة ٥: ٤٥٨. معجم رجال الحديث ٥: ١٩٩.

لسان الميزان ٢: ٢٧٤.
(٧٨٨)

[أخو مالك]
الحسين بن أعين، أخو مالك.

محدث.
روى عنه الحسين بن يزيد النوفلي.

المراجع:
تنقيح المقال ١: ٣٢١. أعيان الشيعة ٥: ١٥٩. جامع الرواة ١: ٢٣٤. معجم رجال

الحديث ٥: ٢٠١.
(٧٨٩)
[البزاز]

الحسين البزاز، وقيل الرزاز.
محدث.

روى عنه عبد الله بن بكير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٧٩٣. تنقيح المقال ١: ٣٢١. أعيان
الشيعة ٥: ٤٦٠. معجم رجال الحديث ٥: ١٧٢ و ٦: ١١٨.

(٧٩٠)
[الحازمي]

الحسين بن ثوير، وقيل: ثور الحازمي، وقيل الخازمي، الكوفي.

(٣٩١)



محدث إمامي.
روى عنه الحسن بن راشد، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٢٢. معجم رجال الحديث ٥: ٢٠٨. جامع
الرواة ١: ٢٣٥. نقد الرجال ١٠٣. مجمع الرجال ٢: ١٧٠. أعيان الشيعة ٥: ٤٦٥.
توضيح االشتباه ١٢٨. بهجة اآلمال ٣: ٢٥٧. العندبيل ١: ١٧٢ وفيه الخادمي. منهج

المقال ١١٢.
(٧٩١)

[الهاشمي]
الحسين بن ثوير، وقيل ثور، وقيل ابن أبي ثوير ابن أبي فاختة سعيد، وقيل

سعد بن حمران، وقيل جمهان، وقيل جهمان الهاشمي بالوالء، مولى أم هاني بنت
أبي طالب عليه السالم، وقيل في اسمه الحسين بن علي بن ثوير بن أبي فاختة.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب (النوادر). روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه سعد بن عبد الله، ومحمد بن إسماعيل، والخيبري بن علي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩ و ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٢٢. رجال النجاشي ٤١. فهرست

الطوسي ٥٩. معالم العلماء ٤١. معجم الثقات ٣٩. رجال ابن داود ٧٩. رجال البرقي
٢٧. معجم رجال الحديث ٥: ٢٠٦ - ٢٠٨ و ٦: ٤١. جامع الرواة ١: ٢٣٤.

رجال
الحلي ٥٢. نقد الرجال ١٠٣. مجمع الرجال ٢: ١٦٩. هداية المحدثين ٤٢. أعيان

الشيعة ٥: ٤٦٥. بهجة اآلمال ٣: ٢٥٦. سفينة البحار ١: ٢٧٠. تأسيس الشيعة
.٢٨٥

العندبيل ١: ١٧٢. منهج المقال ١١٢. جامع المقال ٦٢. ايضاح االشتباه ٣٢. نضد
االيضاح ١٠٢. أضبط المقال ٤٩٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٤. إتقان المقال ٤٨.

الوجيزة للمجلسي ٣٢. تهذيب المقال ٢: ١٣٧. رجال األنصاري ٦٦ و ٨١. ثقات

(٣٩٢)



الرواة ١: ٢٣٥.
لسان الميزان ٢: ٢٧٦.

(٧٩٢)
[الجمال]

الحسين الجمال، وقيل ابن الجمال.
محدث.

روى عنه علي بن بالل، وعبد الله بن سنان وغيرهما.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٢٣٥. خاتمة المستدرك ٧٩٣. تنقيح المقال ١: ٣٢٣. أعيان
الشيعة ٥: ٤٦٨. معجم رجال الحديث ٦: ١١٧.

(٧٩٣)
[الحسين بن حبيب]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٢٣. معجم رجال الحديث ٥: ٢١١.
رجال البرقي ٢٧. جامع الرواة ١: ٢٣٥. نقد الرجال ١٠٣. مجمع الرجال ٢: ١٧٠.

أعيان الشيعة ٥: ٤٦٨. منتهى المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٧٢. منهج المقال ١١٢.
لسان الميزان ٢: ٢٧٧.

(٧٩٤)
[الحذاء]

الحسين الحذاء، وقيل ابن الحذاء، الكوفي.
إمامي.

المراجع
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٢٢. معجم رجال الحديث ٥: ٢١١. جامع

(٣٩٣)



الرواة ١: ٢٣٥. مجمع الرجال ٢: ١٧٠. أعيان الشيعة ٥: ٤٦٩. العندبيل ١: ١٨.
منهج

المقال ١١٢.
(٧٩٥)

[الخراساني]
الحسين بن الحر الخراساني.

محدث لم يذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه بشر بن يسار.

المراجع:
رجال البرقي ٢٦. معجم رجال الحديث ٥: ٢١١.

(٧٩٦)
[الكندي]

الحسين بن الحسن الكندي.
محدث، قاضي، وثقه بعض العامة وتصدر لقضاء الكوفة.
روى عنه علي بن الحكم، وشريك بن عبد الله النخعي.

المراجع:
أعيان الشيعة ٥: ٤٨٥. معجم رجال الحديث ٥: ٢١٩. تنقيح المقال ١: ٣٢٥.

جامع الرواة ١: ٢٣٦.
التاريخ الكبير ١: ٢: ٣٨٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٩. الثقات البن حبان ٦:

.٢٠٧
(٧٩٧)

[العبدي]
أبو عبد الله الحسين بن حماد بن ميمون العبدي بالوالء، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، ممدوح، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم
أيضا

(٣٩٤)



روى عنه داود بن حصين، والقاسم بن إسماعيل، وعبد الكريم بن عمرو
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٩ و ١٧١ و ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٢٦. معجم رجال
الحديث ٥: ٢٢١. رجال البرقي ٢٦. جامع الرواة ١: ٢٣٧. نقد الرجال ١٠٣.

مجمع
الرجال ٢: ١٧٢. هداية المحدثين ٤٢. أعيان الشيعة ٥: ٤٩٠. رجال النجاشي ٤٠.

معالم العلماء ٤٠. فهرست الطوسي ٥٧. بهجة اآلمال ٣: ٢٦٠. منتهى المقال ١٠٩.
العندبيل ١: ١٨٢. منهج المقال ١١٢. جامع المقال ٦٢. إتقان المقال ١٨٠. شرح

مشيخة الفقيه ٥٧. تهذيب المقال ٢: ١٣٦.
لسان الميزان ٢: ٢٧٩.

(٧٩٨)
[الليثي]

الحسين، وقيل الحسن بن حمزة، وقيل ابن أبي حمزة الليثي، الكوفي، ابن
بنت أبي حمزة الثمالي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وإبراهيم بن مهزم.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٩ و ١٨٣ و ١٨٤ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ١:

.٣٢٦
رجال النجاشي ٤٠. معجم الثقات ٤٠. رجال ابن داود ٨٠. معجم رجال الحديث

:٥
١٧٦ و ٢٢٥. جامع الرواة ١: ٢٣٧. رجال الحلي ٥١. نقد الرجال ١٠٣. مجمع

الرجال
٢: ١٧٣. هداية المحدثين ٤٣. أعيان الشيعة ٥: ٤٩٧. رجال البرقي ٢٦. بهجة

اآلمال
٣: ٢٦٢ رجال الكشي انظر فهرسته. منتهى المقال ١٠٩. العندبيل ١: ١٨٣. منهج
المقال ١١٢. جامع المقال ٦٢. التحرير الطاووسي ٧٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٢.
روضة المتقين ١٤: ٣٥٥. إتقان المقال ٤٧ و ٤٩. الوجيزة للمجلسي ٣٢. تهذيب

المقال

(٣٩٥)



٢: ١٢٨. رجال األنصاري ٦٦ و ٦٧ و ٨١. ثقات الرواة ١: ٢٣٧.
لسان الميزان ٢: ٢٨٠.

(٧٩٩)
[الزندجي]

أبو علي، وقيل: أبو العالء الحسين ابن أبي العالء خالد بن طهمان العامري
وقيل األسدي بالوالء، الزندجي، الخفاف، وقيل الخصاف، األزدي، الكوفي،

األعور.
محدث إمامي حسن ومقبول الحديث، وقيل كان من الثقات، وله كتاب.

روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم، وأدرك اإلمام الكاظم عليه السالم.
كان يبيع الزندج وهو نوع من الثياب فنسب إليه، وقيل الزندجي نسبة إلى

زندجان إحدى قرى بوشنج، وبوشنج من قرى ترمذ.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وأبان بن عثمان وغيرهم.

عمر حدود التسعين سنة، وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣١٧ و ٣: باب الكنى ٤١. خاتمة
المستدرك ٧٩٣. رجال النجاشي ٣٩. معالم العلماء ٣٨. فهرست الطوسي ٥٤.

معجم
الثقات ٢٧٣. رجال ابن داود ٧٩. رجال البرقي ١٥. معجم رجال الحديث ٥: ١٨٢

-
١٨٦ و ٢٢٨ و ٢٢: ١٠٠. جامع الرواة ١: ٢٣١. نقد الرجال ١٠١. رجال الكشي

٤٤
و ٣٦٥. مجمع الرجال ٢: ١٦٤. هداية المحدثين ٤٢. أعيان الشيعة ٦: ٧. توضيح
االشتباه ١٢٨. بهجة اآلمال ٣: ٢٤٤. منهج المقال ١١٢. جامع المقال ٦٢. منتهى
المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٦٨ و ١٨٣. ايضاح االشتباه ٣٢ وفيه اسمه الحسن بدل

الحسين. نضد االيضاح ٩٩. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٢. إتقان المقال ٤٧. روضة
المتقين

١٤: ٣٥٦. شرح مشيخة الفقيه ٢٠. تهذيب المقال ٢: ١١٤. رجال األنصاري ٨١.
لسان الميزان ٢: ٢٩٩ وفيه الحفار بدل الخفاف.

(٣٩٦)



(٨٠٠)
[الخراساني]

الحسين الخراساني، الخباز.
محدث إمامي.

روى عنه ابنه أبو إسحاق صاحب الشعير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٢٣٩. تنقيح المقال ١: ٣٢٧. أعيان الشيعة ٦: ٩. معجم رجال
الحديث ٦: ١١٨. تهذيب المقال ٢: ٤٠٠. أصول الكافي ٢: ٥٦٧.

(٨٠١)
[ابن أبي الخضر]

الحسين بن أبي الخضر الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٧٩٢ وفيه الحسين

ابن الخضر الكوفي. معجم رجال الحديث ٥: ١٧٧. جامع الرواة ١: ٢٣٠. نقد
الرجال

١٠٠. مجمع الرجال ٢: ١٦٢. أعيان الشيعة ٥: ٤١٦. منتهى المقال ٨٩ وفيه
الحسين.

العندبيل ١: ١٦٧. منهج المقال ١٠٩.
لسان الميزان ٢: ٢٨٢.

(٨٠٢)
[العبدي]

الحسين بن الرماس، وقيل الرياش العبدي، وقيل الكندي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٢٧. خاتمة المستدرك

(٣٩٧)



٧٩٣. معجم رجال الحديث ٥: ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٢٤٠. نقد الرجال ١٠٤.
مجمع

الرجال ٢: ١٧٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٠. منتهى المقال ١١٠. العندبيل ١: ١٨٤. منهج
المقال ١١٢. إتقان المقال ١٨٠. الوجيزة للمجلسي ٣٢.

(٨٠٣)
[الشيباني]

الحسين بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، وقيل مهمل على المشهور وممدوح على

الظاهر. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن أسباط، وصفوان بن يحيى، وجعفر بن بشير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٢٨. معجم رجال الحديث ٥: ٢٣٦ و ٦:

١١٩. رجال البرقي ٢٦. جامع الرواة ١: ٢٤٠. نقد الرجال ١٠٤. مجمع الرجال ٢:
١٧٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٣. رجال الكشي ١٣٨. بهجة اآلمال ٣: ٢٦٤. رسالة في

آل
أعين ٢١ و ١٠٢. فهرست النديم ٢٧٦. تاريخ آل زرارة ٨٩. منتهى المقال ١١٠.

العندبيل ١: ١٨٥. منهج المقال ١١٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٥. روضة المتقين ١٤:
٣٥٦. إتقان المقال ١٨٠. الوجيزة للمجلسي ٣٢. رجال األنصاري ٦٧ و ٨٢.

لسان الميزان ٢: ٢٨٤.
(٨٠٤)

[ذو الدمعة]
أبو عبد الله الحسين بن زيد بن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، العلوي، المدني الكوفي،
الملقب

بذي الدمعة أو ذي العبرة، وأمه أم ولد.
محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحديث، وكان عالما جليال، زاهدا، عابدا،

نسابة، وله كتاب.

(٣٩٨)



جاء ذكره في ١٤ موردا في اسناد الروايات.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

تبناه اإلمام الصادق عليه السالم بعد استشهاد أبيه زيد، فعلمه علوما كثيرة، وزوجه
بنت محمد األرقط ابن عبد الله الباهر.

شهد حروب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن الحسني. روى عنه
جماعة أمثال إبراهيم بن سليمان، وصفوان بن يحيى، وأبان بن عثمان وغيرهم.
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٩٠، وقيل سنة ١٩١ بعد أن كف بصره، وكانت

والدته بالشام سنة ١١٤، وقيل سنة ١١٥.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣٢٨. خاتمة المستدرك ٧٩٣. عمدة
الطالب ٢٦٠. مقاتل الطالبيين ٤٠٦. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٦٣. رجال الحلي

.٥١
أعيان الشيعة ٦: ٢٣. رجال النجاشي ٣٨. معالم العلماء ٤٠. فهرست الطوسي ٥٥.

الفصول الفخرية (فارسي) ١٥٢. معجم رجال الحديث ٤: ٣٣٦ و ٥: ٢٣٩ -
.٢٤١

جامع الرواة ١: ٢٤٠ و ٢٤١. نقد الرجال ١٠٤. رجال الكشي ٤١٤. مجمع الرجال
:٢

١٧٥. هداية المحدثين ٤٣. سفينة البحار ١: ٢٧٢. توضيح االشتباه ١٢٩. الكنى
واأللقاب ٢: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٠. العندبيل ١: ١٨٥. رجال األنصاري ٦٧.

تهذيب المقال ٢: ١٠٣. هدية األحباب (فارسي) ١٣٧. بهجة اآلمال ٣: ٢٦٥.
رجال

البرقي ١٩. البحار ٤٧: ٣٠٦. منهج المقال ١١٢. جامع المقال ٦٢. إتقان المقال
.١٨٠

الوجيزة ٣٢. شرح مشيخة الفقيه ١٢٣. الفخري في أنساب الطالبيين ٣٨. المجدي
في

أنساب الطالبيين ١٥٩.
لسان الميزان ٧: ١٩٨. الكامل في التاريخ ٥: ٤٢٣ و ٥٥٢. تهذيب التهذيب ٢:

٣٣٩. تقريب التهذيب ١: ١٧٦. ميزان االعتدال ١: ٥٣٥. تاريخ الطبري راجع
فهرسته.

معجم المؤلفين ٤: ٩. خالصة تذهيب الكمال ٧٠. الطبقات البن خياط ٢٦٩.
الكامل

في ضعفاء الرجال ٢: ٧٦٢. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٣. المغني في الضعفاء ١:
.١٧١



(٣٩٩)



الطبقات الكبرى ٥: ٤٣٤. الكنى واألسماء ٢: ٥٤. تهذيب الكمال ٦: ٣٧٥.
طبقات

الداودي ١: ١٤٩. تذكرة الخواص ٣٣٦.
(٨٠٥)

[الهمداني]
أبو عمارة، وقيل: أبو عمار الحسين بن سلمة، وقيل سالم، وقيل مسلمة

الهمداني، المحاربي، وقيل الخارفي، الكوفي، وخارف محلة وأبو قبيلة من
همدان.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٢٨. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال

الحديث ٥: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٢٤٢. نقد الرجال ١٠٥. مجمع الرجال ٢:
.١٩٩

أعيان الشيعة ٦: ٣٢. توضيح االشتباه ١٢٩. منتهى المقال ١١٠. العندبيل ١: ١٨.
منهج المقال ١١٣.

(٨٠٦)
[الكناني]

أبو عبد الله الحسين بن سليمان، وقيل سلمان الكناني، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه أحمد بن علي بن عبيد الجعفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال
الحديث ٥: ٢٦٥. جامع الرواة ١: ٢٤٢. نقد الرجال ١٠٥. مجمع الرجال ٢:

.١٨٠
أعيان الشيعة ٦: ٣٤. العندبيل ١: ١٨٧. منهج المقال ١١٣.

لسان الميزان ٢: ٢٨٦ وفيه الكتاني بدل الكناني.

(٤٠٠)



(٨٠٧)
[العدوي]

الحسين بن سيف الكندي، العدوي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال

الحديث ٥: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٢٤٤. نقد الرجال ١٠٥. مجمع الرجال ٢:
.١٨٠

أعيان الشيعة ٦: ٣٥. العندبيل ١: ١٨٧. منهج المقال ١١٣. تهذيب المقال ٢:
.١٤٧

لسان الميزان ٢: ٢٨٧.
(٨٠٨)

[الجعفي]
الحسين بن شداد بن رشيد الجعفي، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجاهيل.
روى عنه الحسن بن الحسين العمري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٣١. خاتمة المستدرك

٧٩٣. معجم رجال الحديث ٥: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٢٤٤. نقد الرجال ١٠٥.
مجمع

الرجال ٢: ١٨٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٥. منتهى المقال ١١٠. العندبيل ١: ١٨٨. منهج
المقال ١١٣. إتقان المقال ١٨١. الوجيزة ٣٢. تهذيب المقال ٢: ٤١٢.

لسان الميزان ٢: ٢٨٧.
(٨٠٩)

[الحسين بن شهاب]
الحسين بن شهاب بن عبد ربه.

إمامي.

(٤٠١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٣١. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال

الحديث ٥: ٢٦٩. جامع الرواة ١: ٢٤٤. نقد الرجال ١٠٥. مجمع الرجال ٢:
.١٨١

أعيان الشيعة ٦: ٤٠. منتهى المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٨٨. منهج المقال ١١٣.
لسان الميزان ٢: ٢٨٧.

(٨١٠)
[الكوفي]

الحسين بن شهاب الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٣١. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال
الحديث ٥: ٢٧١. جامع الرواة ١: ٢٤٤. مجمع الرجال ٢: ١٨١. أعيان الشيعة ٦:

.٤٠
منهج المقال ١١٣. العندبيل ١: ١٨٨.

(٨١١)
[البجلي]

الحسين بن عبد الله البجلي، الجريري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال

الحديث ٦: ١٤. جامع الرواة ١: ٢٤٥. نقد الرجال ١٠٥. مجمع الرجال ٢: ١٨١.
أعيان الشيعة ٦: ٦٩. رجال البرقي ٢٦. العندبيل ١: ١٨٩. منهج المقال ١١٣.

(٨١٢)
[البرحاني]

الحسين، وقيل الحسن بن عبد الله بن بكير، وقيل بكر البرحاني، وقيل
الرجاني، وقيل األرجاني.

(٤٠٢)



محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه صالح بن حمزة، والنضر بن سويد، والهيثم بن واقد.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٥ و ١٧١ و ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٣٣. خاتمة المستدرك

٧٩٣. معجم رجال الحديث ٤: ٣٧٥ و ٥: ١٧٢ و ١٨١ و ٦: ١٣ و ١٦. جامع
الرواة ١:

٢٤٥. مجمع الرجال ٢: ١٨١. أعيان الشيعة ٦: ٦٩. هداية المحدثين ١٩٤. رجال
البرقي ٢٧. رجال الكشي ٣١٧. العندبيل ١: ١٨٩. منهج المقال ١١٣.

لسان الميزان ٢: ٢٨٨.
(٨١٣)

[المدني]
الحسين بن عبد الله، وقيل عبيد الله بن ضميرة، وقيل ضمرة، وقيل ابن أبي

ضميرة سعيد المدني، وقيل السلمي، وقيل الحميري من آل ذي يزن.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، ويقول عنه بعض العامة بأنه ليس

بشئ.
روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا، وكان ينزل بينبع.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٦ و ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم

رجال الحديث ٦: ١٥. جامع الرواة ١: ٢٤٥. مجمع الرجال ٢: ١٨١. أعيان الشيعة
:٦

٨١. العندبيل ١: ١٨٩. منهج المقال ١١٣.
لسان الميزان ٢: ٢٨٩. المجروحين ١: ٢٤٤. التاريخ الكبير ٢: ٣٨٨. ميزان

االعتدال ١: ٥٣٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٦٦. الضعفاء الكبير ١: ٢٤٦.
الجرح

والتعديل ١: ٢: ٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٠٣ و ٤٢٤. الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ٨٢. المغني في الضعفاء ١: ١٧٢. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي ١: ٢١٤.

(٤٠٣)



(٨١٤)
[العباسي]

أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب
الهاشمي، العباسي، المدني.

محدث تابعي، بعض العامة يعدونه من الضعفاء والمتروكين.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أحمد بن النضر الجعفي، وقيس بن الربيع، والحسين بن المختار
وغيرهم.

توفي سنة ١٤٠، وقيل سنة ١٤١.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٣ و ١٦٩. معجم رجال الحديث ٦: ١٦. تنقيح المقال ١: ٣٣٣.
خاتمة المستدرك ٧٩٣. نقد الرجال ١٠٥. جامع الرواة ١: ٢٤٥. مجمع الرجال ٢:
١٨٢. هداية المحدثين ١٩٤. أعيان الشيعة ٦: ٨١. العندبيل ١: ١٨٩. منهج المقال

.١١٣
لسان الميزان ٧: ١٩٨. تاريخ االسالم ٦: ٥٥. خالصة تذهيب الكمال ٧١.

التاريخ الكبير ٢: ٣٨٨. تقريب التهذيب ١: ١٧٦. ميزان االعتدال ١: ٥٣٧. تهذيب
التهذيب ٢: ٣٤١. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٦٠. المجروحين ١: ٢٤٢.

الضعفاء
الكبير ١: ٢٤٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٧. تهذيب الكمال ٦: ٣٨٣. المجموع في
الضعفاء والمتروكين ٨٤ و ٤٢٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢١٤. أحوال

الرجال ١٣٧. المغني في الضعفاء ١: ١٧٢.
(٨١٥)

[الكوفي]
الحسين بن عبد الله الكوفي.

إمامي.

(٤٠٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال
الحديث ٦: ١٧. جامع الرواة ١: ٢٤٥. مجمع الرجال ٢: ١٨٢. أعيان الشيعة ٦:

.٨٢
منهج المقال ١١٣.

(٨١٦)
[األحول]

الحسين بن عبد الملك بن عمرو األحول.
محدث إمامي.

روى عنه الحسين بن سعيد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٦: ١٧. أعيان الشيعة ٦: ٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٣٣. خاتمة
المستدرك ٧٩٣. جامع الرواة ١: ٢٤٥.

لسان الميزان ٢: ٢٩٥.
(٨١٧)

[القصري]
الحسين بن عبد الواحد القصري.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٧٩٣. معجم رجال
الحديث ٦: ١٨. جامع الرواة ١: ٢٤٥. نقد الرجال ١٠٦. مجمع الرجال ٢: ١٨٢.

أعيان الشيعة ٦: ٨٢. العندبيل ١: ١٩٠. منهج المقال ١١٤.
لسان الميزان ٢: ٢٩٥.

(٨١٨)
[الحسين بن عبيد]

محدث. روى عنه محمد بن عيسى العبيدي.

(٤٠٥)



المراجع:
تنقيح المقال ١: ٣٣٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٨. جامع الرواة ١: ٢٤٥.

(٨١٩)
[البجلي]

أبو علي الحسين بن عثمان، وقيل حماد، وقيل يحيى األحمسي، البجلي
بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣١٩ و ٣٣٥. رجال النجاشي ٤٠. معالم
العلماء ٣٩. رجال ابن داود ٨١. فهرست الطوسي ٥٦. معجم الثقات ٤١. معجم

رجال
الحديث ٤: ٢٧١ وفيه الحسن األحمسي و ٥: ١٧١ و ٢٢١ و ٦: ٢٦ و ١١٣.

رجال
البرقي ٢٦. جامع الرواة ١: ٢٣٣ و ٢٤٦. رجال الحلي ٥١. نقد الرجال ١٠٧.

مجمع
الرجال ٢: ١٨٥ و ١٨٦. هداية المحدثين ٤٢ و ١٩٥. أعيان الشيعة ٦: ٨٨. بهجة

اآلمال
٣: ٢٨٥. منتهى المقال ١١١. العندبيل ١: ١٩١. منهج المقال ١١٤. جامع المقال

٦٢. ايضاح االشتباه ٣٢. نضد االيضاح ١٠٦. وسائل الشيعة ٢: ١٧٦. إتقان المقال
٥٠. الوجيزة ٣٢. تهذيب المقال ٢: ١٣٢ و ٤١٦. رجال األنصاري ٦٨ و ٨٢.

ثقات
الرواة ١: ٢٤٧.

(٨٢٠)
[العامري]

الحسين بن عثمان بن شريك بن عدي العامري، الوحيدي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان خيرا، فاضال، وله كتاب.

روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وأيوب بن نوح.

(٤٠٦)



كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٣٥. رجال النجاشي ٣٩.

معالم العلماء ٣٨. فهرست الطوسي ٥٦. معجم الثقات ٤١. رجال ابن داود ٨١.
معجم

رجال الحديث ٦: ٢٧ - ٢٩. جامع الرواة ١: ٢٤٧. رجال الحلي ٥١. نقد الرجال
١٠٧. مجمع الرجال ٢: ١٨٦. هداية المحدثين ١٩٥. أعيان الشيعة ٦: ٨٩. توضيح

االشتباه ١٣٠. بهجة اآلمال ٣: ٢٨٦. منتهى المقال ١١١. العندبيل ١: ١٩. منهج
المقال

١١٤. التحرير الطاووسي ٨٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٦. إتقان المقال ٥٠. الوجيزة
٣٢. تهذيب المقال ٢: ١٢٤. رجال األنصاري ٦٩. ثقات الرواة ١: ٢٤٧ و ٢٤٨.

(٨٢١)
[الكلبي]

الحسين بن علوان، وقيل علي الكلبي بالوالء، الكوفي من ثقات محدثي العامة، وقيل
من الضعفاء، وله ميل ومحبة للشيعة، وكان

مستورا، ولم يكن من المخالفين، وصفه بعض العامة بالكذب وضعف الحديث
فتركوا حديثه، وله كتاب.

روى عنه إسماعيل بن عباد األرسوفي، وابن السكين البلدي، وهارون بن
مسلم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١ و ١٨٣. فهرست الطوسي ٥٥. تنقيح المقال ١: ٣٣٥ و ٣:

قسم الكنى ٥٦. رجال النجاشي ٣٨. معالم العلماء ٣٨. معجم الثقات ٤٢. رجال ابن
داود ٢٤٠. معجم رجال الحديث ٦: ٣١ - ٣٤ و ٢٣: ١٣٦. رجال البرقي ٢٦.

جامع
الرواة ١: ٢٤٧ و ٢: ٤٥٠. رجال الحلي ٢١٦. نقد الرجال ١٠٧ و ٤١٠. رجال

الكشي
٣٩٠. مجمع الرجال ٢: ١٨٧ و ٧: ١٤٦. هداية المحدثين ٤٥ و ٣١٨. أعيان

الشيعة ٦:

(٤٠٧)



٩٠. توضيح االشتباه ١٣١ وفيه الكليني بدل الكلبي. بهجة اآلمال ٣: ٢٨٧. العندبيل
١: ١٩٢. روضة المتقين ١٤: ٣٥٧. منتهى المقال ١١١. منهج المقال ١١٥. جامع
المقال ٦٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٦. التحرير الطاووسي ٧٧. إتقان المقال ٢٧٧.

الوجيزة ٣٢. تهذيب المقال ٢: ١١٠.
لسان الميزان ٢: ٢٩٩. المجروحين ١: ٢٤٤. ميزان االعتدال ١: ٥٤٢. المجموع
في الضعفاء والمتروكين ٣٠٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٦٩. الجرح والتعديل

:١
٢: ٦١. الضعفاء الكبير ١: ٢٥١. الضعفاء ٧٤. المغني في الضعفاء ١: ١٧٣.

الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ٨٣.

(٨٢٢)
[التبيعي]

الحسين بن علي بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، المدني، التبيعي، الضرير.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٦. تنقيح المقال ١: ٣٣٧.
(٨٢٣)

[شهيد فخ]
أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسن المثلث ابن الحسن المثنى ابن الحسن

السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي،
الحسني، المدني، المعروف بشهيد فخ.

من فضالء وصلحاء بني هاشم، عرف بالكرم والشجاعة.
كان ضعيف الحديث، ولضعف حديثه ال يعتمد على رواياته.

في ذي القعدة سنة ١٦٩، وقيل سنة ١٧٠ خرج على الخالفة العباسية في عهد
الهادي بفخ (موضع قرب مكة المكرمة، وقيل اسم بئر بالقرب منها)، وقام

(٤٠٨)



وجماعته بملحمة بطولية ضد الجيش العباسي، وأخيرا استشهد في المعركة وذلك
في ذي الحجة من نفس السنة بفخ فعرف بشهيد فخ.

روى عنه إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم الجعفري.
المراجع:

رجال الطوسي ١٦٨. نقد الرجال ١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٨٨. مقاتل الطالبيين
٤٣١. تنقيح المقال ١: ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٧٩٣. الفصول الفخرية (فارسي)

١٢٤
و ١٩٥. معجم الثقات ٢٧٥. رجال ابن داود ٨١. معجم رجال الحديث ٦: ٤١.

جامع
الرواة ١: ٢٤٨. مروج الذهب ٣: ٣٣٦. أعيان الشيعة ٦: ٩٧ - ١٠١. منتهى اآلمال
(فارسي) ١: ٣٠٥. تاريخ الفخري ١٩٠. تاريخ اليعقوبي ٢: ٤٠٤. سفينة البحار ١:

٢٧٣ و ٢: ٣٤٧. عمدة الطالب ١٨٣. الكنى واأللقاب ٢: ٣٥٤. ريحانة األدب
(فارسي)

٣: ٢٨٩. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٢٥. بهجة اآلمال ٣: ٢٩٠. منتهى المقال ١١٢.
العندبيل ١: ١٩٣. منهج المقال ١١٥. منتخب التواريخ (فارسي) ٤٨٢. الوجيزة ٣٢.

تهذيب المقال ٢: ٤١٨. األعالم في معجم البلدان ٢٠١. المجدي في أنساب
الطالبيين

.٦٦
الكامل في التاريخ ٦: ٩٠. أعالم الزركلي ٢: ٢٤٤. تاريخ الطبري ١٠: ٢٤.

البداية والنهاية ١٠: ٤٠. مرآة الجنان ١: ٣٥٨. المعارف ١٦٦. معجم البلدان مادة
فخ.

شذرات الذهب ١: ٢٦٩. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٥. تاريخ أبي الفداء ٢: ١١.
العبر ١

٢٥٦. النجوم الزاهرة ٢: ٥٩. أنساب األشراف ١٣٦. تاريخ گزيدة (فارسي) ٣٠١.
االستقصاء ١: ٦٦.

(٨٢٤)
[الهاشمي]

أبو عبد الله الحسين األصغر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، العلوي، المدني، وأمه أم ولد،

عم
اإلمام الصادق عليه السالم.



(٤٠٩)



محدث إمامي فاضل، وكان عفيفا، عالما، ورعا، جليل القدر، وثقه بعض
العامة.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه عبد الله بن المبارك، وموسى بن عقبة، ومحمد بن عمر الواقدي

وغيرهم.
ولد سنة ٨٣، وتوفي بالمدينة المنورة سنة ١٥٧، وقيل سنة ١٥٠، وقيل سنة

١٥٨، وقيل سنة ١٥٩، وقيل حدود سنة ١٦٠، ودفن بالبقيع.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٦ و ١١٣ و ١٦٨. تنقيح المقال ١: ٣٣٧. االرشاد ٢٦١. عمدة
الطالب ٣١١. الفصول الفخرية (فارسي) ١٦٩. معجم الثقات ٢٧٥. رجال ابن داود

٨١. رجال البرقي ١٨. معجم رجال الحديث ٦: ٤٣. جامع الرواة ١: ٢٤٨. نقد
الرجال

١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٨٩. أعيان الشيعة ٦: ١١١. منتهى اآلمال (فارسي) ٢:
٧٧

كشف الغمة ٢: ٣٠٢. المناقب ٤: ١٧٦. بهجة اآلمال ٣: ٢٩٥. منتهى المقال
.١١٢

العندبيل ١: ١٩٤. منهج المقال ١١٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٧. إتقان المقال ٥٠.
تهذيب المقال ٢: ٤٢٣. رجال األنصاري ٦٩. الفخري في أنساب الطالبيين ٥٧.

المجدي في أنساب الطالبيين ١٩٤. ثقات الرواة ١: ٢٤٨ و ٢٤٩.
تقريب التهذيب ١: ١٧٧. تهذيب التهذيب ٢: ٣٤٥. التاريخ الكبير ٢: ٣٨١.

خالصة تذهيب الكمال ٧١. الطبقات البن خياط ٢٥٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٥.
تهذيب الكمال ٦: ٣٩٥. الثقات البن حبان ٦: ٢٠٥. العبر ١: ٢٥٦. العقد الثمين

:٤
٢٠٠. الطبقات الكبرى ٥: ٣٢٧. تاريخ االسالم ٦: ٥٦. شذرات الذهب ١: ٢٦٩.

(٨٢٥)
[الجعفي]

أبو عبد الله الحسين بن علي بن نجيح الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٤١٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ٥١. جامع

الرواة ١: ٢٤٩. نقد الرجال ١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٩١. أعيان الشيعة ٦: ١٣١.
توضيح االشتباه ١٣١. العندبيل ١: ١٩٦. منهج المقال ١١٥.

لسان الميزان ٢: ٣٠٢.
(٨٢٦)

[البرجمي]
الحسين بن عمار، وقيل عمارة البرجمي، الكوفي. محدث. روى عنه الحسن

ابن محبوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. أعيان الشيعة ٦: ١٣٢. تنقيح المقال ١: ٣٣٩. خاتمة
المستدرك ٧٩٤. معجم رجال الحديث ٦: ٥٩. جامع الرواة ١: ٢٥٠. نقد الرجال

.١٠٨
مجمع الرجال ٢: ١٩١. توضيح االشتباه ١٣١. العندبيل ١: ١٩٦. منهج المقال

.١١٥
(٨٢٧)

[الكوفي]
الحسين بن عمار الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٣٩. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال
الحديث ٦: ٥٨. جامع الرواة ١: ٢٤٩. نقد الرجال ١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٩١.
أعيان الشيعة ٦: ١٣٢. منتهى المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٩٦. منهج المقال ١١٥.

(٨٢٨)
[األزدي]

الحسين بن عمر، وقيل عمرو بن محمد بن شداد األزدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٤١١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ٦١. و ٦٢.
جامع الرواة ١: ٢٥٠. نقد الرجال ١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٩٢. أعيان الشيعة ٦:

١٣٢. العندبيل ١: ١٩٧. منهج المقال ١١٥.
(٨٢٩)

[الحسين بن عمرو]
الحسين بن عمرو، وقيل: عمر بن يزيد.

محدث إمامي، روى عنه محمد بن سليمان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ٥٩ و ٦١
و ٦٢. جامع الرواة ١: ٢٥٠. نقد الرجال ١٠٨. مجمع الرجال ٢: ١٩٢. أعيان

الشيعة ٦:
١٣٢. منتهى المقال ١٠٦. العندبيل ١: ١٩٧. منهج المقال ١١٥. تهذيب المقال ٢:

٤٣٠ و ٣: ٣٢٨.
(٨٣٠)

[الخراز]
الحسين بن كثير الخراز، وقيل الخزاز، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه ابنه محمد، وعبد الله بن المغيرة وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٠. منتهى المقال ١١٣. جامع الرواة ١: ٢٥١. مجمع الرجال ٢:
١٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ٦٧. تنقيح المقال ١: ٣٤١. أعيان الشيعة ٦: ١٣٧.

العندبيل ١: ١٩٨. منهج المقال ١١٦.
(٨٣١)

[القالنسي]
الحسين بن كثير القالنسي، الكوفي.

(٤١٢)



امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٤١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال
الحديث ٦: ٦٧. جامع الرواة ١: ٢٥١. نقد الرجال ١٠٩. مجمع الرجال ٢: ١٩٥.

أعيان الشيعة ٦: ١٣٧. العندبيل ١: ١٩٨. منهج المقال ١١٦. روضة المتقين ١٤:
.٣٥٧

(٨٣٢)
[الجعفري]

الحسين بن كثير الكالبي، الجعفري، الخزاز، وقيل الخراز، الكوفي، وقيل
باتحاده مع الحسن بن كثير الكالبي، الجعفري.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه ابنه محمد، وأبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠ وفيه أسند عنه. منتهى المقال ١١٣. أعيان الشيعة ٦: ١٣٧.
تنقيح المقال ١: ٣٤١. توضيح االشتباه ١٣٢. نقد الرجال ١٠٩. جامع الرواة ١:

.٢٥١
مجمع الرجال ٢: ١٩٥. العندبيل ١: ١٩٨. منهج المقال ١١٦. معجم رجال

الحديث ٦:
٦٧. روضة المتقين ١٤: ٣٥٧. إتقان المقال ١٨٢. الوجيزة ٣٢.

(٨٣٣)
[الكوفي]

الحسين بن محمد بن عمران الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ٧٨. جامع الرواة ١: ٢٥٣. نقد الرجال ١٠٩. مجمع الرجال ٢: ١٩٧.
أعيان الشيعة ٦: ١٦٠. العندبيل ١: ٢٠٠. منهج المقال ١١٦. الوجيزة ٣٣. منتهى

(٤١٣)



المقال ١١٣.
(٨٣٤)

[القالنسي]
أبو عبد الله الحسين بن المختار القالنسي، الكوفي، األحمسي بالوالء.

محدث إمامي ثقة، وقيل: كان واقفيا ضعيفا مهمال، روى عن اإلمام الكاظم
عليه السالم أيضا، وقيل كان من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من

شيعته.
كان من الذين رووا النص على إمامة اإلمام الرضا عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه حماد بن عيسى، وعلي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٥٨٥

و ٥٩٠ و ٦٩١ و ٦٩٢. رجال النجاشي ٤٠. معالم العلماء ٣٨. فهرست الطوسي
.٥٥

معجم الثقات ٤٣. االرشاد ٣٠٤. رجال ابن داود ٨٢ و ٢٤١. معجم رجال الحديث
:٦

٨٦ - ٨٩. جامع الرواة ١: ٢٥٤. رجال الحلي ٢١٥. نقد الرجال ١١٠. رجال
الكشي

راجع فهرسته. مجمع الرجال ٢: ١٩٨. هداية المحدثين ٤٥. أعيان الشيعة ٦: ١٧٠.
رجال البرقي ٢٦. بهجة اآلمال ٣: ٣١١. منتهى المقال ١١٣. العندبيل ١: ٢٠. منهج

المقال ١١٦ وفيه الحسين بن محمد المختار القالنسي. جامع المقال ٦٣. وسائل
الشيعة

٢٠: ١٧٨. إتقان المقال ٥١ و ٢٧٨. تهذيب المقال ٢: ١٣٣. الوجيزة ٣٣. شرح
مشيخة

الفقيه ٣٤. رجال األنصاري ٧٠ و ٨٢. عيون أخبار الرضا ١: ٣٠. ثقات الرواة ١:
٢٥٣

و ٢٥٤.
(٨٣٥)

[الخزاز]
الحسين بن مخلد بن الياس الخزاز.

(٤١٤)



امامي له كتاب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٤٥. خاتمة المستدرك ٧٩٤. فهرست
الطوسي ٥٦. معالم العلماء ٣٨. رجال البرقي ٢٧. معجم رجال الحديث ٦: ٩٠.

جامع
الرواة ١: ٢٥٥. نقد الرجال ١١٠. مجمع الرجال ٢: ١٩٩. أعيان الشيعة ٦: ١٧١.

هداية المحدثين ٤٥. العندبيل ١: ٢٠٢ وفيه ممدوح. منهج المقال ١١٧. تهذيب
المقال

.٢: ٤٤٠
(٨٣٦)

[البجلي]
الحسين بن مصعب بن مسلم الهمداني، البجلي، الكوفي.

محدث إمامي. له كتاب.
روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن زياد، وصفوان بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٩ و ١٧٠. فهرست الطوسي ٥٨. تنقيح المقال ١: ٣٤٥.
خاتمة المستدرك ٧٩٤. معالم العلماء ٤٠. معجم رجال الحديث ٦: ٩٢. رجال

البرقي
٢٦. جامع الرواة ١: ٢٥٥. نقد الرجال ١١٠. مجمع الرجال ٢: ١٩٩. هداية

المحدثين
٤٥. أعيان الشيعة ٦: ١٧٣. منتهى المقال ١١٤. العندبيل ١: ٢٠٣. منهج المقال

.١١٧
تهذيب المقال ٢: ٤٤١.

(٨٣٧)
[الهراء]

الحسين بن معاذ بن مسلم األنصاري، الهراء، الكوفي.
محدث إمامي. كان يبيع الثياب الهروية فنسب إليها.

روى عنه محمد بن أبي عمير.

(٤١٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٤٥. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ٩٣. جامع الرواة ١: ٢٥٥. نقد الرجال ١١٠. مجمع الرجال ٢: ١٩٩.
أعيان الشيعة ٦: ١٧٤. توضيح االشتباه ١٣٣. رجال الكشي ٢٥٣ في ترجمة أبيه
معاذ بن مسلم. منتهى المقال ١١٤. العندبيل ١: ٢٠٣. منهج المقال ١٧. تهذيب

المقال
.٢: ٤٤٢

(٨٣٨)
[الكوفي]

الحسين بن المعدل، وقيل المعلل الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٤٥. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ٩٤. جامع الرواة ١: ٢٥٥. نقد الرجال ١١٠. مجمع الرجال ٢: ١٩٩.
أعيان الشيعة ٦: ١٧٤. العندبيل ١: ٢٠٣. منهج المقال ١١٧.

(٨٣٩)
[الحسين بن المنذر]

أخو أبي حسان.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٣. معجم رجال الحديث ٦: ٩٦. رجال البرقي ٢٧ وفيه ابن

أخي حسان. تنقيح المقال ١: ٣٤٦. جامع الرواة ١: ٢٥٥. رجال الكشي ٣٧١.
مجمع

الرجال ٢: ١٩٩ و ٢٠٠. أعيان الشيعة ٦: ١٧٥. بهجة اآلمال ٣: ٣١٢. منهج
المقال

١١٧. منتهى المقال ١١٤.

(٤١٦)



(٨٤٠)
[البجلي]

الحسين بن المنذر بن أبي طريفة البجلي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه محمد بن سنان، ويونس بن عبد الرحمن، وحفص بن البختري

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٥ و ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٤٦. خاتمة المستدرك ٧٩٤.
معجم رجال الحديث ٦: ٩٥. جامع الرواة ١: ٢٥٥. رجال الحلي ٥٠. نقد الرجال

١١٠. رجال الكشي ٣٧١. مجمع الرجال ٢: ٢٠٠. هداية المحدثين ٤٥. أعيان
الشيعة:

٦: ١٧٥. رجال النجاشي ٢٢٨ في ترجمة محمد بن علي بن النعمان. توضيح االشتباه
١٣٣. بهجة اآلمال ٣: ٣١٣. رجال ابن داود ٨٢. العندبيل ١: ٢٠٣. منهج المقال

.١١٧
جامع المقال ٦٣. التحرير الطاووسي ٧٧. إتقان المقال ١٨٢. الوجيزة ٣٣.

(٨٤١)
[الحسين بن مهران]

الحسين بن مهران الكوفي، مولى، أخو صفوان بن مهران.
محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن عثمان، وسهل بن اليسع.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٠٥. جامع الرواة ١: ٢٥٧. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٤

أعيان الشيعة ٦: ١٧٩. هداية المحدثين ٤٦. العندبيل ١: ٢٠٦. منهج المقال ١١٨.
تهذيب المقال ٢: ١٤٢.

(٤١٧)



(٨٤٢)
[الهمداني]

الحسين بن موسى الهمداني، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الضعفاء.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠ و ١٨٣. تنقيح المقال ١: ٣٤٧. معجم رجال الحديث ٦:
١٠٢. جامع الرواة ١: ٢٥٧. نقد الرجال ١١٠. مجمع الرجال ٢: ٢٠١. أعيان

الشيعة
٦: ١٨٧. منتهى المقال ١٠٦ و ١١٥. العندبيل ١: ٢٠٥ وفيه من الواقفة. منهج

المقال
١١٧. إتقان المقال ٢٧٨. تهذيب المقال ٢: ٤٤٤.

(٨٤٣)
[األسدي]

الحسين بن ناجية األسدي بالوالء، الكوفي.
من محدثي االمامية. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه عثمان بن عديس.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٠. تنقيح المقال ١: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٠٧. جامع الرواة ١: ٢٥٧. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٤

أعيان الشيعة ٦: ١٨٧. رجال الكشي ٤٤١ في ترجمة عبد الرحمن بن حجاج.
العندبيل ١: ٢٠٨. منهج المقال ١١٨.

(٨٤٤)
[الصحاف]

الحسين بن نعيم الصحاف، الكوفي، األسدي بالوالء.
من ثقات محدثي ومتكلمي االمامية، وله كتاب.

(٤١٨)



روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وحماد بن عثمان، ومسمع بن عبد الملك

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٤٨. فهرست الطوسي ٥٦. رجال

النجاشي ٣٩. معالم العلماء ٣٩. معجم الثقات ٤٣. رجال ابن داود ٨٢. معجم رجال
الحديث ٥: ١٥١ و ٦: ١٠٨ - ١١١ و ١١٩. جامع الرواة ١: ٢٥٨. رجال الحلي

.٥١
نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢: ٢٠٤. هداية المحدثين ٤٦. أعيان الشيعة ٦:

.١٨٩
توضيح االشتباه ١٣٣. بهجة اآلمال ٣: ٣٢٠. منتهى المقال ١١٥. العندبيل ١: ٢٠.

منهج المقال ١١٨. جامع المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٣٢. نضد االيضاح ١١٠.
أضبط

المقال ٤٩٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٩. إتقان المقال ٥٢. الوجيزة ٣٣. تهذيب
المقال ٢

١٢٥. رجال األنصاري ٧٠. ثقات الرواة ١: ٢٥٤ - ٢٥٥.
(٨٤٥)

[الكوفي]
حصن، وقيل حصين الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه ابن أبي بكير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال الحديث ٦: ١٢٢.
جامع الرواة ١: ٢٥٩. مجمع الرجال ٢: ٢٠٧. أعيان الشيعة ٦: ١٩٤. توضيح

االشتباه
١٣٤. منهج المقال ١١٨.

(٨٤٦)
[الصيرفي]

حصير بن عيسى الكاهلي، الصيرفي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

(٤١٩)



المراجع:
رجال البرقي ٤٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٢٢.

(٨٤٧)
[العبسي]

حصين بن حذيفة العبسي، الكوفي.
روى عنه يعقوب بن عمر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٤٩. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٢٣. جامع الرواة ١: ٢٥٩. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٧

أعيان الشيعة ٦: ١٩٤. العندبيل ١: ٢١٧. منهج المقال ١١٨ وفيه العبيسي بدل
العبسي.

لسان الميزان ٢: ٣١٨. ميزان االعتدال ١: ٥٥٢. التاريخ الكبير ٣: ١٠. الجرح
والتعديل ١: ٢: ١٩١.

(٨٤٨)
[الجعفي]

حصين بن الزبال الجعفي، الكوفي.
محدث امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٤٩. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٢٣. جامع الرواة ١: ٢٥٩. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٧

أعيان الشيعة ٦: ١٩٤ وفيه الذيال بدل الزبال. توضيح االشتباه ١٣٤. العندبيل ١:
٢١٨. منهج المقال ١١٨.

(٨٤٩)
[الحنفي]

حصين بن زياد الحنفي بالوالء، الكوفي.
امامي.

(٤٢٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٤٩. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٢٣. جامع الرواة ١: ٢٥٩. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٧

أعيان الشيعة ٦: ١٩٤. العندبيل ١: ٢١٨ وفيه الخنعي بدل الحنفي. منهج المقال
.١١٨

(٨٥٠)
[الكلبي]

أبو الهيثم حصين بن عامر الكلبي، الكوفي.
من محدثي االمامية، روى عنه علي النهدي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٢٤. جامع الرواة ١: ٢٥٩. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٧

أعيان الشيعة ٦: ١٩٤. العندبيل ١: ٢١٨ وفيه أبو الهشيم بدل أبو الهيثم. منهج المقال
١١٨. منتهى المقال ١١٥.

(٨٥١)
[الجعفي]

حصين بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي، وهو من بيت بالكوفة من جعفى
يقال لهم بنو أبي سبرة.

من حسان محدثي ووجوه االمامية الممدوحين في الكوفة.
روى عنه طعمة بن غيالن الكوفي، ومحمد بن عمرو بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥٠. معجم رجال

الحديث ٦: ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٠٧. أعيان الشيعة ٦: ١٩٤. بهجة اآلمال ٣:
٣٢٦. رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة ابنه بسطام بن الحصين منتهى المقال ١١٥:

العندبيل ١: ٢١٨. منهج المقال ١١٨.

(٤٢١)



لسان الميزان ٧: ١٩٩. ميزان االعتدال ١: ٥٥٢. تهذيب التهذيب ٢: ٣٨٣.
تقريب التهذيب ١: ١٨٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٨٠٥. تهذيب الكمال ٦:

٥٢٣. سير أعالم النبالء ٥: ٤٢٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢١٩.
المغني في الضعفاء ١: ١٧٧.

(٨٥٢)
[السلولي]

أبو جنادة حصين، وقيل حضين، وقيل حسين، وقيل حسن بن مخارق بن
عبد الرحمن بن ورقاء، وقيل ورقة بن حبشي بن جنادة السلولي، الكوفي.

من ضعفاء المحدثين، ومن علماء الزيدية الوضاعين للحديث، وكان مقرئا،
مفسرا، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي. له من الكتب (القراءات)،
و (تفسير القرآن)، و (جامع العلوم).
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨ و ٣٤٨. تنقيح المقال ١: ٣٥٠. رجال النجاشي ١٠٥. معجم
رجال الحديث ٦: ٨٥ و ١٢٥. فهرست الطوسي ٥٧. معالم العلماء ٤٠. رجال ابن

داود
٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٦٠. رجال الحلي ٢١٩. نقد الرجال ١١١. مجمع الرجال

:٢
٢٠٧ و ٢٠٨. أعيان الشيعة ٦: ١٧٠ و ١٩٩. تأسيس الشيعة ٣٢٨. فهرست النديم

٢٤٣. الذريعة ٤: ٢٥٢ و ٥: ٦٣. توضيح االشتباه ١٣٥. بهجة اآلمال ٣: ٣٢٦.
منتهى

المقال ١١٥. العندبيل ١: ٢١٩. منهج المقال ١١٩. ايضاح االشتباه ٢٦. نضد
االيضاح

١١٠. إتقان المقال ٢٧٨. الوجيزة ٣٣.
لسان الميزان ٢: ٣١٩ و ٧: ٢٨. هدية العارفين ١: ٣٣٣. ميزان االعتدال ١: ٥٥٤
طبقات المفسرين ١: ١٦٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٨٠. المغني في الضعفاء

:١
١٧٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٢٠.

(٤٢٢)



(٨٥٣)
[التمار]

حفص األبيض، وقيل ابن األبيض التمار، الكوفي.
من خواص الشيعة المقربين لإلمام عليه السالم وموضع سره.

روى عنه عبد الله بن القاسم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦ و ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤.
رجال الكشي ٣٧٨. معجم الثقات ٢٧٥. رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦:

١٢٨ و ١٣٠. جامع الرواة ١: ٢٦٠. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢: ٢٠٩.
أعيان

الشيعة ٦: ٢٠٠. سفينة البحار ١: ٢٨٤. العندبيل ١: ٢١٩ وفيه مهمل. منهج
المقال ١١٩.

(٨٥٤)
[المدايني]

حفص بن أبي إسحاق المدايني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣٠. جامع الرواة ١: ٢٦٠. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. العندبيل ١: ٢١٩. منهج المقال ١١٩.
(٨٥٥)

[الجازري]
حفص األعرج الجازري، وقيل الجاذري.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل من الحسان.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

(٤٢٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٧٩٤. رجال

البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٢٦٠. مجمع الرجال ٢:
٢٠٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠ وفيه الخازري. العندبيل ١: ٢٢٠. منهج المقال ١١٩.

إتقان المقال ١٨٣.
(٨٥٦)

[ابن البختري]
حفص بن البختري الكوفي، البغدادي، مولى.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب، غمز عليه آل أعين بلعب الشطرنج. روى عن
اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن سنان، وعلي بن الحكم وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧ و ٣٤٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٢. فهرست الطوسي ٦١. رجال

النجاشي ٩٧. خاتمة المستدرك ٥٩١. معالم العلماء ٤٣. رجال ابن داود ٨٢ و
.٢٤٢

معجم الثقات ٤٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٣١. رجال البرقي ٣٧. جامع الرواة ١:
٢٦١. رجال الحلي ٥٨. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢: ٢١٠. هداية المحدثين

٤٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. توضيح االشتباه ١٣٦. بهجة اآلمال ٣: ٣٢٩. منتهى
المقال

١١٦. العندبيل ١: ٢٢٠. منهج المقال ١١٩. جامع المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٢٣.
نضد االيضاح ١١١. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٩. إتقان المقال

.٥٢
شرح مشيخة الفقيه ٢٦. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٠ و ٨٤. ثقات الرواة ١:

.٢٥٥
(٨٥٧)

[الكلبي]
حفص بن حبيب الكلبي، الكوفي.

إمامي.

(٤٢٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣٥. جامع الرواة ١: ٢٦١. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩.
(٨٥٨)

[األزدي]
حفص بن الحكيم األزدي، أخو مرازم.

محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٥. رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٢٨. تنقيح
المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. جامع الرواة ١: ٢٦٠. مجمع الرجال ٢:

.٢٠٩
أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٠. منهج المقال ١١٩.

(٨٥٩)
[حفص بن حميد]

أبو علي حفص بن حميد الهمداني، وقيل الحمداني بالوالء، الكوفي، األبار.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣٥. جامع الرواة ١: ٢٦١. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩.
(٨٦٠)

[البصري]
حفص بن خالد بن جابر البصري.

إمامي.

(٤٢٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣٥. جامع الرواة ١: ٢٦١. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩.
(٨٦١)

[حفص الدهان]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال

البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٥٧. جامع الرواة ١: ٢٦١. مجمع الرجال ٢:
٢١٠. أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩.

(٨٦٢)
[الواسطي]

حفص بن سابور الواسطي، أخو بسطام.
من ثقات االمامية، صحب اإلمام الكاظم عليه السالم وروى عنه أيضا.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة أخيه بسطام بن سابور. مجمع الرجال ٢: ٢١١.
جامع الرواة ١: ٢٦١. نقد الرجال ١١٢. رجال ابن داود ٨٢. تنقيح المقال ١:

.٣٥٣
رجال الحلي ٥٨. معجم الثقات ٤٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. معجم رجال الحديث

:٦
١٣٥. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩. وسائل الشيعة

:٢٠
١٧٩. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٠ و ٨٣. بهجة اآلمال ٣: ٣٣١. ثقات الرواة

:١
.٢٥٦

(٤٢٦)



(٨٦٣)
[الحناط]

أبو والد، وقيل أبو الوليد حفص بن سالم، وقيل يونس الحناط، اآلجري،
الحفصي وقيل المخزومي وقيل الجعفي بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
اشترك في ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم على السلطة األموية

سنة ١٢٢.
روى عنه الحسن بن محبوب، وحماد بن عثمان، ومحمد بن أبي حمزة

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٥ و ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٣ و ٣٥٦ و ٣: باب الكنى ٣٧.
معجم رجال الحديث ٦: ١٣٦ و ١٣٧ و ١٥٦ و ٢٢: ٦٨. رجال البرقي ٣٧. رجال

النجاشي ٩٨ و ٣١٨. فهرست الطوسي ٦٢. رجال ابن داود ٨٢ و ٨٣ و ٢٢١.
معجم

الثقات ٤٤ و ١٤٤. جامع الرواة ١: ٢٦١ و ٢٦٤ و ٤٢١. رجال الحلي ٥٨ و
٢٦٩. نقد

الرجال ١١٢ و ٤٠٠. مجمع الرجال ٢: ٢١١ و ٢١٦ و ٧: ١٠٥. هداية المحدثين
٤٧

و ١٩٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٠١ و ٢٠٧. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة ٢٠:
١٧٩

و ١٨٠. الخصال ٢٩٠. توضيح االشتباه ٣١٦. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال
.١١٩

جامع المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٢٤. إتقان المقال ٥٢. نضد االيضاح ١١٢. منتهى
المقال ١١٦. الوجيزة ٣٣. شرح مشيخة الفقيه ٦٣. رجال األنصاري ٧٠ و ٨٣.

ثقات
الرواة ١: ٢٥٦.

(٨٦٤)
[حفص بن سالم]

حفص بن سالم صاحب السابري، وقيل: بياع السابري، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية على حد قول النجاشي وغيره.

(٤٢٧)



روى عنه محمد بن بكر.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٣٨
و ١٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال النجاشي ٢٠٣ في ترجمة أخيه عمر بن سالم.

جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢: ٢١١. أعيان الشيعة ٦:
٢٠١. العندبيل ١: ٢٢١ وفيه مهمل. منهج المقال ١١٩. ثقات الرواة ١: ٢٥٦.

(٨٦٥)
[الثمالي]

أبو علي حفص بن سالم الكوفي، الثمالي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣٨. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١١

أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩.
(٨٦٦)

[العبدي]
حفص بن سليم العبدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك
٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٣٨. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢.

مجمع
الرجال ٢: ٢١١. أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. توضيح االشتباه ١٣٦. منتهى المقال ١١٦.

العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩. الوجيزة ٣٣.

(٤٢٨)



(٨٦٧)
[حفيص]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر حفص ابن أبي داود سليمان بن المغيرة األسدي
بالوالء، الغاضري، وقيل الفاخري، البزاز، الكوفي، المعروف بحفيص.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وبعض العامة ضعفوا حديثه
وتركوه.

كان كوفيا نزل بغداد، وجاور مكة المكرمة.
كان مقرئا مشهورا، قاضيا، وكان قارئ الكوفة وقاضيها، وأعلم أصحاب

عاصم بن بهدلة القارئ بقراءته.
حدث عنه علي بن حجر، وآدم بن أبي أياس، ولوين وغيرهم.

توفي سنة ١٨٠ عن مائة سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك
٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٣٨. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢.

مجمع
الرجال ٢: ٢١١. أعيان الشيعة ٦: ٢٠١. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢١.

منهج
المقال ١١٩. إتقان المقال ١٨٣.

لسان الميزان ٧: ٢٠٠. ميزان االعتدال ١: ٥٥٨. تهذيب التهذيب ٢: ٤٠٠. تقريب
التهذيب ١: ١٨٦. خالصة تذهيب الكمال ٧٤. التاريخ الكبير ٢: ٣٦٣. غاية النهاية

:١
٢٥٤. األعالم ٢: ٢٦٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٧٨٨. تاريخ االسالم ٥:

.٢٣٧
شذرات الذهب ١: ٢٩٣. العبر ١: ٢٧٦. تاريخ بغداد ٨: ١٨٦. مرآة الجنان ١:

.٣٧٨
الضعفاء الكبير ١: ٢٧٠. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٧٣. تهذيب الكمال ٧: ١٠.

الكنى
واألسماء ٢: ٤٠. المجروحين ١: ٢٥٥. الكامل في التاريخ ٥: ٣٩٤. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ٨٢ و ٣٠٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٨. المغني في
الضعفاء

١: ١٧٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٢١. أحوال الرجال ١١٠. موضح
أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٧. الثقات البن حبان ٦: ١٩٥ عند ترجمة حفص

المنقري.



(٤٢٩)



(٨٦٨)
[حفص بن سوقة]

حفص بن سوقة العمروي مولى عمرو بن حريث المخزومي، وقيل العمري،
الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن أبي بكر.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٣. فهرست الطوسي ٦٢. رجال

النجاشي ٩٨. معالم العلماء ٤٣. رجال ابن داود ٨٣. معجم الثقات ٤٤. معجم رجال
الحديث ٦: ١٣٨. رجال البرقي ٣٧. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢.

مجمع
الرجال ٢: ٢١٢. هداية المحدثين ٤٧. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٣. توضيح االشتباه

.١٣٦
رجال الحلي ٥٨. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢١. منهج المقال ١١٩. جامع

المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٢٤. نضد االيضاح ١١٢. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٧٩. إتقان المقال ٥٢. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧١ و ٨٣. بهجة

اآلمال
٣: ٣٣٤. ثقات الرواة ١: ٢٥٦ و ٢٥٧.

(٨٦٩)
[الضبي]

أبو عمرو حفص الضبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال

البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٥٨. جامع الرواة ١: ٢٦٢. مجمع الرجال ٢:

(٤٣٠)



٢١٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤ وفيه حفص بن الضبي. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال
١١٩ وفيه ابن الضبي.

(٨٧٠)
[السلمي]

أبو عاصم حفص بن عاصم السلمي، المدني، وقيل المديني.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه محمد بن علي الصيرفي، وابنه محمد بن حفص.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦ و ٣٣٩. تنقيح المقال ١: ٣٥٤ و ٣: قسم الكنى ٢٣. رجال
النجاشي ٩٨. رجال ابن داود ٨٣. معجم الثقات ٤٤. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٠
و ٢١: ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٢٦٢ و ٢: ٣٩٦. رجال الحلي ٥٨. نقد الرجال ١١٢

و ٣٩١. مجمع الرجال ٢: ٢١٢ و ٧: ٥٨. هداية المحدثين ٤٧. أعيان الشيعة ٦:
.٢٠٤

توضيح االشتباه ١٣٦. بهجة اآلمال ٣: ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٦٧. منتهى المقال
١١٦. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال ١١٩. نضد االيضاح ١١٢. جامع المقال ٦٣.

ايضاح االشتباه ٢٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٠. إتقان المقال ٥٢. رجال األنصاري
٧١

و ٨٤. ثقات الرواة ١: ٢٥٧.
(٨٧١)

[المنقري]
حفص بن أبي عائشة المنقري بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه عبد الله الحجال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال
الحديث ٦: ١٣٠. جامع الرواة ١: ٢٦٠. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:

.٢٠٩
أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. العندبيل ١: ٢٢٠. منهج المقال ١١٩.

(٤٣١)



(٨٧٢)
[الكناسي]

حفص بن عبد ربه الكناسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٤١. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٣

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال ١٢٠.
(٨٧٣)

[األزدي]
حفص بن عبد الرحمن األزدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال
الحديث ٦: ١٤١. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:

.٢١٣
أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢. منهج المقال ١٢٠.

(٨٧٤)
[الكلبي]

أبو سعيد، وقيل أبو معبد حفص بن عبد الرحمن الكلبي، الكوفي.
إمامي لم أقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٤١. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٣

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال ١٢٠.

(٤٣٢)



(٨٧٥)
[الكوفي]

حفص بن عبد العزيز الكوفي.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٤١. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢١٣

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال ١٢٠.
(٨٧٦)

[التغلبي]
حفص بن عمر، وقيل: عمرو بن بنان، وقيل بيان التغلبي، وقيل الثعلبي،

الكوفي.
إمامي أحواله كسابقيه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك

٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٤. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٣.
مجمع

الرجال ٢: ٢١٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. العندبيل ١: ٢٢٢. منهج المقال ١٢٠.
روضة

المتقين ١٤: ٣٥٨. إتقان المقال ١٨٣. الوجيزة ٣٣. منتهى المقال ١١٦.
(٨٧٧)

[الكلبي]
أبو عمرو حفص بن عمر الكلبي.

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٢.

(٤٣٣)



(٨٧٨)
[البجلي]

حفص بن عمر، وقيل عمرو الكوفي، البجلي.
محدث إمامي. روى عنه هارون بن الجهم، وأبو إسماعيل السراج، وأبو عبد

الرحمن المسعودي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال
الحديث ٦: ١٤٣ و ١٤٤. جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال

:٢
٢١٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٥. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٣. منهج المقال

.١٢٠
(٨٧٩)

[المؤذن]
أبو محمد حفص بن عمر بن محمد المؤذن.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وكان مؤذنا لعلي بن يقطين.
روى عنه الحسن بن علي بن يقطين، وابن فضال.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٥٥ و ٣: قسم الكنى ٣٤. خاتمة

المستدرك ٧٩٥. رجال البرقي ٣٧ و ٤٢. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٢ و ١٥٨ و
:٢٢

٤٣. جامع الرواة ١: ٢٦٤ و ٢: ٤١٥. نقد الرجال ١١٣ و ٣٩٨. مجمع الرجال ٢:
٢٠٩

و ٢١٥ و ٧: ٩٦. هداية المحدثين ٢٩٧. إتقان المقال ١٨٣.
(٨٨٠)

[الفزاري]
حفص بن عمران، وقيل: عمر الفزاري، البرجمي، األزرق، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه نصر بن مزاحم المنقري، ومختار بن غسان.

(٤٣٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك

٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٧. جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال ١١٣.
مجمع

الرجال ٢: ٢١٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٥. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٣ وفيه
القزازي بدل الفزاري. منهج المقال ١٢٠. إتقان المقال ١٨٣. الوجيزة ٣٣.

تقريب التهذيب ١: ١٨٨ وفيه كان مستورا. تهذيب التهذيب ٢: ٤١٤. خالصة
تذهيب الكمال ٧٥.

(٨٨١)
[الفرخ]

أبو إسماعيل حفص بن عمرو، وقيل عمر بن ميمون، وقيل دينار العدني،
األبلي، وقيل األيلي، البصري، المعروف بالفرخ.

محدث إمامي اتهمه بعض العامة بالكذب. روى عنه إبراهيم بن مرزوق،
ومحمد بن سليمان الباغندي، ويزيد بن سنان القزاز.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٤٤. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢:
.٢١٤

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٤. توضيح االشتباه ١٣٧. العندبيل ١: ٢٢٣. منهج المقال ١٢٠.
روضة المتقين ١٤: ٣٥٨.

ميزان االعتدال ١: ٥٦١. لسان الميزان ٢: ٣٢٤. الضعفاء الكبير ١: ٢٧٥.
المجروحين ١: ٢٥٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٨٣. تهذيب الكمال ٧: ٤٢.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٢٣. المغني في الضعفاء ١: ١٨٠ و ١٨١.

(٨٨٢)
[النخعي]

حفص بن عمرو، وقيل عمر النخعي.
امامي.

(٤٣٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال

البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٧. جامع الرواة ١: ٢٦٢. نقد الرجال
.١١٣

مجمع الرجال ٢: ٢١٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٥. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١:
.٢٢

منهج المقال ١٢٠.
(٨٨٣)

[الحنفي]
حفص بن عيسى الحنفي، وقيل النخعي بالوالء، الكوفي، وقيل في اسمه

حفص بن إسحاق بن عيسى، أخو سليم المقري.
محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥١ و ٣٥٥. معجم رجال الحديث ٦:
١٤٨. جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢: ٢١٤. أعيان

الشيعة
٦: ٢٠٠ و ٢٠٥. العندبيل ١: ٢٢٣ وفيه الخنعي بدل الحنفي. منهج المقال ١٢٠.

(٨٨٤)
[الكناسي]

حفص بن عيسى الكناسي، األعور، الكوفي.
محدث إمامي كان يبيع القرب واألداة. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان، ومحمد بن يحيى الخثعمي، وعبد الله بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٩ و ١٧٦ و ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك
٧٩٥. رجال البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٢٩ و ١٣٠ و ١٤٧ و ١٤٨ و

.١٥٨
جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢: ٢٠٩ و ٢١٠. أعيان

الشيعة
٦: ٢٠٠ و ٢٠٥. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٣. منهج المقال ١٢٠.

(٤٣٦)



(٨٨٥)
[الكوفي]

حفص بن أبي عيسى الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال

الحديث ٦: ١٣١. جامع الرواة ١: ٢٦٠. نقد الرجال ١١٢. مجمع الرجال ٢:
.٢٠٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. العندبيل ١: ٢٢٠. منهج المقال ١١٩. منتهى المقال ١١٥.
(٨٨٦)

[حفص بن غياث]
أبو عمرو، وقيل: أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن

الحارث بن ثعلبة النخعي، الكوفي.
من محدثي وفقهاء وقضاة وحفاظ العامة، وكان موثوق الحديث لدى

علمائنا، وكذلك بعض العامة يوثقونه، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

واله هارون العباسي القضاء ببغداد الشرقية والكوفة.
روى عنه ابنه عمر بن حفص، وسليمان ابن داود المنقري، وأحمد بن حنبل

وغيرهم.
توفي بالكوفة في شهر ذي الحجة سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٩٥، وقيل سنة ١٩٦،

وكانت والدته سنة ١١٧.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٨ و ١٧٥ و ٣٤٧ و ٤٧١ وفيها أسند عنه. رجال النجاشي ٩٧.
تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٥٩١. فهرست الطوسي ٦١. معالم العلماء

.٤٣
رجال ابن داود ٢٤٢. معجم الثقات ٢٧٦. معجم رجال الحديث ٦: ١٤٨ - ١٥٣.

(٤٣٧)



جامع الرواة ١: ٢٦٣. رجال الحلي ٢١٨. نقد الرجال ١١٣. رجال الكشي ٣٩٠.
مجمع الرجال ٢: ٢١٤ و ٢١٥. هداية المحدثين ٤٧. منتهى المقال ١١٦. أعيان

الشيعة
٦: ٢٠٥. بهجة اآلمال ٣: ٣٣٧. العندبيل ١: ٢٢٣. منهج المقال ١٢٠. ايضاح

االشتباه
٢٣. نضد االيضاح ١١٣. التحرير الطاووسي ٨٨. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة

٢٠: ١٨٠. إتقان المقال ٢٧٩. الوجيزة ٣٣. شرح مشيخة الفقيه ٧٢. رجال
األنصاري

٧١ و ٨٤. ثقات الرواة ١: ٢٥٩ - ٢٦١.
تقريب التهذيب ١: ١٨٩. تهذيب التهذيب ٢: ٤١٥. ميزان االعتدال ١: ٢٦٦.
خالصة تذهيب الكمال ٧٥. لسان الميزان ٧: ٢٠١. شذرات الذهب ١: ٣٤٠.

الكامل
في التاريخ ٦: ٢٣٧. العبر ١: ٢١٤. البداية والنهاية ١٠: ٢٣٨. التاريخ الكبير ٢: ٠
تذكرة الحفاظ ١: ٢٩٧. وفيات األعيان ٢: ١٩٧. الفوائد البهية ٦٨. طبقات الحفاظ

١٢٤. تاريخ بغداد ٨: ١٨٨. الطبقات الكبرى ٦: ٢٧١. األعالم ٢: ٢٦٤. معجم
المؤلفين ٤: ٦٩. الطبقات البن خياط ١٧٠. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٨٥. تهذيب
الكمال ٧: ٥٦. سير أعالم النبالء ٩: ٢٢. تاريخ الثقات ١٢٥. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ١: ٢٢٥. الكنى واألسماء ٢: ٤٠. هدى الساري ٣٩٦. الثقات البن حبان

:٦
٢٠٠. المعارف ٢٢٢.

(٨٨٧)
[األعور]

حفص بن القاسم الكوفي، األعور.
محدث إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

روى عنه القاسم الصيرفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال
البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٥٤. جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال

.١١٣
مجمع الرجال ٢: ٢١٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٦. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١:

.٢٢٤



(٤٣٨)



منهج المقال ١٢٠.
(٨٨٨)

[ابن قرط]
حفص بن قرط األعور، الكوفي.

إمامي أحواله كسابقه وكان جماال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال
البرقي ٣٧. معجم رجال الحديث ٦: ١٥٤. جامع الرواة ١: ٢٦٣. نقد الرجال

.١١٣
مجمع الرجال ٢: ٢١٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٦. منتهى المقال ١١٦. منهج المقال

.١٢٠
العندبيل ١: ٢٢٤.

(٨٨٩)
[النخعي]

حفص بن قرط النخعي، الكوفي.
محدث إمامي أحواله كسابقيه.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وإسحاق بن عمار، ويونس بن عبد الرحمن
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال
الحديث ٦: ١٥٥. جامع الرواة ١: ٢٦٣. مجمع الرجال ٢: ٢١٥. توضيح االشتباه
١٣٧. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٦. العندبيل ١: ٢٢٤. منهج المقال ١٢٠. أضبط المقال

.٤٩٥
(٨٩٠)

[الكلبي]
أبو عمرو حفص الكلبي.

إمامي.

(٤٣٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٧٩٤. معجم رجال
الحديث ٦: ١٢٨ و ١٤٢. جامع الرواة ١: ٢٦٠. مجمع الرجال ٢: ٢٠٩. أعيان

الشيعة
٦: ٢٠٠. العندبيل ١: ٢١٩. منهج المقال ١١٩.

(٨٩١)
[البجلي]

حفص بن مسلم البجلي بالوالء، القسري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٥٥. جامع الرواة ١: ٢٦٤. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢:
.٢١٥

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٦. العندبيل ١: ٢٢٤. منهج المقال ١٢٠.
(٨٩٢)

[حفص بن ميمون]
حفص بن ميمون الحماني، وقيل الجماني، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل من الضعفاء، وقيل: من الواقفة أصحاب أبي الخطاب
الملعون، وقيل من العامة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال ابن
داود ٢٤٢. معجم رجال الحديث ٦: ١٥٥. جامع الرواة ١: ٢٦٤. رجال الحلي

.٢١٨
نقد الرجال ١١٣. رجال الكشي ٣٤٤. مجمع الرجال ٢: ٤٥ و ٢١٦. أعيان الشيعة

:٦
٢٠٧. توضيح االشتباه ١٣٧. بهجة اآلمال ٣: ٣٤٠. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١:
٢٢٤. منهج المقال ١٢٠. التحرير الطاووسي ٨٧. إتقان المقال ٢٧٩. الوجيزة ٣٣.

رجال األنصاري ٨٤.

(٤٤٠)



(٨٩٣)
[حفص بن نسيب]

حفص بن نسيب بن عمارة، وقيل حفص نسيب بني عمارة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٦. تنقيح المقال ١: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٥٩. جامع الرواة ١: ٢٦٤. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢:
.٢١٦

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٧. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٤. منهج المقال ١٢٠.
(٨٩٤)

[الكوفي]
حفص بن النعمان، وقيل أبو النعمان الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٥١ و ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٧٩٥.
معجم رجال الحديث ٦: ١٢٨ و ١٥٦. جامع الرواة ١: ٢٦٠ و ٢٦٤. نقد الرجال

.١١٣
مجمع الرجال ٢: ٢١٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٠. العندبيل ١: ٢١٩ و ٢٢٤. منهج

المقال
.١٢٠

(٨٩٥)
[األعور]

حفص بن الهيثم األعور.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٥٦. جامع الرواة ١: ٢٦٤. نقد الرجال ١١٣. مجمع الرجال ٢:
.٢١٦

(٤٤١)



أعيان الشيعة ٦: ٢٠٧. العندبيل ١: ٢٢٤ وفيه اسم أبيه هشيم بدل الهيثم. منهج
المقال ١٢٠.

(٨٩٦)
[القرشي]

أبو علي الحكم بن أيمن القرشي بالوالء، الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل من الحسان، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم

عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥. فهرست

الطوسي ٦٢. رجال النجاشي ٩٩. معجم رجال الحديث ٦: ١٦٢ و ١٨١ و ١٨٢.
رجال

البرقي ٣٨. جامع الرواة ١: ٢٦٤. نقد الرجال ١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٦ و
.٢١٧

هداية المحدثين ٤٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٧. منتهى المقال ١١٧. العندبيل ١: ٢٢.
منهج المقال ١٢٠. ايضاح االشتباه ٢٤. جامع المقال ٦٣. نضد االيضاح ١١٣.

أضبط
المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٠. رجال األنصاري ٨٣.

(٨٩٧)
[الصيرفي]

أبو خالد الحكم بن حكيم، وقيل حكم بن أبي خالد، وقيل في اسمه حكم بن
حكيم ابن أخي خالد الصيرفي، الكوفي، األسدي بالوالء.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، وهشام بن سالم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. فهرست الطوسي ٦٢. رجال

(٤٤٢)



النجاشي ٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم الثقات ٤٥. رجال ابن داود ٨٣. رجال
البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٦: ١٦٦ - ١٦٩. جامع الرواة ١: ٢٦٥. نقد

الرجال
١١٤. رجال الحلي ٦٠. مجمع الرجال ٢: ٢١٧ و ٢١٨. هداية المحدثين ٤٨.

أعيان
الشيعة ٦: ٢٠٨. توضيح االشتباه ١٣٨. بهجة اآلمال ٣: ٣٤٢. منتهى المقال ١١٧.
العندبيل ١: ٢٢٥. منهج المقال ١٢٠. جامع المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٢٤. نضد

االيضاح ١١٤. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٠. إتقان المقال ٥٣.
الوجيزة ٣٣. شرح مشيخة الفقيه ١٣. رجال األنصاري ٧١ و ٨٣. ثقات الرواة ١:

.٢٦١
(٨٩٨)

[الكوفي]
الحكم بن زياد، وقيل زيادة الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال
الحديث ٦: ١٦٩. جامع الرواة ١: ٢٦٥. نقد الرجال ١١٤. مجمع الرجال ٢:

.٢١٨
أعيان الشيعة ٦: ٢٠٨. العندبيل ١: ٢٢٥. منهج المقال ١٢١.

(٨٩٩)
[السراج]

الحكم السراج، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل كان حسن العقيدة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال

البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ١٨٣. جامع الرواة ١: ٢٦٥. مجمع الرجال ٢:
٢١٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٨. العندبيل ١: ٢٢٥. منهج المقال ١٢١.

(٤٤٣)



(٩٠٠)
[الناشري]

حكم بن سعد األسدي، الناشري.
محدث إمامي حسن الحديث، قليل الرواية. شارك أخاه مشمعال في تأليف

كتاب (الديات).
روى عنه عبيس بن هشام الناشري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال ابن

داود ٨٣. رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ١٧٠. جامع الرواة ١: ٢٦٥.
نقد

الرجال ١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٨. العندبيل ١: ٢٢.
منهج

المقال ١٢١. نضد االيضاح ١١٤. إتقان المقال ١٨٤.
(٩٠١)

[األموي]
الحكم بن شعبة األموي، الكوفي.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٩. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة
المستدرك ٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٧١. جامع الرواة ١: ٢٦٦. نقد الرجال
١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٩. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٦. منهج المقال

.١٢١
(٩٠٢)
[الثقفي]

الحكم بن الصلت الثقفي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عبد الله بن مسكان.

(٤٤٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١١٤ و ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. خاتمة المستدرك ٧٩٥.

رجال البرقي ١٤. معجم رجال الحديث ٦: ١٧١. جامع الرواة ١: ٢٦٦. نقد الرجال
١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٩. منتهى المقال ١١٧. العندبيل

:١
٢٢٦. منهج المقال ١٢١.

(٩٠٣)
[األعور]

الحكم بن عبد الرحمن األعور، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٨. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٧١. جامع الرواة ١: ٢٦٦. نقد الرجال ١١٤. مجمع الرجال ٢:
.٢١٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٠٩. منتهى المقال ١١٦. العندبيل ١: ٢٢٦. منهج المقال ١٢١.
(٩٠٤)

[البجلي]
الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وقيل أبي نعم البجلي، الكوفي، وقيل في

اسمه الحكم بن أبي نعيم.
من ثقات محدثي االمامية الممدوحين. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه مروان بن معاوية، ويونس بن بكير، وشهاب بن خراش وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٤ و ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٧. معجم الثقات ٤٥. رجال ابن
داود ٨٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٧١. جامع الرواة ١: ٢٦٦. رجال الحلي ٦٠.

نقد
الرجال ١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٩. بهجة اآلمال ٣:

.٣٤٤
منتهى المقال ١١٧. العندبيل ١: ٢٢٦. منهج المقال ١٢١. وسائل الشيعة ٢٠:

.١٨٠
إتقان المقال ٥٣. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧١.

(٤٤٥)



لسان الميزان ٧: ٢٠٢. تقريب التهذيب ١: ١٩١. تهذيب التهذيب ٢: ٤٣١. ميزان
االعتدال ١: ٥٧٦. خالصة تذهيب الكمال ٧٦. التاريخ الكبير ٢: ٣٣٨. الطبقات

الكبرى ٦: ٢٩٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٢٣. تاريخ االسالم ٦: ٥٦. المغني في
الضعفاء ١: ١٨٤. تهذيب الكمال ٧: ١٠٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

.٢٢٦
الثقات البن حبان ٦: ١٨٧.

(٩٠٥)
[الكندي]

أبو محمد، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عبيد الله، وقيل أبو عمر الحكم بن
عتيبة، وقيل عيينة الكوفي، الكندي بالوالء.

من فقهاء ومحدثي وحفاظ العامة، وكان زيدي المذهب، بتريا، وقيل كان من
المرجئة، ضعيف الحديث، وثقه بعض العامة.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه معاوية بن ميسرة، وزياد بن سوقة، وزكريا بن يحيى الشعيري،

وقيل السعدي وغيرهم.
توفي بالكوفة سنة ١١٤، وقيل سنة ١١٥، وقيل سنة ١١٣، وله نيف وستون

سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٨. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال ابن
داود ٢٤٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٧٢. جامع الرواة ١: ٢٦٦. رجال الحلي

.٢١٨
رجال الكشي ٢٠٩. مجمع الرجال ٢: ٢١٩ و ٢٢٠ و ٢٢١. هداية المحدثين ٤٨٢.
أعيان الشيعة ٦: ٢٠٩. توضيح االشتباه ١٣٨. بهجة اآلمال ٣: ٣٤٦. فرق الشيعة ١٣
و ٥٧. المقاالت والفرق ١٠ و ٧٣ و ١٤٧. رجال البرقي ٩. سفينة البحار ١: ٢٩٣.

منتهى المقال ١١٧. العندبيل ١: ٢٢٦. منهج المقال ١٢١. ايضاح االشتباه ٢٣.
التحرير

الطاووسي ٨٨. إتقان المقال ٢٨٠. نضد االيضاح ١١٤. أضبط المقال ٤٩٥ و
.٤٩٨

(٤٤٦)



الوجيزة ٣٣.
لسان الميزان ٢: ٣٣٦. التاريخ الكبير ٢: ٣٣٢. الجمع بين رجال الصحيحين ١:

١٠٠. تذكرة الحفاظ ١: ١١٧. ذيل المذيل ٩٦. تهذيب التهذيب ٢: ٤٣٢. العبر ١:
١٤٣. تقريب التهذيب ١: ١٩٢. خالصة تذهيب الكمال ٧٦. الطبقات الكبرى ٦:

٢٢٦
و ٣٢٠. طبقات الفقهاء ٨٢. طبقات الحفاظ ٤٤. شذرات الذهب ١: ١٥١.

الطبقات
البن خياط ١٦٢. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥١. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٢٣. تاريخ
االسالم ٤: ٢٤٢. ميزان االعتدال ١: ٥٧٧ عند ذكر الحكم بن عتيبة بن نهاس. سير
أعالم النبالء ٥: ٢٠٨. المراسيل ٤٥. الكامل في التاريخ ٥: ١٨٠. الكنى واألسماء

:٢
٩٥. تهذيب الكمال ٧: ١١٤. تاريخ الثقات ١٢٦. المعارف ٢٠٤.

(٩٠٦)
[الحكم بن عمرو]

الحكم بن عمرو الحماني، وقيل الجماني، الكوفي.
إمامي لم أقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٩ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو. خاتمة

المستدرك ٧٩٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٧٦. جامع الرواة ١: ٢٦٦. نقد الرجال
١١٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٩. أعيان الشيعة ٦: ٢١١. منتهى المقال ١١٧. العندبيل

:١
٢٢٦. منهج المقال ١٢١ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو.

(٩٠٧)
[الهمداني]

أبو الصباح الحكم بن عمير الهمداني، الكوفي، مولى.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٩. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

(٤٤٧)



الحديث ٦: ١٧٦. جامع الرواة ١: ٢٦٦. نقد الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢:
.٢١٩

أعيان الشيعة ٦: ٢١١. العندبيل ١: ٢٢٦. منهج المقال ١٢١. أضبط المقال ٥٣٨.
(٩٠٨)

[الحكم بن القتات]
الحكم بن القتات، وقيل القتات بدون ابن، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، قليل الحديث، وله كتاب.
روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي.
المراجع:

رجال النجاشي ١٠٠. رجال ابن داود ٨٣. معجم رجال الحديث ٦: ١٧٧. أعيان
الشيعة ٦: ٢١٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٠. معجم الثقات ٤٥. هداية المحدثين ٤٨.

نقد
الرجال ١١٤. توضيح االشتباه ١٣٨. رجال الحلي ٦٠. جامع الرواة ١: ٢٦٧. مجمع
الرجال ٢: ٢٢١. منتهى المقال ١١٧. العندبيل ١: ٢٢٧. منهج المقال ١٢١. أضبط

المقال ٤٩٦. جامع المقال ٦٣. ايضاح االشتباه ٢٤. نضد االيضاح ١١٥. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان المقال ٥٣. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧١. ثقات الرواة

:١
٢٦١ و ٢٦٢.

(٩٠٩)
[الكوفي]

الحكم الكوفي، أخو أبي عقيلة، وقيل ابن أبي عقيلة، وقيل ابن أبي عقيل.
محدث إمامي. روى عنه موسى بن بكر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧١. تنقيح المقال ١: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٧٩٥. معجم رجال

الحديث ٦: ١٦٠ و ١٦١ و ١٦٢. جامع الرواة ١: ٢٦٤. مجمع الرجال ٢: ٢١٦.
أعيان

الشيعة ٦: ٢٠٧. العندبيل ١: ٢٢٥. منهج المقال ١٢٠.

(٤٤٨)



(٩١٠)
[الثقفي]

أبو محمد، وقيل أبو عبيد الحكم بن المختار بن أبي عبيدة الثقفي، وقيل في
اسمه أبو الحكم ابن المختار.

محدث إمامي ثقة، صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٤. رجال الكشي ١٢٦. رجال البرقي ١٤. أعيان الشيعة ٦:
٢١٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢: ٢٢١. معجم

رجال
الحديث ٦: ١٧٧. معجم الثقات ٤٥. سفينة البحار ١: ٢٩٣. منتهى المقال ١١٧.

منهج
المقال ١٢٢. إتقان المقال ٥٣. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٢. ثقات الرواة ١:

.٢٦٢
(٩١١)

[ابن أيوب]
حكيم، وقيل حكم بن أيوب.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال
البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٦: ١٦٤. جامع الرواة ١: ٢٦٥. نقد الرجال

.١١٤
مجمع الرجال ٢: ٢١٧. أعيان الشيعة ٦: ٢٠٨. العندبيل ١: ٢٢٥. منهج المقال

.١٢٠
منتهى المقال ١١٧.

(٩١٢)
[األنصاري]

حكيم بن حكم، وقيل في اسمه حكيم بن عباد بن حنيف بن واهب
األنصاري، األوسي، المدني.

محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة. صحب كذلك االمامين

(٤٤٩)



السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه أخوه عثمان، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي،

وعبد العزيز بن عبيد الله وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٧. نقد الرجال ١١٥. معجم رجال الحديث ٦: ١٨٥. أعيان
الشيعة ٦: ٢١٥. تنقيح المقال ١: ٣٦١. جامع الرواة ١: ٢٦٨. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٢
منهج المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٢٧.

تقريب التهذيب ١: ١٩٤. تاريخ االسالم ٤: ١٠٨. المغني في الضعفاء ١: ١٨٦.
الثقات البن حبان ٦: ٢١٤. تاريخ الطبري ٣: ٦٦. تاريخ الثقات ١٢٩. الجرح

والتعديل ١: ٢: ٢٠٢. ميزان االعتدال ١: ٥٨٤. لسان الميزان ٧: ٢٠٢. تهذيب
التهذيب

٢: ٤٤٨. التاريخ الكبير ٣: ١٧. خالصة تذهيب الكمال ٧٧. تهذيب الكمال ٧:
.١٩٣

(٩١٣)
[ابن أبي العالء]

الحكيم، وقيل الحكم بن أبي العالء.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٦: ١٨٣.

(٩١٤)
[الثقفي]

أبو محمد الحكيم، وقيل: الحكم بن مسكين الثقفي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي صحيح الرواية، حسن الحديث، ممدوح، ضرير.

روى عنه الحسن بن محبوب، والحسن بن موسى الخشاب، ومحمد بن أبي
عمير وغيرهم.

له من المؤلفات كتاب (الوصايا)، و (الطالق)، و (الظهار).

(٤٥٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٠. خاتمة المستدرك ٧٩٥. رجال

النجاشي ٩٨. رجال ابن داود ٨٣. معجم الثقات ٢٧٦. فهرست الطوسي ٦٢. معجم
رجال الحديث ٦: ١٦١ و ١٧٨ - ١٨١. رجال البرقي ٣٨. جامع الرواة ١: ٢٦٧.

نقد
الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢: ٢٢١ و ٢٢٢. هداية المحدثين ٤٨. أعيان الشيعة ٦:

٢١٢. رجال الكشي راجع فهرسته. بهجة اآلمال ٣: ٤٥٠. منتهى المقال ١١٨.
العندبيل

١: ٢٢٧. منهج المقال ١٢١. جامع المقال ٦٣. روضة المتقين ١٤: ٣٥٨. وسائل
الشيعة ٢٠: ١٨٠. إتقان المقال ١٨٤.

(٩١٥)
[المؤذن]

حكيم مؤذن بني عبس، وقيل مؤذن ابن عيسى، وقيل مؤذن بني عبيس.
محدث إمامي. روى عنه عبد الصمد بن بشير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. معجم رجال الحديث ٦: ١٨٨. جامع
الرواة ١: ٢٦٨. خاتمة المستدرك ٧٩٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٣. أعيان الشيعة ٦:

٢١٦. العندبيل ١: ٢٢٧. منهج المقال ١٢٢.
(٩١٦)

[التميمي]
حماد بن أسحم، وقيل أشحم، وقيل أسهم التميمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٢. جامع
الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٤. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨.

العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.

(٤٥١)



(٩١٧)
[األعشى]

حماد األعشى، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ١٩٨. جامع الرواة ١: ٢٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٢٤. أعيان الشيعة ٦:

٢١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.
(٩١٨)

[حماد بن أيوب]
محدث، أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يتعرضوا لذكره في كتبهم.

روى عنه أبو سعيد العصفري.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٢.
(٩١٩)
[اللحام]

حماد بن بشر، وقيل بشير اللحام.
محدث إمامي. صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٨. رجال البرقي ٢١. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. تنقيح المقال ١:
٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٤. جامع

الرواة
١: ٢٦٩. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٢ و ٢٤٤. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال

.١٢٢

(٤٥٢)



(٩٢٠)
[الطنافسي]

حماد بن بشير الطنافسي، الكوفي.
محدث إمامي وثقه بعض علمائنا. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه يحيى األزرق، وثعلبة بن ميمون، وأبان بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٧ و ١٧٣ و ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك
٧٩٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٣. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦.

مجمع
الرجال ٢: ٢٢٤. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. منتهى المقال ١١٨ و ١١٩. العندبيل ١:

.٢٢
منهج المقال ١٢٢.

(٩٢١)
[األنصاري]

حماد بن ثابت الكوفي، األنصاري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٤

أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢. منتهى المقال ١١٩.
(٩٢٢)

[األزدي]
أبو سليمان حماد بن حبيب الكوفي، األزدي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

(٤٥٣)



الحديث ٦: ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٤

أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.
(٩٢٣)

[الكوفي]
حماد بن حكيم الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٤
أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٢٩. منهج المقال ١٢٢.

(٩٢٤)
[المرهبي]

حماد بن أبي حميد الهمداني، المرهبي، الكوفي، مولى.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ١٩٩. جامع الرواة ١: ٢٦٨. نقد الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٣

أعيان الشيعة ٦: ٢١٧. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.
(٩٢٥)

[الكناني]
أبو سلمان، وقيل أبو سليمان حماد بن خليفة الكناني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٢ و ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦.

(٤٥٤)



معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع
الرجال

٢: ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. العندبيل ١: ٢٢٩. منهج المقال ١٢٢.
(٩٢٦)

[األزدي]
أبو العالء، وقيل أبو علي حماد بن راشد األزدي، البزاز، الكوفي.

من محدثي االمامية المجهولين، وقيل من الحسان.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه أحمد بن عمير الحلبي.

ولد سنة ٧٩، وتوفي سنة ١٥٦.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٧ و ١٧٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة
المستدرك ٧٩٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال
١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. منتهى المقال ١١٨. العندبيل

:١
٢٢. منهج المقال ١٢٢. إتقان المقال ١٨٤. الوجيزة ٣٣.

(٩٢٧)
[حماد بن زكريا]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه قتيبة بن مهران األعشى.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٢٦٩. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٥.

(٩٢٨)
[الشيباني]

حماد بن أبي زياد الشيباني، الكوفي.
إمامي.

(٤٥٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ١٩٩. جامع الرواة ١: ٢٦٨. نقد الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٣

أعيان الشيعة ٦: ٢١٧. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.
(٩٢٩)

[الحارثي]
حماد بن زيد بن عقيل الحارثي، الكوفي.

محدث. روى عنه ابنه محمد بن حماد، والحسن بن محبوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٠٦ و ٢٠٧. رجال النجاشي ٢٦٢ في ترجمة ابنه محمد بن حماد.

جامع
الرواة ١: ٢٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦: ٢١٩. رجال الحلي ١٦٠

في
ترجمة ابنه محمد. العندبيل ١: ٢٢٩. منهج المقال ١٢٢.

(٩٣٠)
[السراج]

حماد السراج، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عثمان بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٢٦٩. مجمع الرجال ٢: ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦:

٢١٩. العندبيل ١: ٢٢٩. منهج المقال ١٢٢.
(٩٣١)

[الكوفي]
حماد بن سليمان، وقيل سلمان الكوفي.

(٤٥٦)



من مجاهيل محدثي االمامية، روى عنه محمد بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٢٦٩. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٥
منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٢٩ وفيه التابعي أستاذ أبي حنيفة. منهج المقال ٢٢

(٩٣٢)
[العامري]

حماد بن سويد العامري بالوالء، الكوفي.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٥

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.
(٩٣٣)

[الجواليقي]
حماد بن سيار، وقيل يسار الجواليقي، الكوفي.

إمامي كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٥
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.

(٩٣٤)
[الحماني]

أبو شعيب حماد بن شعيب الحماني، التميمي، الكوفي.

(٤٥٧)



محدث صدوق ممدوح، ضعفه بعض العامة.
روى عنه علي بن مهزيار، والحسين بن سعيد، وموسى بن أعين وغيرهم.

توفي حدود سنة ١٧٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٦٤. خاتمة المستدرك
٧٩٦. معجم الثقات ٢٧٧. رجال ابن داود ٨٣. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٨.

جامع
الرواة ١: ٢٧٠. رجال الحلي ٥٧. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٥. أعيان
الشيعة ٦: ٢٢٠. توضيح االشتباه ١٣٩. بهجة اآلمال ٣: ٣٥٧. منتهى المقال ١١٨.

منهج المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٠. إتقان المقال ٥٣.
ميزان االعتدال ١: ٥٩٦. المجروحين ١: ٢٥١. لسان الميزان ٢: ٣٤٨. التاريخ

الكبير ٣: ٢٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٥٩. الضعفاء الكبير ١: ٣١١. الجرح
والتعديل ١: ٢: ١٤٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٨٢. أحوال الرجال ٧٣.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٣٣. الكنى واألسماء ٢: ٤. المغني في
الضعفاء

.١: ١٨٩
(٩٣٥)

[البارقي]
أبو تراب حماد بن صالح األزدي، البارقي، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه معاوية بن وهب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٤ و ٣: باب الكنى ٧. خاتمة المستدرك
٧٩٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٩ و ٢١: ٧٤. جامع الرواة ١: ٢٧٠ و ٢:

٣٧١. منتهى
المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢. نقد الرجال ١١٦ و ٣٨٤.

مجمع
الرجال ٢: ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. رجال البرقي ٤٤.

(٤٥٨)



(٩٣٦)
[الجعفي]

حماد بن صالح الجعفي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٢٧٠. مجمع الرجال ٢: ٢٢٦. أعيان الشيعة ٦:

٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.
(٩٣٧)

[الكوفي]
حماد بن ضمخة، وقيل صمحة، وقيل أبي ضنجة الكوفي.

محدث إمامي ثقة روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا ووقف على اإلمام الرضا
عليه السالم.

روى عنه وهيب بن حفص.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٤. رجال ابن داود ٨٤. معجم الثقات

٤٥. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٢٧٠. رجال الحلي ٥٥. نقد
الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٣. هداية المحدثين ٤٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠.

توضيح االشتباه ١٣٩. بهجة اآلمال ٣: ٣٥٧. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ٢٣٠.
منهج

المقال ١٢٢. جامع المقال ٦٤. أضبط المقال ٤٩٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان
المقال ٥٣. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٢. ثقات الرواة ١: ٢٦٣.

(٩٣٨)
[بياع السابري]

حماد بن أبي طلحة، وقيل ابن طلحة بياع السابري، الكوفي.

(٤٥٩)



من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى عنه أحمد بن أبي بشير، ومحمد بن سنان، وأبو حمزة الثمالي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. رجال النجاشي ١٠٤. رجال ابن

داود ٨٣. معجم الثقات ٤٥. رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٠ و
٢٠٩

و ٢١٠. جامع الرواة ١: ٢٦٨. رجال الحلي ٥٧. نقد الرجال ١١٥. رجال الكشي
.٣٠٥

مجمع الرجال ٢: ٢٢٣ و ٢٢٤. هداية المحدثين ٤٩. أعيان الشيعة ٦: ٢١٧. بهجة
اآلمال

٣: ٣٥٥. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢. جامع المقال
٦٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان المقال ٥٣. رجال األنصاري ٧٢. الوجيزة ٣٣.

ثقات الرواة ١: ٢٦٢.
(٩٣٩)

[األنصاري]
حماد بن عبد الرحمن األنصاري، الكوفي، مولى آل أبي ليلى.

محدث إمامي تابعي مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه وقبل حديثه بعض
العامة، وضعفه آخرون منهم.

روى عنه عبد الله بن الحكيم، وإسرائيل بن يونس، ومندل بن علي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢١٠. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٦
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.

التاريخ الكبير ٣: ٢٤. لسان الميزان ٧: ٢٠٤. خالصة تذهيب الكمال ٧٨. تهذيب
التهذيب ٣: ١٨. ميزان االعتدال ١: ٥٩٦. تقريب التهذيب ١: ١٩٧. الجرح

والتعديل
١: ٢: ١٤٣. تهذيب الكمال ٧: ٢٧٩.

(٤٦٠)



(٩٤٠)
[الجهني]

حماد بن عبد العزيز الجهني بالوالء، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢١١. جامع الرواة ١: ٢٧٠. مجمع الرجال ٢: ٢٢٦. أعيان الشيعة ٦:

٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.
(٩٤١)

[السمندلي]
حماد بن عبد العزيز السمندلي، وقيل السمندري، وقيل السمندي، الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل كان حسن الحديث ممدوحا.
كان من أهل الكوفة، ومتجره بسمندر الخزر.

روى عنه شريف بن سابق التفليسي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. رجال
الحلي ٥٧. معجم رجال الحديث ٦: ٢١١ و ٢٤٣. جامع الرواة ١: ٢٦٩ و ٢٧٠.

رجال
البرقي ٢١. رجال الكشي ٣٤٣. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢: ٢٢٦. رجال

ابن
داود ٨٣. أعيان الشيعة ٦: ٢١٩. معجم الثقات ٢٧٦. توضيح االشتباه ١٣٩. بهجة

اآلمال
٣: ٣٥٦. سفينة البحار ١: ٧٣٣. منتهى المقال ١١٨ و ١١٩. العندبيل ١: ٢٣٠.
منهج المقال ١٢٢. التحرير الطاووسي ٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان المقال

١٨٤. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٢.
(٩٤٢)

[الهاللي]
حماد بن عبد العزيز الهاللي، الكوفي.

امامي.

(٤٦١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢١١. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٦

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.
(٩٤٣)

[الجالب]
حماد بن عبد الكريم الجالب، الكوفي.

من مجاهيل االمامية، وقيل من المهملين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢١١. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٦
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.

(٩٤٤)
[المصري]

حماد بن عبد الله المصري.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢١١. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ١:
.٢٢٦

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٠. منهج المقال ١٢٢.
(٩٤٥)

[البكري]
حماد بن عتاب البكري، الكوفي.

إمامي أحواله كسابقيه.

(٤٦٢)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢١٢. جامع الرواة ١: ٢٧٠. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٦

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٠ وفيه السكري بدل البكري. توضيح االشتباه ١٤٠. العندبيل ١:
٢٣١. منهج المقال ١٢٢.

(٩٤٦)
[الرؤاسي]

حماد بن عثمان بن زياد الرؤاسي، الغنوي وقيل األزدي بالوالء، الكوفي،
المعروف بذي الناب، وقيل كان يعرف بالناب.

محدث إمامي ثقة، وفقيه جليل، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

توفي بالكوفة سنة ١٩٠.
روى عنه محمد بن الوليد الخزاز، والحسن بن علي بن فضال، وعبد الرحمن

األصم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣ و ٣٤٦ و ٣٧١. فهرست الطوسي ٦٠. رجال الكشي ٣٧٥
وغيرها. معالم العلماء ٤٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. خاتمة المستدرك انظر فهرسته.

رجال ابن داود ٨٤. معجم الثقات ٤٦. رجال البرقي ٢١ و ٤٨ و ٥٣. معجم رجال
الحديث ٦: ٢١٢ - ٢٢٣ و ٢٤٢ و ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٢٧١ - ٢٧٣. رجال

الحلي
٥٦. نقد الرجال ١١٧. مجمع الرجال ٢: ٢٢٧. هداية المحدثين ٥٠ و ١٩٧. أعيان

الشيعة
٦: ٢٢٠. بهجة اآلمال ٣: ٣٥٨. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣١. منهج

المقال ١٢٢. ايضاح االشتباه ٢٦. التحرير الطاووسي ٨٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١.

إتقان المقال ٥٣. الوجيزة ٣٣. شرح مشيخة الفقيه ٤٨. رجال األنصاري ٧٢ و ٨٣.
ثقات الرواة ١: ٢٦٣ و ٢٦٤.

(٤٦٣)



(٩٤٧)
[الفزاري]

حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري بالوالء، العرزمي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، صحب االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم أيضا، وله

كتاب.
روى عنه أبو جعفر محمد بن الوليد بن خالد الخزاز البجلي.

كان يسكن عرزم (جبانة بالكوفة) فنسب إليها.
توفي بالكوفة سنة ١٩٠.

المراجع:
رجال النجاشي ١٠٤. مجمع الرجال ٢: ٢٢٧. نقد الرجال ١١٦. رجال الحلي

٥٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٢١. رجال ابن داود ٨٤. هداية المحدثين ١٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢١٢. معجم الثقات ٤٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٥. جامع الرواة ١: ٢٧٠.
منتهى المقال ١١٩. العندبيل ١: ٢٣١. منهج المقال ١٢٢. ايضاح االشتباه ٢٦ عند

ذكر
حماد بن عثمان الرؤاسي. نضد االيضاح ١١٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان

المقال
٥٣. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٢. ثقات الرواة ١: ٢٦٣.

(٩٤٨)
[الطائي]

أبو المستهل حماد بن أبي العطارد، الطائي، الكوفي.
إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

ولد سنة ٧٧، وتوفي سنة ١٦١.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٧ و ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٦.
معجم رجال الحديث ٦: ٢٠١. جامع الرواة ١: ٢٨٨. نقد الرجال ١١٦. مجمع

الرجال
٢: ٢٢٤. أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢ وفيه اسم أبيه

أبي العطار بدل أبي العطارد.

(٤٦٤)



(٩٤٩)
[حماد بن عمرو]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه محمد بن حاتم القطان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٦: ٢٢٣. شرح مشيخة الفقيه ١٣٤.

(٩٥٠)
[الصنعاني]

حماد بن عمرو الصنعاني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٢٤. جامع الرواة ١: ٢٧٣. نقد الرجال ١١٧. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٨

أعيان الشيعة ٦: ٢٢١. العندبيل ١: ٢٣٢. منهج المقال ١٢٢.
(٩٥١)

[العبسي]
حماد بن عمرو بن معروف العبسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٧٩٦ وفيه حماد
ابن معروف. معجم رجال الحديث ٦: ٢٢٤. جامع الرواة ١: ٢٧٣. مجمع الرجال

:٢
٢٢٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٢١. العندبيل ١: ٢٣٢. منهج المقال ١٢٣.

(٩٥٢)
[النصيبي]

أبو إسماعيل حماد بن عمرو، وقيل عمر النصيبي.

(٤٦٥)



محدث اتهمه بعض العامة بالكذب ووضع الحديث.
قدم بغداد وحدث بها. روى عنه الحسن بن محبوب، ويعقوب بن حميد بن

كاسب، وعلي بن ميسر وغيرهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٦: ٢٢٤. جامع الرواة ١: ٢٧٣.
لسان الميزان ٢: ٣٥٠. التاريخ الكبير ٣: ٢٨. ميزان االعتدال ١: ٥٩٨.

المجروحين ١: ٢٥٢. تاريخ بغداد ٨: ١٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٥٧.
الضعفاء الكبير ١: ٣٠٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٤٤. المجموع في الضعفاء

والمتروكين ٨٢ و ٢٩٨ و ٤٢٥. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٧. المغني في
الضعفاء

١: ١٨٩. الضعفاء ٧٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٣٤. أحوال الرجال
١٧٩. الكنى واألسماء ١: ٩٦.

(٩٥٣)
[الجهني]

أبو محمد حماد بن عيسى بن عبيدة بن الطفيل الجهني، الكوفي، البصري،
وقيل الواسطي، المعروف بغريق الجحفة.

من ثقات محدثي وفقهاء االمامية.
روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وبقي إلى أيام اإلمام الرضا عليه السالم

وروى عنه.
كان كوفي األصل، سكن البصرة، وقيل واسط.

روى عنه إسماعيل بن سهل، وسليمان بن سيف الحراني، والحسين بن سعيد
وغيرهم.

له من الكتب (النوادر)، و (الزكاة)، و (الصالة)، و (منافع األعضاء من
االنسان والحيوان).

توفي غريقا في السيل بالجحفة (بين مكة المكرمة والمدينة المنورة) فعرف
بغريق الجحفة وذلك سنة ٢٠٩، وقيل سنة ٢٠٨ بعد أن عمر نيفا وتسعين أو سبعين

(٤٦٦)



سنة، وقيل غرق في السيل بوادي قناة (بين الشجرة والمدينة المنورة).
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤ و ٣٤٦. تنقيح المقال ١: ٣٦٦. خاتمة المستدرك انظر
فهرسته. رجال الحلي ٥٦. رجال النجاشي ١٠٣. فهرست الطوسي ٦١. معالم العلماء

٤٣. رجال ابن داود ٨٤. معجم الثقات ٤٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٢٤ -
.٢٣٨

جامع الرواة ١: ٢٧٣. نقد الرجال ١١٧. رجال الكشي ٣١٦. مجمع الرجال ٢.
- ٢٢٨

٢٣١. هداية المحدثين ٤٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٢١. الذريعة ١٢: ٤٢ و ١٥: ٥٦ و
:٢٤

٣٢٩. منتهى المقال ١١٩. العندبيل ١: ٢٣٢. منهج المقال ١٢٣. جامع المقال ٦٤.
التحرير الطاووسي ٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨١. إتقان المقال ٥٤. الوجيزة ٣٣.

شرح
مشيخة الفقيه ١٠. رجال األنصاري ٧٢ و ٨٣. ثقات الرواة ١: ٢٦٤ - ٢٦٦.

تهذيب التهذيب ٣: ١٨. تقريب التهذيب ١: ١٩٧. خالصة تذهيب الكمال ٧٨.
معجم المؤلفين ٤: ٧٣ ومصادره. ميزان االعتدال ١: ١٩٨. المجروحين ١: ٢٥٣.

لسان
الميزان ٧: ٢٠٤. هدية العارفين ١: ٣٣٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٤٥. تهذيب

الكمال
٧: ٢٨١. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٩٩. االكمال ٦: ٥٤. المغني في

الضعفاء
١: ١٩٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

٢٣٤. الضعفاء ٧٤.
(٩٥٤)

[حماد بن قيس]
لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ٦: ٢٣٨.

(٩٥٥)
[ابن أبي المثنى]

حماد بن أبي المثنى الكوفي.
امامي.



(٤٦٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٠١. جامع الرواة ١: ٢٦٨. نقد الرجال ١١٦. مجمع الرجال ٢:
.٢٢٤

أعيان الشيعة ٦: ٢١٨. منتهى المقال ١١٨. منهج المقال ١٢٢.
(٩٥٦)

[البكري]
حماد بن مروان البكري، الكوفي.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٢٧٦. نقد الرجال ١١٧. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٣.

منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٣. منهج المقال ١٢٣.
(٩٥٧)

[األشعري]
أبو إسماعيل حماد ابن أبي سليمان مسلم األشعري بالوالء، مولى إبراهيم بن

أبي موسى األشعري، الكوفي، وقيل في اسمه حماد بن سليمان.
محدث مجهول الحال، وكان تابعيا، فقيها، حافظا، قال عنه بعض العامة: كان

ثقة صدوقا وله أوهام. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج

وغيرهم.
توفي سنة ١٢٠، وقيل قبلها، وقيل سنة ١١٩.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٦ و ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. معجم رجال الحديث ٦:

١٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. نقد الرجال ١١٥ و ١١٦. جامع الرواة ١: ٢٦٨ و
.٢٦٩

(٤٦٨)



مجمع الرجال ٢: ٢٢٣ و ٢٢٥. أعيان الشيعة ٦: ٢١٧ و ٢٢٣. رجال ابن داود
.٨٣

منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٢٩. منهج المقال ١٢٢. ذكر أخبار أصبهان ١:
.٢٨٨

تقريب التهذيب ١: ١٩٧. تهذيب التهذيب ٣: ١٦. التاريخ الكبير ٣: ١٨. ميزان
االعتدال ١: ٥٩٥. خالصة تذهيب الكمال ٧٨. الطبقات الكبرى ٦: ٢٣١. طبقات

الفقهاء ٨٣. طبقات الحفاظ ٤٨. العبر ١: ١٥١. شذرات الذهب ١: ١٥٧. الطبقات
البن

خياط ١٦٢. النجوم الزاهرة ١: ٢٨٣ و ٢٨٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٥٣.
الضعفاء الكبير ١: ٣٠١. الجرح والتعديل ١: ٢: ١٤٦. الكنى واألسماء ١: ٩٦.

المعارف
٢٠٨ وفيه النخعي بدل األشعري. تهذيب الكمال ٧: ٢٦٩. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي ١: ٢٣٣. الكامل في التاريخ ٥: ٢٢٨. تاريخ الثقات ١٣١. المغني في
الضعفاء

١: ١٩٠. تاريخ االسالم ٥: ٢٤٣. سير أعالم النبالء ٥: ٢٣١. تاريخ أسماء الثقات
.١٠٠

(٩٥٨)
[حماد المنقري]

محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
روى عنه عبيد بن الحارث.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٢٧٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٤٤.

(٩٥٩)
[حماد بن ميسر]
محدث كسابقه.

روى عنه الحسين بن الحسن الضرير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٦: ٢٣٩.

(٤٦٩)



(٩٦٠)
[ابن ميمون]

حماد بن ميمون بن السائب، وقيل السائب بدون ابن.
محدث إمامي. روى عنه علي بن الحسن بن فضال.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٣٩. جامع الرواة ١: ٢٧٦. نقد الرجال ١١٧. مجمع الرجال ٢:
.٢٣١

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٣. منهج المقال ١٢٣.
(٩٦١)

[القفلي]
حماد ابن أبي حنيفة النعمان بن ثابت السلمي، وقيل التيملي، القفلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ١٩٩. جامع الرواة ١: ٢٦٨. نقد الرجال ١١٥. مجمع الرجال ٢:

.٢٢٣
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٢٨. منهج المقال ١٢٢.

(٩٦٢)
[النواء]

حماد النواء، وقيل النوى، وقيل النوا، الكوفي.
من حسان محدثي االمامية الممدوحين، وقيل من المجاهيل، وله كتاب.

روى عنه عبد الله بن مسكان، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤ و ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٧٩٦.
رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ٦: ٢٤٥. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال

(٤٧٠)



١١٨. مجمع الرجال ٢: ٢٣١. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل
:١

٢٣٣ وفيه التويتي. منهج المقال ١٢٣. إتقان المقال ١٨٤. شرح مشيخة الفقيه ١٠٠.
(٩٦٣)

[البارقي]
حماد بن هارون البارقي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:

.٢٣١
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.

(٩٦٤)
[البكري]

حماد بن واصل البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٣١

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.
(٩٦٥)

[الصفار]
أبو عمر، وقيل: أبو عمرو حماد بن واقد العيشي، البصري، الصفار.

محدث مجهول الحال، وقيل: مهمل، ضعفه بعض العامة ولينوا حديثه.
روى عنه بشر بن معاذ العقدي، وشيبان بن فروخ، وحامد بن عمر البكراوي

وغيرهم.

(٤٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٣١

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.
لسان الميزان ٧: ٢٠٤. تهذيب التهذيب ٣: ٢١. ميزان االعتدال ١: ٦٠٠. تقريب
التهذيب ١: ١٩٨. التاريخ الكبير ٣: ٢٨. خالصة تذهيب الكمال ٧٩. المجروحين

:١
٢٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٦٦٥. الضعفاء الكبير ١: ٣١٢. الجرح والتعديل

:١
٢: ١٥٠. تهذيب الكمال ٧: ٢٨٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٣٥.

الكنى
واألسماء ٢: ٤٠. المغني في الضعفاء ١: ١٩١.

(٩٦٦)
[اللحام]

حماد بن واقد اللحام، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وقيل ثقة.

روى عنه جعفر بن بشير، ويونس بن يعقوب، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٣. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤٠ و ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٢٧٧. مجمع الرجال ٢: ٢٣١. أعيان

الشيعة
٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١٢٠. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣. روضة المتقين

:١٤
.٣٥٨

(٩٦٧)
[النهمي]

حماد بن واقد النهمي، الكوفي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ٦: ٢٤١.



(٤٧٢)



(٩٦٨)
[حماد بن يبس]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٧٧. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منهج المقال

.١٢٣
العندبيل ١: ٢٣٤ وفيه اسم أبيه سيس أو سنبس بدل يبس.

(٩٦٩)
[الجعفي]

حماد بن يحيى الجعفي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٤١. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٣١

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.
(٩٧٠)

[األزرق]
أبو إسماعيل حماد بن يزيد، وقيل زيد بن درهم الجعفي، وقيل الجهضمي،

البصري، األزدي بالوالء، الضرير، المعروف باألزرق.
من محدثي وفقهاء وحفاظ وقراء العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وله كتاب. كان

جده درهم من سبي سجستان.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وسفيان بن عيينة، وعلي بن المديني وغيرهم.

ولد بالبصرة سنة ٩٨، وتوفي بها في شهر رمضان سنة ١٧٩.

(٤٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٣ و ١٨٤. حلية األولياء ٦: ٢٥٧. تنقيح المقال ١: ٣٦٣

و ٣٦٩. رجال ابن داود ٢٤٣. معجم رجال الحديث ٦: ٢٠٦ و ٢٤١ و ٢٤٢.
جامع

الرواة ١: ٢٦٩ و ٢٧٧. نقد الرجال ١١٦ و ١١٨. رجال الحلي ٢١٩. أعيان الشيعة
:٦

٢١٨ و ٢٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٢٥ و ٢٣١. فهرست الطوسي ١٨٨. منتهى
المقال

١٢٠. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣. رجال األنصاري ٨٣.
خالصة تذهيب الكمال ٨٧. العبر ١: ٢٧٤. الكامل في التاريخ ٦: ١٤٧. تذكرة

الحفاظ ١: ٢١١. األنساب ٢٨. تقريب التهذيب ١: ١٩٧. مرآة الجنان ١: ٣٧٧.
نكت

الهميان ١٤٧. التاريخ الكبير ٣: ٢٥. البداية والنهاية ١٠: ١٧٤. تهذيب التهذيب ٣:
.٩

شذرات الذهب ١: ٢٩٢. طبقات الحفاظ ٩٦. اللباب ١: ٤٦. تهذيب األسماء
واللغات

١: ١٦٧. غاية النهاية ١: ٢٥٨. الطبقات البن خياط ٢٢٤. النجوم الزاهرة ٢: ٩٧.
الجرح والتعديل ١: ٢: ١٣٧. تهذيب الكمال ٧: ٢٣٩. الثقات البن حبان ٦: ٢١٧.
تاريخ الثقات ١٣٠. سير أعالم النبالء ٧: ٤٥٦. تاريخ أسماء الثقات ١٠٢. المعارف

٥٠٢. الكنى واألسماء ١: ٩٦. الطبقات الكبرى ٧: ٢٨٦.
(٩٧١)

[الكوفي]
حماد بن أبي اليسع، وقيل اليسع بدون أبي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:

.٢٣١
أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.

(٩٧٢)
[السعدي]

حماد بن أبي يعلى، وقيل يعلى بدون أبي، السعدي، الثمالي.
إمامي.



(٤٧٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٣٢

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.
(٩٧٣)

[حماد بن يونس]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٥. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٣٢

أعيان الشيعة ٦: ٢٢٤. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣٤. منهج المقال ١٢٣.
(٩٧٤)

[السكوني]
حمد بن حمد السكوني، وقيل الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه علي بن رباط.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٤٦ وفيه حماد بن محمد. جامع الرواة ١: ٢٧٧. نقد الرجال ١١٨.

مجمع
الرجال ٢: ٢٣٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٢٥. منتهى المقال ١١٨. العندبيل ١: ٢٣. منهج

المقال ١٢٣.
لسان الميزان ٢: ٣٥٧.

(٩٧٥)
[حمران بن أعين]

أبو الحسن، وقيل أبو حمزة، وقيل أبو عبد الله حمران بن أعين بن سنسن

(٤٧٥)



الشيباني بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل من الحسان الممدوحين المعظمين

المفضلين.
كان من حواري اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، ومن الرواة عنهما.

تشرف بلقاء اإلمام السجاد عليه السالم، وقرأ وأتقن القرآن على اإلمام الباقر عليه
السالم،

وصار من كبار قراء وقته مع تبحره في علوم النحو واللغة واألدب، وكان شاعرا
بارعا.

روى عنه حمزة الزيات، والحارث بن المغيرة، وسفيان الثوري وغيرهم.
توفي قبل سنة ١٤٨، وقيل حدود سنة ١٣٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٧ و ١٨١. تأسيس الشيعة ٦٨ و ٣٤٤. تنقيح المقال ١: ٣٧٠.
رجال ابن داود ٨٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٣٤. معجم الثقات ٢٧٧. رجال بحر العلوم

:١
٢٢٧. معجم رجال الحديث ٦: ٢٥٥. الكنى واأللقاب ١: ١٢٥. مجمع الرجال ٢:

٢٣٣
- ٢٣٧. سفينة البحار ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١١٨. رجال الكشي ١٤٨ و ١٦١ و

١٧٦
وغيرها. جامع الرواة ١: ٢٧٨. رجال الحلي ٦٣. فهرست النديم ٢٧٦. رجال البرقي
٣٩. توضيح االشتباه ١٤٠. رسالة في آل أعين انظر فهرسته. تاريخ آل زرارة ١٠٢.
بهجة اآلمال ٣: ٣٨٢. منتهى المقال ١٢٠. العندبيل ١: ٢٣ وفيه كنيته أبو الحسين.
منهج المقال ١٢٤. التحرير الطاووسي ٨٤ و ٩٠. روضة المتقين ١٤: ٣٥٩. وسائل

الشيعة ٢٠: ١٨٢. إتقان المقال ٥٤ و ١٨٤. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٣ و
.٨٤

خالصة تذهيب الكمال ٧٩. التاريخ الكبير ٣: ٨٠. تهذيب التهذيب ٣: ٢٥. تقريب
التهذيب ١: ١٩٨. لسان الميزان ٧: ٢٠٤. غاية النهاية ١: ٦٤٤. نور القبس ٢٦٧.

ميزان االعتدال ١: ٦٠٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٢: ٨٤٢. الضعفاء الكبير ١:
.٢٨٦

الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٦٥. تهذيب الكمال ٧: ٣٠٦. الثقات البن حبان ٤: ١٧٩.
المغني في الضعفاء ١: ١٩١. أحوال الرجال ٦٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين

(٤٧٦)



٨٣. تاريخ االسالم ٤: ٢٤٤ و ٥: ٢٣٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:
.٢٣٦

(٩٧٦)
[الزيات]

أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيملي، التيمي بالوالء،
السلمي، وقيل النيلي، الكوفي، المعروف بالزيات، مولى آل عكرمة بن ربعي.

من محدثي وفقهاء االمامية الضعفاء المهملين، وأحد القراء السبعة
المشهورين. قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا زاهدا ربما وهم.

أخذ عنه القراءة أبو الحسن الكسائي، وسليم بن عيسى وغيرهما.
له من الكتب (الفرايض)، و (أسباع القرآن)، و (القراءة)، و (متشابه القرآن)،

و (القراءة المفردة).
روى عنه الحسين بن علي الجعفي، وعيسى بن يونس، ووكيع بن الجراح

وغيرهم.
توفي بحلوان سنة ١٥١، وقيل سنة ١٥٦، وقيل سنة ١٥٤، وقيل سنة ١٥٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٧٣. فهرست النديم ٣٢. سفينة البحار ١:

٣٣٨. تأسيس الشيعة ٣٤٧. خاتمة المستدرك ٧٩٦. جامع الرواة ١: ٢٨٠. روضات
الجنات ٣: ٢٥٣. مجمع الرجال ٢: ٢٣٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٣٨. ريحانة األدب
(فارسي) ٢: ٤٠٠ ومصادره. نقد الرجال ١١٩. معجم رجال الحديث ٦: ٢٦٦.

الكنى
واأللقاب ٢: ٢٧٢. الذريعة ٢: ١٢ و ١٧: ٥٣ و ٥٧. العندبيل ١: ٢٣٦. منهج

المقال ١٢٥.
الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٥.

العبر ١: ٢٢٦. تقريب التهذيب ١: ١٩٩. ايضاح المكنون ٢: ٣١٨ و ٣٢٢. غاية
النهاية ١: ٢٦١. تهذيب التهذيب ٣: ٢٧. األعالم ٢: ٢٧٧. ميزان االعتدال ١:

.٢٨٤
المعارف ٢٣٠. األنساب ٢٨٣. شذرات الذهب ١: ٢٤٠. الكامل في التاريخ ٦:

.١٢
هدية العارفين ١: ٣٣٦. نور القبس ٢٦٨. معجم األدباء ٤: ١٥٠. خالصة تذهيب

(٤٧٧)



الكمال ٧٩. وفيات األعيان ٢: ٢١٦. مرآة الجنان ١: ٣٣٢. لسان الميزان ٧: ٢٠٤.
التاريخ الكبير ٣: ٥٢. البداية والنهاية ١٠: ١١٥. اللباب ٢: ٨٤. المشتبه ١: ٣٠٢.

النجوم الزاهرة ٢: ٢٨. تاريخ أبي الفداء ٢: ٦. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٠٩. تهذيب
الكمال ٧: ٣١٤. معجم المؤلفين ٤: ٧٨. مشاهير علماء األمصار ١٦٨. الثقات البن
حبان ٦: ٢٢٨. تاريخ أسماء الثقات ١٠٧. تاريخ الثقات ١٣٣. سير أعالم النبالء ٧:

٩٠. الكنى واألسماء ٢: ٣٧. تاريخ االسالم ٦: ١٧٤.
(٩٧٧)

[الشيباني]
حمزة بن حمران بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن سماعة.

المراجع:
رجال الطوسي ١١٨ و ١٧٧. فهرست الطوسي ٦٤. رجال النجاشي ١٠٢. تنقيح
المقال ١: ٣٧٤. خاتمة المستدرك ٥٩٢. معالم العلماء ٤٥. رجال ابن داود ٨٥.

معجم
الثقات ٢٧٧. رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ٢٦٦. جامع الرواة ١:

.٢٨٠
نقد الرجال ١١٩. رجال الكشي ١٤٦. مجمع الرجال ٢: ٢٣٨. هداية المحدثين

.٥٢
أعيان الشيعة ٦: ٢٤٠. بهجة اآلمال ٣: ٣٩١. رسالة في آل أعين ٤. تاريخ آل زرارة

١٦٨. منتهى المقال ١٢١. العندبيل ١: ٢٣٦ وفيه من الثقات. منهج المقال ١٢٥.
جامع

المقال ٦٤. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٣. إتقان المقال ١٨٥. شرح مشيخة الفقيه ١٢٤.
رجال األنصاري ٧٣ و ٨٤.

(٩٧٨)
[الهذلي]

حمزة بن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي، البصري.
إمامي.

(٤٧٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٤. خاتمة المستدرك ٧٩٦. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٢٨١. نقد الرجال ١١٩. مجمع الرجال ٢:
.٢٣٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٤١. توضيح االشتباه ١٤١. منتهى المقال ١٢١. العندبيل ١: ٢٣.
منهج المقال ١٢٥.

(٩٧٩)
[البكائي]

أبو الحسن حمزة بن زياد البكائي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٤. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٧٠. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١١٩. مجمع الرجال ٢:
.٢٣٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٤٢. منتهى المقال ١٢١. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٦.
(٩٨٠)

[العنزي]
حمزة بن عبادة العنزي، وقيل الغفري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٥. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٢٨١. نقد الرجال ١١٩. مجمع الرجال ٢:

.٢٣٩
أعيان الشيعة ٦: ٢٤١. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٥.

(٩٨١)
[الغنوي]

حمزة بن عبد الله الغنوي، الكوفي.
إمامي.

(٤٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٥. معجم رجال الحديث ٦: ٢٧١. جامع
الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١١٩. مجمع الرجال ٢: ٢٣٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٤٢.

منتهى المقال ١٢١. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٦.
(٩٨٢)

[حمزة بن عبد الله]
حمزة بن عبد الله بن محمد.

لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ٦: ٢٧١.
(٩٨٣)

[الهاشمي]
حمزة بن عبيد الله بن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي، الحسني، المدني، وقيل هو حمزة بن عبيد الله
بن

الحسين بن علي السجاد بن الحسين السبط بن اإلمام أمير المؤمنين عليهم السالم.
إمامي لم أوفق إلى معرفة تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٧٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢:
.٢٣٩

أعيان الشيعة ٦: ٢٤٨. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٦. المجدي في أنساب
الطالبيين ٢٠١.

(٩٨٤)
[ابن عطاء]

حمزة بن عطاء الكوفي.

(٤٨٠)



إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٨ و ١٧٨ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٧٦. خاتمة
المستدرك ٧٩٧. معجم رجال الحديث ٦: ٢٧٣. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال
١٢٠. مجمع الرجال ٢: ٢٣٩. أعيان الشيعة ٦: ٢٤٩. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل

:١
٢٣ وفيه اسم أبيه العطار بدل عطاء. منهج المقال ١٢٦. الوجيزة ٣٣. إتقان المقال

.١٨٥
(٩٨٥)

[الجعفي]
حمزة بن عمارة الجعفي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢:

.٢٤٠
أعيان الشيعة ٦: ٢٥٠. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٦.

(٩٨٦)
[العامري]

حمزة بن عمارة العامري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢:
.٢٤٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٥٠. العندبيل ١: ٢٣٧. منهج المقال ١٢٦.

(٤٨١)



(٩٨٧)
[الجعفي]

حمزة بن عمران بن مسلم الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٧٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٢٨٢. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢:
.٢٤٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٥٠. العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال ١٢٦.
(٩٨٨)
[الطيار]

حمزة بن محمد بن عبد الله الطيار، الكوفي.
من حسان محدثي االمامية الممدوحين، وقيل من المجاهيل.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
كان شديد الدفاع عن أهل البيت عليهم السالم. ترحم عليه اإلمام الصادق عليه السالم

بعد
وفاته.

روى عنه أبان بن عثمان األحمر، ومحمد بن سنان، وثعلبة بن ميمون
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٧ و ١٧٧. تنقيح المقال ١: ٣٧٧ و ٣: قسم الكنى ٤٣. معجم
رجال الحديث ٦: ٢٦٩ و ٢٧٧ و ٢٧٨ و ٢٢: ١٩٣. رجال البرقي ٣٩. رجال

الكشي
٣٤٧. رجال ابن داود ٨٥. معجم الثقات ٢٧٧. جامع الرواة ١: ٢٨١ و ٢٨٣ و ٢:

.٤٣٤
رجال الحلي ٥٣. نقد الرجال ١١٩ و ١٢٠ و ٤٠٤. مجمع الرجال ٢: ٢٤١ و

٢٤٢ و ٧:
١٦٤. هداية المحدثين ٥٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٤٢. عمدة الطالب ٤١. سفينة البحار

:١
٣٣٨ و ٢: ٤٩٢. منتهى المقال ١٢١ و ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال

.١٢٦



(٤٨٢)



جامع المقال ٦٤. التحرير الطاووسي ٨٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٣. روضة المتقين
١٤: ٣٥٩. إتقان المقال ١٨٥. الوجيزة ٣٣. رجال األنصاري ٧٤ و ٨٤.

(٩٨٩)
[الكوفي]

حمزة بن نصر، وقيل النضر الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال ١: ٣٧٧. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٨٢. جامع الرواة ١: ٢٨٣ وفيه حمزة بن النضر بن الكوفي. نقد الرجال
١٢٠. مجمع الرجال ٢: ٢٤٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٢. العندبيل ١: ٢٣٨ وفيه اسم

أبيه
النظر. منهج المقال ١٢٦.

(٩٩٠)
[األشعري]

حمزة بن اليسع األشعري، القمي.
محدث إمامي مهمل الحديث، وقيل من الثقات.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، روى عنه ابن أبي نصر.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٨ و ٣٤٧. تنقيح المقال ١: ٣٧٧. خاتمة المستدرك ٧٩٧.

رجال ابن داود ٨٥. معجم رجال الحديث ٦: ٢٨٢. رجال البرقي ٤٨. جامع الرواة
:١

٢٨٣. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢: ٢٤٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٢. منتهى
المقال

١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال ١٢٦.
(٩٩١)

[الكرابيسي]
أبو األسود حميد بن األسود بن األشقر الكرابيسي، البصري، ختن عبد

(٤٨٣)



الرحمن بن مهدي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة.

روى عنه نصر بن علي الجهضمي، وعبد الرحمن بن مهدي، وسعيد بن عامر
الضبعي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٨. معجم رجال الحديث ٦: ٢٨٦. جامع
الرواة ١: ٢٨٣. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢: ٢٤٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٣.

منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال ١٢٦.
لسان الميزان ٧: ٢٠٥. ميزان االعتدال ١: ٦٠٩. تهذيب التهذيب ٣: ٣٦. تقريب

التهذيب ١: ٢٠١. خالصة تذهيب الكمال ٨٠. التاريخ الكبير ٢: ٣٥٧. تهذيب
الكمال

٧: ٣٥٠. الكنى واألسماء ١: ١٠٧. تاريخ أسماء الثقات ١٠٦. هدى الساري ٣٩٧.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٣٧. المغني في الضعفاء ١: ١٩٣. الثقات

البن
حبان ٦: ١٩٠.

(٩٩٢)
[التميمي]

أبو الجهم، وقيل أبو سعيد، وقيل أبو الخير حميد بن حماد بن حوار، وقيل
حورا، وقيل حوزا، وقيل أبي الخوار، وقيل ابن أبي الخوار، وقيل خوار التميمي،

الكوفي، وقيل البصري.
محدث ثقة، وقيل لم تثبت وثاقته، وقيل من الممدوحين، وثقه بعض العامة.
روى عنه زيد بن الحباب، ومحمود بن غيالن، وجعفر بن محمد بن الحسن

األسدي الكوفي.
توفي سنة ١١٥، وقيل سنة ٢١٥.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٧٨. خاتمة المستدرك

٧٩٧. رجال ابن داود ٨٥. معجم الثقات ٤٧. معجم رجال الحديث ٦: ٢٨٦. جامع

(٤٨٤)



الرواة ١: ٢٨٣. رجال الحلي ٥٩. نقد الرجال ١٢٠. مجمع الرجال ٢: ٢٤٣. أعيان
الشيعة ٦: ٢٥٣. توضيح االشتباه ١٤١. بهجة اآلمال ٣: ٤١٠. منتهى المقال ١٢٢.

العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال ١٢٦. إتقان المقال ٥٥. الوجيزة ٣٣.
التاريخ الكبير ٢: ٣٥٨. تهذيب التهذيب ٣: ٣٧. لسان الميزان ٧: ٢٠٥. تقريب

التهذيب ١: ٢٠١. ميزان االعتدال ١: ٦١١. خالصة تذهيب الكمال ٨٠. الكامل في
ضعفاء الرجال ٢: ٦٩٣. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٢٠. تهذيب الكمال ٧: ٣٥٢.

المغني
في الضعفاء ١: ١٩٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٣٧. االكمال ٣:

.٢٠١
(٩٩٣)

[الذهلي]
أبو غسان حميد بن راشد الذهلي، الكوفي.

محدث إمامي له كتاب.
روى عنه عبيس بن هشام الناشري، والقاسم بن إسماعيل القرشي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. رجال النجاشي ٩٦. تنقيح المقال ١: ٣٧٨. خاتمة

المستدرك ٧٩٧. معجم رجال الحديث ٦: ٢٨٦. جامع الرواة ١: ٢٨٣ و ٢٨٤. نقد
الرجال ١٢٠. هداية المحدثين ٥٣. مجمع الرجال ٢: ٢٤٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٣.

توضيح االشتباه ١٤١. العندبيل ١: ٢٣٨. منهج المقال ١٢٦. ايضاح االشتباه ٢٣
وفيه

حميد بن راشد بن غسان الذهلي. جامع المقال ٦٤. نضد االيضاح ١١٧.
(٩٩٤)

[العبدي]
حميد بن السري العبدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

(٤٨٥)



الحديث ٦: ٢٩٢. جامع الرواة ١: ٢٨٤. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:
.٢٤٥

أعيان الشيعة ٦: ٢٥٣. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٩. منهج المقال ١٢٧.
(٩٩٥)

[أبو عنان]
أبو عنان، وقيل أبو غسان حميد بن سعدة، وقيل مسعدة.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين. روى عنه جعفر بن بشير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٢٨٤. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:

.٢٤٥
أعيان الشيعة ٦: ٢٥٣. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٩ وفيه من الثقات. إتقان

المقال ١٨٦.
(٩٩٦)

[الكلبي]
حميد بن سويد الكلبي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٢٨٤. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:

.٢٤٥
أعيان الشيعة ٦: ٢٥٤. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٩. منهج المقال ١٢٧.

(٩٩٧)
[الكوفي]

حميد بن سيار الكوفي.
إمامي.

(٤٨٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٢٨٤ وفيه حميد بن سبا. نقد الرجال ١٢١.
مجمع

الرجال ٢: ٢٤٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٤. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣. منهج
المقال ١٢٧.

(٩٩٨)
[السبيعي]

حميد بن شعيب السبيعي، الهمداني، الكوفي.
من ضعفاء محدثي االمامية، ويقال يعرف حديثه وينكر، ويقال رمي

بالتخليط وأمره مظلم، وله كتاب.
روى عنه عبد الله بن جبلة، ومحمد بن جعفر بن شريح، والحسين بن محمد

ابن سماعة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. فهرست الطوسي ٦٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. رجال
النجاشي ٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معالم العلماء ٤٣. رجال ابن داود ٨٦ و ٢٣٦
وفيها حذيفة بدل حميد. معجم رجال الحديث ٦: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٢٨٤. نقد
الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢: ٢٤٥. هداية المحدثين ٥٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٤.
بهجة اآلمال ٣: ٤١٣. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٣٩. منهج المقال ١٢٧.

جامع
المقال ٦٤. ايضاح االشتباه ٢٣. نضد االيضاح ١١٨. أضبط المقال ٤٩٥. الوجيزة

.٣٣
(٩٩٩)

[حميد بن شيبان]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

(٤٨٧)



الحديث ٦: ٢٩٤. جامع الرواة ١: ٢٨٤. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:
.٢٤٦

أعيان الشيعة ٦: ٢٥٤. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٤٠. منهج المقال ١٢٧.
(١٠٠٠)

[الصيرفي]
حميد الصيرفي.

محدث إمامي. روى عنه أبو جميلة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. رجال
البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ٦: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٢٨٤. مجمع الرجال ٢:

٢٤٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٤. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٤٠. منهج المقال
.١٢٧

(١٠٠١)
[الضبي]

حميد الضبي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبو جميلة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٧٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٢٨٥. مجمع الرجال ٢: ٢٤٦. أعيان الشيعة ٦:

٢٥٤. العندبيل ١: ٢٤٠. منهج المقال ١٢٧.
(١٠٠٢)

[الصيرفي]
أبو المعزى، وقيل أبو المغراء، وقيل أبو المعزاء حميد بن المثنى العجلي

بالوالء، الكوفي، الصيرفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل

(٤٨٨)



وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٣٧٩ و ٣: قسم الكنى ٣٥. فهرست الطوسي
٦٠. رجال النجاشي ٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معالم العلماء ٤٢. رجال ابن داود
٨٦. معجم الثقات ٤٧ و ١٤٤. معجم رجال الحديث ٦: ٢٩٤ و ٢٢: ٥٣. رجال

البرقي
٢١. جامع الرواة ١: ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢: ٤١٨. رجال الحلي ٥٨. نقد الرجال ١٢١

و ٣٩٩. مجمع الرجال ٢: ٢٤٦ و ٧: ١٠٠. هداية المحدثين ٥٣ و ٢٩٨. أعيان
الشيعة

٦: ٢٥٤. توضيح االشتباه ١٤٢ و ٣١٥. بهجة اآلمال ٣: ٤١٥. إتقان المقال ٥٥.
نضد

االيضاح ١١٩. الخصال ٦٥١. االختصاص ٩٠ و ٢٦٧ و ٢٨١. أضبط المقال
.٤٩٥

وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٤. منتهى المقال ١٢٢. العندبيل ١: ٢٤. منهج المقال ١٢٧.
جامع المقال ٦٥. ايضاح االشتباه ٢٢. الوجيزة ٣٣. شرح مشيخة الفقيه ٦٥. رجال

األنصاري ٧٤ و ٨٣. ثقات الرواة ١: ٢٦٩ و ٢٧٠.
(١٠٠٣)

[حميد بن مسعود]
محدث إمامي لم أقف على ترجمة حياته سوى أن له كتاب.

روى عنه أبو غسان حميد بن راشد.
المراجع:

رجال النجاشي ٩٧. جامع الرواة ١: ٢٨٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٥. تنقيح المقال ١:
٣٨٠. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢: ٢٤٦. معجم رجال الحديث ٦: ٢٩٦.

منهج
المقال ١٢٧.

(١٠٠٤)
[البكري]

حميد بن يزيد البكري، الكوفي.

(٤٨٩)



محدث إمامي، روى عنه ابن أبي نصر.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٨٠. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٦: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٢٨٦. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:

.٢٤٧
منتهى المقال ١٢٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٥. العندبيل ١: ٢٣٩ وفيه اسم أبيه زياد بدل

يزيد. منهج المقال ١٢٧ وفيه كما في العندبيل.
(١٠٠٥)

[حنان بن سدير]
أبو الفضل حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، الكوفي.

من ثقات محدثي الشيعة، ألف كتاب (صفة الجنة والنار).
كان من الواقفة، أدرك اإلمام الباقر عليه السالم، وروى كذلك عن اإلمام الكاظم

عليه السالم، وعمر طويال حتى أدرك اإلمام الرضا عليه السالم.
روى عنه الحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى، والحسن بن محمد بن

سماعة وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٦. رجال النجاشي ١٠٦. رجال الحلي ٢١٨. معجم رجال

الحديث ٦: ٢٩٩ و ٣٠٠. جامع الرواة ١: ٢٨٦. معالم العلماء ٤٤. رجال ابن داود
٢٤٣. توضيح االشتباه ١٤٢. رجال الكشي ٥٥٥ وغيرها. معجم الثقات ٤٧. هداية

المحدثين ٥٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٦. رجال البرقي ٤٦ و ٤٨. تنقيح المقال ١:
.٣٨٠

نقد الرجال ١٢١. فهرست الطوسي ٦٤. مجمع الرجال ٢: ٢٤٧ و ٢٤٨. سفينة
البحار

١: ٣٥٠. االختصاص ٢٧٥. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٠. منهج المقال
.١٢٧

جامع المقال ٦٥. ايضاح االشتباه ٣٣. نضد االيضاح ١١٩. أضبط المقال ٤٩٥.
التحرير

(٤٩٠)



الطاووسي ٨٧. إتقان المقال ٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٤. الوجيزة ٣٣. شرح
مشيخة

الفقيه ١٤. رجال األنصاري ٧٥ و ٨٤. بهجة اآلمال ٣: ٤١٥. ثقات الرواة ١:
.٢٧٠

ميزان االعتدال ١: ٤٤٩ وفيه حبان بن يزيد الصيرفي الكوفي. لسان الميزان ٢:
٣٦٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٩٩.

(١٠٠٦)
[الهمداني]

حويرث بن زياد الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٨٣. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٦: ٣٠٧. جامع الرواة ١: ٢٨٨. نقد الرجال ١٢١. مجمع الرجال ٢:
.٢٥٠

أعيان الشيعة ٦: ٢٥٨. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤١. منهج المقال ١٢٧.
(١٠٠٧)
[السراج]

حيان السراج، وقيل ابن السراج.
من ضعفاء المحدثين، كيساني العقيدة، قائل بامامة محمد بن الحنفية وبأنه

حي لم يمت، وكان متعصبا يصدف عن آيات الله. روى عنه عبد الله بن القاسم.
المراجع:

رجال الكشي ٣١٤. معجم رجال الحديث ٦: ٣٠٨. أعيان الشيعة ١: ٢٥٩. تنقيح
المقال ١: ٣٨٣. رجال الحلي ٢١٩. هداية المحدثين ٥٤. نقد الرجال ١٢١. رجال

ابن
داود ٢٤٤ و ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٢٨٨. مجمع الرجال ٢: ٢٥٠. سفينة البحار ١:

٣٦٤. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤١. منهج المقال ١٢٧. أضبط المقال
.٤٩٦

جامع المقال ٦٥. إتقان المقال ١٨١. الوجيزة ٣٣.

(٤٩١)



(١٠٠٨)
[الطائي]

حيان الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٢٨٨. معجم رجال الحديث ٦: ٣١١. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٩.

تنقيح المقال ١: ٣٨٣. خاتمة المستدرك ٧٩٧. العندبيل ١: ٢٤١. منهج المقال
.١٢٨

(١٠٠٩)
[حيان بن عبد الرحمن]

أبو العالء حيان بن عبد الرحمن الكوفي، المدني، مولى.
إمامي. ولد سنة ٩٦، وتوفي سنة ١٧٧.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢. تنقيح المقال ١: ٣٨٣. خاتمة المستدرك ٧٩٧ وفيه اسمه

حميد بدل حيان. معجم رجال الحديث ٦: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ٢٨٨. نقد الرجال
١٢١. مجمع الرجال ٢: ٢٥٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٩. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل

:١
٢٤١. منهج المقال ١٢٨.

(١٠١٠)
[العنزي]

أبو علي، وقيل أبو عبد الله حيان، وقيل حبان بن علي العنزي، وقيل العتري،
الكوفي.

من ثقات محدثي وفضالء االمامية، وكان فقيها، شاعرا.
روى عنه أبو غسان النهدي، ومحمد بن الصلت األسدي، ومحمد بن سليمان

لوين وغيرهم.
ولد سنة ١١١، وتوفي بالكوفة سنة ١٧١، وقيل سنة ١٧٢.

(٤٩٢)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٨٣. رجال النجاشي ٢٩٩

في ترجمة أخيه مندل بن علي. رجال ابن داود ٨٦. معجم الثقات ٤٨. معجم رجال
الحديث ٦: ٣٠٨ و ١٨: ٣٣١ في ترجمة أخيه مندل بن علي. جامع الرواة ١: ٢٨٨.

رجال الحلي ٦٤. مجمع الرجال ٢: ٢٥٢. نقد الرجال ١٢١. هداية المحدثين ٥٤.
أعيان الشيعة: ٤: ٣٨٤ و ٦: ٢٥٩. سفينة البحار ١: ٣٦٤. توضيح االشتباه ١٤٢.

بهجة اآلمال
٣: ٤٢١ وفيه العنزني بدل العنزي. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤١. منهج

المقال ١٢٨. جامع المقال ٦٥ وفيه الغبري بدل العنزي. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٤.
إتقان

المقال ٥٦. رجال األنصاري ٧٥ و ٨٥. روضة المتقين ١٤: ٤٦١. الوجيزة ٣٣.
ثقات

الرواة ١ / ٢٧١.
الطبقات الكبرى ٦: ٣٨١. المجروحين ١: ٢٦١. ميزان االعتدال ١: ٤٩٩.

شذرات الذهب ١: ٢٧٩. لسان الميزان ٧: ١٩٣. تهذيب التهذيب ٢: ١٧٣. تقريب
التهذيب ١: ١٤٧. األنساب ٤٠١. تاريخ بغداد ٨: ٢٥٥. العبر ١: ٢٥٩. الطبقات

البن
خياط ١٦٩. التاريخ الكبير ٣: ٨٨. خالصة تذهيب الكمال ٦٠. الكامل في ضعفاء
الرجال ٢: ٨٣٣. الضعفاء الكبير ١: ٢٩٣. الجرح والتعديل ١: ٢: ٢٧٠. تهذيب

الكمال
٥: ٣٣٩. تاريخ أسماء الثقات ١١٠. تاريخ الثقات ١٠٥. النجوم الزاهرة ٢: ٢٧٣.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٨٩ و ٣٠١ و ٤٢٦. الوافي بالوفيات ١١: ٢٨٤.

المغني في الضعفاء ١: ١٤٥. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٧٩. الضعفاء
والمتروكين

البن الجوزي ١: ١٨٧. الثقات البن حبان ٦: ٢٤٠. االكمال ٢: ٣٠٩ و ٧: ٤٣.
(١٠١١)

[القبي]
حيان، وقيل حنان بن معاوية، وقيل أبي معاوية القبي، وقيل القمي، وقيل

الضبي، الكوفي.
إمامي.

(٤٩٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٠. تنقيح المقال ١: ٣٨١ و ٣٨٤. خاتمة المستدرك ٧٩٧.

معجم رجال الحديث ٦: ٣٠٥ و ٣٠٦. جامع الرواة ١: ٢٨٦. نقد الرجال ١٢١.
مجمع

الرجال ٢: ٢٥٠. أعيان الشيعة ٦: ٢٥٦. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٠.
منهج

المقال ١٢٧.
لسان الميزان ٢: ٣٦٨.

(١٠١٢)
[التميمي]

حيدر بن خالد بن هرم التميمي، الخراساني.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٦ وفيه اسمه حيد بن خلد. معجم رجال الحديث ٦: ٣١٢.

(١٠١٣)
[حيدرة]
محدث.

روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن األصم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٦: ٣١٣ و ٣١٧. جامع الرواة ١: ٢٨٨. أعيان الشيعة ٦:
٢٧١. تنقيح المقال ١: ٣٨٤.

(٤٩٤)



حرف الخاء

(٤٩٥)



(١٠١٤)
[الجهني]

خارجة بن محمد بن عبد الله بن نافع الجهني بالوالء، الصيرفي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ٧. جامع الرواة ١: ٢٨٩. نقد الرجال ١٢٢. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤.

أعيان
الشيعة ٦: ٢٧٧. العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال ١٢٨.

(١٠١٥)
[خارجة بن مصعب]

أبو الحجاج خارجة بن مصعب بن خارجة، وقيل الحجاج الضبعي، التميمي،
وقيل التيمي، الخراساني، المروزي، السرخسي، البالوجي.

محدث، فقيه وأفقه أهل خراسان في وقته، اتهمه العامة بالكذب والتدليس.
روى عنه زيد بن الحباب، وسفيان الثوري، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

ولد سنة ٩٨، وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ١٦٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ٧. جامع الرواة ١: ٢٨٩. نقد الرجال ١٢٢. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤.

أعيان
الشيعة ٦: ٢٧٨. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال ١٢٨. األعالم

في
معجم البلدان ٢١٨.

تقريب التهذيب ١: ٢١٠. تهذيب التهذيب ٣: ٧٦. التاريخ الكبير ٣: ٢٠٥.
خالصة تذهيب الكمال ٨٤. ميزان االعتدال ١: ٦٢٥. لسان الميزان ٧: ٢٠٧. مرآة

(٤٩٧)



الجنان ١: ٣٥٦ وفيه كان من كبار المحدثين بخراسان. البداية والنهاية ١٠: ١٥١.
العبر

١: ٢٥٢. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥١. شذرات الذهب ١: ٢٦٥. الطبقات البن
خياط

٣٢٣. النجوم الزاهرة ٢: ٥٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٢٢. المجروحين ١:
.٢٨٨

الضعفاء الكبير ٢: ٢٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٣٧٥. تهذيب تاريخ دمشق ٥: ٢٩.
الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٨٥. المغني في الضعفاء ١: ٢٠٠. الكنى واألسماء ١:

١٤٤. سير أعالم النبالء ٧: ٣٢٦. اللباب ١: ١١٤. أحوال الرجال ٢٠٩. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٤٣. الطبقات الكبرى ٧: ٣٧١. غاية النهاية ١:

.٢٦٨
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٩٢ و ٣٠٦ و ٤٣٠. المعارف ٢٠٦. األنساب

.٦٢
معجم البلدان مادة بالوجوزجان، تهذيب الكمال ٨: ١٦.

(١٠١٦)
[األشل]

خازم األشل، الكوفي.
امامي، روى كذلك عن األمام الباقر عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠. أعيان الشيعة ٦: ٢٧٨. معجم رجال الحديث ٧: ٧. تنقيح
المقال ١: ٣٨٥. جامع الرواة ١: ٢٨٩. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤. العندبيل ٢٤٥.

منهج
المقال ١٢٨.

(١٠١٧)
[الجعفي]

خازم بن حبيب بن صهيب الجعفي بالوالء، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٧. رجال

البرقي ٢٤٤. معجم رجال الحديث ٧: ٧. جامع الرواة ١: ٢٨٩. توضيح االشتباه
.١٤٣

نقد الرجال ١٢٢. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٧٨. منتهى المقال
.١٢٣



العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال ١٢٨.

(٤٩٨)



(١٠١٨)
[البصري]

أبو إسحاق خازم بن الحسين الخميس، وقيل الحميسي، وقيل الجهني،
البصري، الكوفي.

محدث إمامي، ضعفه العامة، كان بصريا سكن الكوفة.
روى عنه الحسن بن الربيع البجلي، وإسحاق بن منصور السلولي، ويحيى بن

عبد الحميد الحماني وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٨٥. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ٧. جامع الرواة ١: ٢٨٩. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤. أعيان الشيعة ٦:

.٢٧٨
العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال ١٢٨.

لسان الميزان ٧: ٢٠٧. ميزان االعتدال ١: ٦٢٦. تهذيب التهذيب ٣: ٧٩. تقريب
التهذيب ١: ٢١١. خالصة تذهيب الكمال ٨٤. األنساب ١٧٨. التاريخ الكبير ٣:

.٢١٢
اللباب ١: ٣٩٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٤٣. الجرح والتعديل ١: ٢: ٣٩٣.
تهذيب الكمال ٨: ٢٤. الكنى واألسماء ١: ١٠٠ وفيه حازم بدل خازم. المغني في
الضعفاء ١: ٢٠٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٤٤. االكمال ٢: ٢٨٤.

المجروحين ١: ٢٨٨.
(١٠١٩)

[خازم بن حكيم]
محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه عبد الصمد بن بشير بن ربيع الخوالني.
المراجع:

رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٧: ٨.
(١٠٢٠)

[خال المنقري]
خال الحسين بن أحمد المنقري.

(٤٩٩)



محدث كسابقه. روى عنه ابن أخته الحسين ابن أحمد المنقري.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ٩١.
(١٠٢١)
[الكوفي]

خالد بن أبي إسماعيل، وقيل ابن إسماعيل بدون أبي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، وعبد الله بن مسكان، وجعفر بن بشير.
المراجع:

رجال النجاشي ١٠٩. فهرست الطوسي ٦٦. معجم رجال الحديث ٧: ٩. أعيان
الشيعة ٦: ٢٧٩. تنقيح المقال ١: ٣٨٦. معجم الثقات ٤٨. معالم العلماء ٤٦. رجال
الحلي ٦٥. هداية المحدثين ٥٥. رجال ابن داود ٨٦. نقد الرجال ١٢٢. جامع الرواة

:١
٢٨٩. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال

١٢٨. جامع المقال ٦٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٥. رجال األنصاري ٧٥ و ٨٥.
ثقات

الرواة ١ / ٢٧٣.
(١٠٢٢)

[المخزومي]
خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزومي، المدني.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجاهيل، اتهمه بعض العامة بوضع
الحديث. روى عنه صفوان بن يحيى، وأحمد بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٨٦. خاتمة المستدرك

٧٩٧. معجم رجال الحديث ٧: ١١. جامع الرواة ١: ٢٨٩. نقد الرجال ١٢٢.
مجمع

الرجال ٢: ٢٥٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٠. منتهى المقال ١٢٤. العندبيل ٢٤٥. منهج

(٥٠٠)



المقال ١٢٨. إتقان المقال ١٨٦. الوجيزة ٣٣.
لسان الميزان ٢: ٣٧٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٠١.

(١٠٢٣)
[خالد األصم]

محدث. روى عنه الحكم بن مسكين.
المراجع:

رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ١: ٢٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٩. تنقيح المقال
.١: ٣٨٦
(١٠٢٤)
[العنزي]

أبو الربيع خالد، وقيل خليد، وقيل خليل، وقيل خلد بن أوفى العنزي،
العاملي، الشامي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من المهملين، وقيل من الحسان، وقيل
من الثقات الممدوحين، وله كتاب. روى كذلك عن األمام الباقر عليه السالم.

روى عنه خالد بن جرير، ومنصور بن حازم، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٠ و ٣٣٩. تنقيح المقال ١: ٣٨٦ و ٤٠٢ و ٣: قسم الكنى ١٦.
معجم رجال الحديث ٧: ١١ و ٧٠ و ٢١: ١٥٥. فهرست الطوسي ١٨٦. معالم

العلماء
١٣٩. رجال النجاشي ١١١ و ٣١٦. رجال الحلي ٢٧٠. رجال ابن داود ٨٨ و

.٢١٧
توضيح االشتباه ١٤٧. رجال البرقي ٤٣. نقد الرجال ١٢٢ و ١٢٦ و ٣٨٨. هداية

المحدثين ٥٥ و ٢٨٢. جامع الرواة ١: ٢٨٩ و ٢٩٨ و ٢: ٣٨٥ مجمع الرجال ٢:
٢٥٥

و ٢٧٣ و ٧: ٤٣ و ٤٤. رياض العلماء ٥: ٤٥٨. أمل اآلمل ١: ٨٢. أعيان الشيعة
:٦

٢٨٠ و ٣٤٨. منتهى المقال ١٢٤ و ١٢٨. العندبيل ١: ٢٤٦ وفيه العشيري بدل
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العنزي. منهج المقال ١٢٨. نضد االيضاح ١٢٥. إتقان المقال ١٨٧. شرح مشيخة
الفقيه ٩٨.
(١٠٢٥)

[الخفاف]
أبو العالء خالد بن بكار الخفاف، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجاهيل، روى عن األمام الباقر عليه السالم أي
المراجع:

رجال الطوسي ١١٩ و ١٨٦ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٨٧. خاتمة
المستدرك ٧٩٧. معجم رجال الحديث ٧: ١٢. جامع الرواة ١: ٢٨٩. نقد الرجال

.١٢٢
مجمع الرجال ٢: ٢٥٦. أعيان الشيعة ٦: ٢٨١. توضيح االشتباه ١٤٣. منتهى المقال
١٢٤. العندبيل ١: ٢٤٦. منهج المقال ١٢٨. إتقان المقال ١٨٦. شرح مشيخة الفقيه

.١٠٠
(١٠٢٦)
[الطويل]

خالد ابن أبي إسماعيل بكر، وقيل بكير بن األشعث الطويل، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وأكثر علمائنا لم يتعرضوا لتوثيقه أو عدم ذلك.

روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج.
ومنهم من وحد بينه وبين خالد بن أبي إسماعيل الكوفي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٧: ١٣ و ١٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٨١. تنقيح المقال ١: ٣٨٧

و ٣٩٢. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم الثقات ٢٧٨. جامع الرواة ١: ٢٨٩ و ٢٩٢.
منتهى المقال ١٢٣. الوجيزة ٣٣. نقد الرجال حاشية ١٢٢. ثقات الرواة ١ / ٢٧٣.
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(١٠٢٧)
[خالد بن الحجاج]

خالد بن الحجاج الكوفي، وقيل الكرخي، البغدادي، العجمي.
من محدثي اإلمامية، روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه يعقوب بن يزيد، وعبد الله بن مسكان، وحفص بن البختري
وغيرهم، كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ١٨ و ١٩ و ٢٢: ١٧٢. رجال النجاشي ٣١١ في ترجمة أخيه يحيى.
رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ١: ٢٩٠. مجمع الرجال ٢: ٢٥٧. أعيان الشيعة ٦:

.٢٨٢
منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٦. منهج المقال ١٢٩. روضة المتقين ١٤:

.٣٦١
(١٠٢٨)

[الرؤاسي]
خالد بن حميد الرؤاسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٧، تنقيح المقال ١: ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٠. جامع الرواة ١: ٢٩٠. نقد الرجال ١٢٢. مجمع الرجال ٢: ٢٥٨.
أعيان الشيعة ٦: ٢٨٢. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٦. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٢٩)
[الكلبي]

خالد بن حيان بن أبي حية الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
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الحديث ٧: ٢١. جامع الرواة ١: ٢٩١ وفيه اسم أبيه أبي حيان. نقد الرجال ١٢٢.
مجمع الرجال ٢: ٢٥٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٢. منهج المقال ١٢٩. منتهى المقال

.١٢٣
العندبيل ١: ٢٤٦ وفيه خالد بن حيان أبي حية.

(١٠٣٠)
[األسدي]

خالد بن داود األسدي بالوالء.
إمامي لم أقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٧: ٢١. جامع الرواة ١: ٢٩١. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٥٨.
أعيان الشيعة ٦: ٢٨٢. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٦. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٣١)
[الزبيدي]

خالد بن راشد الزبيدي، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٧: ٢١. جامع الرواة ١: ٢٩١. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٥٨.
أعيان الشيعة ٦: ٢٨٢. العندبيل ١: ٢٤٦. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٣٢)
[القالنسي]

خالد - وقيل خالد وخالد أصح - بن زياد، وقيل ماد، وقيل باد، وقيل مازن،
وقيل حماد القالنسي، وقيل بياع القالنس، الكوفي، مولى، وقيل بأن خالد بن زياد

هو غير خالد بن ماد والله أعلم.
محدث إمامي ثقة، وقيل بعدم وثاقته، وله كتاب.
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روى كذلك عن األمام الكاظم عليه السالم.
روى عنه النضر بن شعيب، وعبد الله بن سالم، ومحمد بن سنان وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٣٩٠ و ٣٩٣. رجال البرقي ٣١. معجم
رجال الحديث ٧: ٢١ و ٣١ و ٤٢ و ٤٣ و ٦٢. خاتمة المستدرك ٧٩٧. رجال

النجاشي ١٠٨. معجم الثقات ٤٨. رجال ابن داود ٨٧. جامع الرواة ١: ٢٩١. رجال
الحلي ٦٥. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٥٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٣ و

.٢٩٥
فهرست الطوسي ٦٦. معالم العلماء ٤٦. توضيح االشتباه ١٤٤. هداية المحدثين ٥٥.

بهجة اآلمال ٤: ١٤. منتهى المقال ١٢٥ و ١٢٦. العندبيل ٢٤٦. منهج المقال
.١٢٩

جامع المقال ٦٥. نضد اإليضاح ١٢٢. أضبط المقال ٥٠١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٥
و

١٨٦. روضة المتقين ١٤: ٣٦١. إتقان المقال ٥٦. الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة الفقيه
٣٥. رجال األنصاري ٨٥ وفيه حيدر بدل خالد. ثقات الرواة ١ / ٢٧٤ و ٢٧٥.

(١٠٣٣)
[الصيرفي]

خالد بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، أخو حنان.
محدث إمامي. روى عنه جعفر بن عيسى.

المراجع:
رجال النجاشي ١٠٩. جامع الرواة ١: ٢٩١. تنقيح المقال ١: ٣٩١. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٤. توضيح االشتباه ١٤٤. رجال ابن داود ٨٧. نقد الرجال ١٢٣.
أعيان

الشيعة ٦: ٢٨٧. العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩.
(١٠٣٤)
[العبدي]

خالد بن السري العبدي، الكوفي، وقيل في اسمه خالد بن خليل بن السري.
إمامي.
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المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩١. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٥. جامع الرواة ١: ٢٩١. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠.
أعيان الشيعة ٦: ٢٨٧. العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٣٥)
[األسدي]

خالد بن سعيد األسدي، الكوفي.
من محدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩١. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٦. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠.
أعيان الشيعة ٦: ٢٨٧. العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٣٦)
[األموي]

خالد بن سعيد األموي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦.

جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠. منتهى المقال
.١٢٥

العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩. رجال ابن داود ٨٧.
(١٠٣٧)
[القماط]

أبو سعيد خالد بن سعيد القماط، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، جليل القدر، وله كتاب، ذكره بعضهم في أصحاب األمام

الكاظم عليه السالم أيضا.
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روى عنه محمد بن سنان، وإسماعيل بن مهران وغيرهما، وكان على قيد
الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٦٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩١ و ٣: قسم

الكنى ١٨. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦ و ٢١: ١٧١. رجال البرقي ٤٩. جامع
الرواة

١: ٢٩١ و ٢: ٣٨٩. هداية المحدثين ١٩٨. معجم الثقات ٤٨. رجال ابن داود ٨٧.
رجال الحلي ٦٥. نقد الرجال ١٢٣ و ٣٨٩. رجال النجاشي ١٠٨. توضيح االشتباه
١٤٤. بهجة اآلمال ٤: ٨. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠ و ٧: ٤٨. منتهى المقال ١٢٥ و

.١٢٦
العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩. جامع المقال ٦٥. ايضاح االشتباه ٣٤. نضد
االيضاح ١٢١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٦. الوجيزة ٣٤. رجال األنصاري ٧٥ و ٨٥

وفيها حيدر بدل خالد. ثقات الرواة ١ / ٢٧٤.
(١٠٣٨)
[الطحان]

خالد بن سفيان الطحان، الكوفي، المعروف بشاذان.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩١. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم

رجال الحديث ٧: ٢٧. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢:
٢٦٠. أعيان الشيعة ٦: ٢٩٣. العندبيل ١: ٢٤٧.

(١٠٣٩)
[الفزاري]

خالد بن سفيان بن عمير، وقيل عمرو الفزاري، البرجمي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٢. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٧. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠

وفيه
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اسم جده عمر. أعيان الشيعة ٦: ٢٩٣. العندبيل ١: ٢٤٧ وفيه اسم جده عمر.
(١٠٤٠)
[الجهني]

أبو سلمة خالد بن سلمة، وقيل مسلمة الجهني، الكوفي.
إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، ضعفه بعض العامة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٩٢. خاتمة المستدرك

٧٩٨. معجم رجال الحديث ٧: ٢٧. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣.
مجمع

الرجال ٢: ٢٦٠ و ٢٦٣. أعيان الشيعة ٦: ٢٩٣. منتهى المقال ١٢٥. العندبيل ١:
.٢٤٨

منهج المقال ١٢٩. إتقان المقال ١٨٦. الوجيزة ٣٤.
لسان الميزان ٢: ٣٧٧ وفيه الجهمي بدل الجهني. المغني في الضعفاء ١: ٢٠٣.

(١٠٤١)
[الكناني]

خالد بن السميدع الكناني، المدني.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٢. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٧. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٠.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٣. توضيح االشتباه ١٤٤. العندبيل ١: ٢٤٧. منهج المقال ١٢٩.

(١٠٤٢)
[الكوفي]

خالد بن صبيح الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
فهرست الطوسي ٦٦. نقد الرجال ١٢٣. جامع الرواة ١: ٢٩٢. مجمع الرجال ٢:
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٢٦١. رجال النجاشي ١٠٩. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٢.
رجال الحلي ٦٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٩٣. رجال ابن داود ٨٧. معالم العلماء ٤٦ وفيه

خالد بن نصيح. هداية المحدثين ٥٥. توضيح االشتباه ١٤٤. معجم الثقات ٤٨.
منتهى

المقال ١٢٥. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٢٩. إيضاح االشتباه ٣٤. أضبط
المقال

٥٠٢. نضد االيضاح ١٢١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٦. إتقان المقال ٥٦. الوجيزة
.٣٤

رجال األنصاري ٧٥ و ٨٥. ثقات الرواة ١ / ٢٧٤.
(١٠٤٣)

[خالد بن طهمان]
أبو العالء خالد ابن أبي خالد طهمان السلولي، الخفاف، وقيل اإلسكاف،

الكوفي.
من ضعفاء محدثي العامة، وقالوا عنه بأنه كان صدوقا رمي بالتشيع، ووثقه

آخرون منهم، وله كتاب.
روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ظريف بن ناصح، وعلي بن الحكم، وأبان بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١١٩ و ١٤١. رجال البرقي ١٥. رجال الكشي ٢١١ في ترجمة
معروف بن خربوذ. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨ و ٢١: ٢٤٣. جامع الرواة ١:

٢٩٢ و
٢: ٤٠٢. رجال ابن داود ٢٤٤. هداية المحدثين ٥٥. تنقيح المقال ١: ٣٩٢ و ٣:

قسم
الكنى ٢٦. نقد الرجال ١٢٣ و ٣٩٤. رجال الحلي ٢٢٠. خاتمة المستدرك ٧٩٨.

رجال النجاشي ١١٠. معجم الثقات ٢٧٩. مجمع الرجال ٢: ٢٦١ و ٧: ٧١.
توضيح

االشتباه ١٤٤. منتهى المقال ١٢٥. منهج المقال ١٣٠. العندبيل ١: ٢٤٨. جامع
المقال

٦٥. ايضاح االشتباه ٣٤. نضد االيضاح ١٢٢. أضبط المقال ٥٠٢. إتقان المقال
.١٨١

الوجيزة ٣٤.
تقريب التهذيب ١: ٢١٤. ميزان االعتدال ١: ٦٣٢. لسان الميزان ٧: ٢٠٨.
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تهذيب التهذيب ٣: ٩٨. التاريخ الكبير ٣: ١٥٧. خالصة تذهيب الكمال ٨٦.
الكامل

في ضعفاء الرجال ٣: ٨٩٠. الضعفاء الكبير ٢: ١١. الجرح والتعديل ١: ٢: ٣٧٧.
تهذيب الكمال ٨: ٩٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٤٧. المغني في

الضعفاء
١: ٢٠٣. الثقات البن حبان ٦: ٢٥٧.

(١٠٤٤)
[األسدي]

خالد بن عامر بن عداس األسدي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٩٢. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٩. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٢.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٤. توضيح االشتباه ١٤٤. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠.

لسان الميزان ٢: ٣٧٩ وفيه اسم جده عياش بدل عداس.
(١٠٤٥)
[العطار]

أبو الهيثم خالد بن عبد الرحمن العطار، العبدي، الكوفي، الخراساني،
المروذي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل بعدم وثاقته، ضعفه جماعة من العامة ووثقه
آخرون منهم.

كان ينزل ساحل دمشق.
روى عنه إسحاق بن الفرات المصري، وعيسى العسقالني.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٢. رجال ابن داود ٨٧. معجم الثقات

٤٨. أعيان الشيعة ٦: ٢٩٤. جامع الرواة ١: ٢٩٢. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩.
رجال

الحلي ٦٦. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٢. بهجة اآلمال ٤: ١٤. منتهى

(٥١٠)



المقال ١٢٦. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٦. إتقان
المقال ٥٦. الوجيزة ٣٤. رجال األنصاري ٧٦.

لسان الميزان ٧: ٢٠٨. المجروحين ١: ٢٨١. تهذيب تاريخ دمشق ٥: ٨٤. تهذيب
التهذيب ٣: ١٠٤. ميزان االعتدال ١: ٦٣٤. تقريب التهذيب ١: ٢١٥. خالصة

تذهيب
الكمال ٨٦. سير أعالم النبالء ٩: ٣٥٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٠٧ وفيه

المخزومي. الضعفاء الكبير ١: ٨. الكنى واألسماء ٢: ١٥٦. الجرح والتعديل ١: ٢:
٣٤٢. وفيه القطان بدل العطار. تهذيب الكمال ٨: ١٢٠ و ١٢٣. الضعفاء

والمتروكين
البن الجوزي ١: ٢٤٧. الضعفاء ٧٧. المغني في الضعفاء ١: ٢٠٤.

(١٠٤٦)
[األرمني]

خالد بن عبد الله األرمني.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٢.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٤. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٤٧)
[السراج]

خالد بن عبد الله السراج، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠. جامع الرواة ١: ٢٩٢. نقد الرجال ١٢٣. مجمع الرجال ٢: ٢٦٢.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٤. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠.
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(١٠٤٨)
[األسدي]

خالد بن أبي عمرو، وقيل ابن أبي عمير األسدي بالوالء.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٨٦. خاتمة المستدرك ٧٩٧. معجم رجال
الحديث ٧: ١١. جامع الرواة ١: ٢٨٩ وفيه اسم أبيه أبي عمر. نقد الرجال ١٢٢.

مجمع
الرجال ٢: ٢٥٥. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٠. العندبيل ١: ٢٤٥. منهج المقال ١٢٨.

(١٠٤٩)
[القالنسي]

خالد بن مازن، وقيل ماد، وقيل حماد القالنسي، الكوفي، مولى، وهو غير
خالد بن زياد، وقيل في اسمه خالد بن ماد بن حماد.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين المهملين.
روى عنه الحكم بن مسكين المكفوف.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٣. جامع الرواة ١: ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٢.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٥. منتهى المقال ١٢٦. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠.

إتقان
المقال ١٨٦.

(١٠٥٠)
[الضبي]

خالد بن محمد األصم، الضبي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٥. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال
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الحديث ٧: ٣٣. جامع الرواة ١: ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٣.
أعيان الشيعة ٦: ٢٩٥. العندبيل ١: ٢٤٨. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٥١)
[الواسطي]

خالد بن مروان الواسطي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٤. جامع الرواة ١: ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٣.
منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٩. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٥٢)
[البجلي]

خالد بن مهران البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٤. جامع الرواة ١: ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٣.
توضيح االشتباه ١٤٥. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٩. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٥٣)
[اإلسكاف]

أبو عبد الرحمن خالد ابن أبي كريمة ميسرة المدايني، وقيل األصبهاني، وقيل
الكوفي األصل، وقيل من نزالء الكوفة، اإلسكاف.

محدث إمامي غير ممدوح، وقيل مهمل، وثقه وصدقه بعض العامة وقالوا:
كان يخطئ.

روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا، وله نسخة أحاديث.
روى عنه وكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج، وإسرائيل بن يونس وغيرهم.
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المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠ و ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٨٦. مجمع الرجال ٢: ٢٥٥.
هداية المحدثين ٥٥. نقد الرجال ١٢٢. خاتمة المستدرك ٧٩٧. رجال النجاشي

.١٠٩
معجم رجال الحديث ٧: ١١. رجال البرقي ١٥. جامع الرواة ١: ٢٨٩. أعيان الشيعة

:٦
٢٨٠. منهج المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٤٥. ذكر أخبار أصبهان ١: ٣٠٥. نضد

االيضاح
١٢١. جامع المقال ٦٥. ايضاح االشتباه ٣٤. أضبط المقال ٥٠٢.

تقريب التهذيب ١: ٢١٨. تهذيب التهذيب ٣: ١١٤. التاريخ الكبير ٣: ١٦٨.
خالصة تذهيب الكمال ٨٧. لسان الميزان ٧: ٢٠٨. ميزان االعتدال ١: ٦٣٨. تاريخ

بغداد ٨: ٢٩٢. الجرح والتعديل ١: ٢: ٣٤٩. تهذيب الكمال ٨: ١٥٦. الثقات البن
حبان ٦: ٢٦٢. المغني في الضعفاء ١: ٢٠٥. تاريخ أسماء الثقات ١١٥. تاريخ

الثقات
١٤١. تاريخ االسالم ٦: ٦٠.

(١٠٥٤)
[األشعري]

خالد بن نافع األشعري بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن حنبل.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٨. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٥. جامع الرواة ١: ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. العندبيل ١: ٢٤٩. مجمع
الرجال ٢: ٢٦٣. منهج المقال ١٣٠.

لسان الميزان ٢: ٣٨٨.
(١٠٥٥)
[البجلي]

أبو إسماعيل خالد بن نافع البجلي، الخياط، وقيل الحناط، الكوفي، العاقولي،
وقيل العاقول.
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محدث إمامي. روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٦. تنقيح المقال ١: ٣٨٦ و ٣٩٣. خاتمة المستدرك ٧٩٧ و
٧٩٨. معجم رجال الحديث ٧: ٨ و ٣٥ و ٤٣. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ١:

٢٨٩
و ٢٩٣. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٥٤ و ٢٦٢. أعيان الشيعة ٦: ٢٨٠

و
٢٩٤. منتهى المقال ١٢٣. العندبيل ١: ٢٤٩. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٥٦)
[خالد بن نجيح]

أبو عبد الله خالد بن نجيح الجواز، وقيل الجوان، وقيل الحوار، وقيل الخوار،
وقيل الخزاز، الكوفي، مولى.

محدث إمامي حسن الحديث، وقيل من الضعفاء، وقيل من الثقات، وقيل كان
من أهل االرتفاع ولم تثبت وثاقته وال حسنه، وله كتاب.

روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن القاسم، وصفوان بن يحيى، وعلي بن الحكم وغيرهم،

وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٦ و ٣٤٩. تنقيح المقال ١: ٣٨٨ و ٣٩٣. رجال النجاشي
١٠٩. خاتمة المستدرك ٧٩٨. رجال ابن داود ٨٧. معجم الثقات ٢٧٩. معجم

رجال
الحديث ٧: ٣٥ و ٣٨ و ٤٢. رجال البرقي ٣١ و ٤٨. جامع الرواة ١: ٢٩٠ و

.٢٩٣
رجال الحلي ٦٥. نقد الرجال ١٢٤. رجال الكشي ٤٥٢ وغيرها. مجمع الرجال ٢:
٢٦٣ و ٢٦٤. أعيان الشيعة ٦: ٢٨١ و ٣٠٠. توضيح االشتباه ١٤٥. بهجة اآلمال

:٤
١٦. منتهى المقال ١٢٦. العندبيل ١: ٢٤٩. منهج المقال ١٣٠. ايضاح االشتباه ٣٤.
التحرير الطاووسي ٩٦. نضد االيضاح ١٢٣. أضبط المقال ٥٠١. إتقان المقال ١٨٢.

شرح مشيخة الفقيه ٥٠. رجال األنصاري ٧٥ و ٨٥.
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(١٠٥٧)
[البجلي]

خالد بن يزيد بن جرير البجلي، الكوفي، وقيل في اسمه خالد بن جرير بن
عبد الله، وقيل في اسمه خالد بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله أخو إسحاق

ابن جرير، وقيل هما رجالن مختلفان.
محدث إمامي ممدوح، وقيل ثقة، وقيل مهمل، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن محبوب، وجعفر بن بشير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٥ و ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٣٨٧ و ٣٩٥. رجال الكشي ٣٤٦.
خاتمة المستدرك ٧٩٧. رجال ابن داود ٨٧. معجم الثقات ٢٧٨. معجم رجال

الحديث
٧: ١٤ و ٤١. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ١: ٢٨٩ و ٢٩٤. رجال الحلي ٦٤.

نقد
الرجال ١٢٢ و ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٢٦٦. هداية المحدثين

.٥٥
أعيان الشيعة ٦: ٢٨١ و ٣٠٠. رجال النجاشي ١٠٨. منتهى المقال ١٢٦. العندبيل

:١
٢٥٠. منهج المقال ١٣٠. إيضاح االشتباه ٣٤. التحرير الطاووسي ٩٤ وفيه اسم أبيه
حريز. نضد اإليضاح ١٢١. تهذيب المقال ٣: ٧٨. رجال األنصاري ٨٥ وفيه خالد

بن
يزيد بن بجيل.

(١٠٥٨)
[العكلي]

أبو يزيد خالد بن يزيد العكلي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب (النوادر).

روى عنه عباد بن يعقوب األسدي الرواجني.
المراجع:

رجال النجاشي ١١٠. رجال الحلي ٦٦. توضيح االشتباه ١٤٥. معجم الثقات
٤٩. رجال ابن داود ٨٨. نقد الرجال ١٢٤. هداية المحدثين ١٩٨. مجمع الرجال

:٢
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٢٦٥. جامع الرواة ١: ٢٩٤. معجم رجال الحديث ٧: ٤٠. تنقيح المقال ١: ٣٩٥.
أعيان الشيعة ٦: ٣٠١. بهجة اآلمال ٤: ١٩. منتهى المقال ١٢٦. العندبيل ١: ٢٤٩.
منهج المقال ١٣٠. إيضاح االشتباه ٣٥. نضد االيضاح ١٢٣. أضبط المقال ٥٠٢ و

٥٢٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٦. إتقان المقال ٥٦. الوجيزة ٣٤. رجال األنصاري
.٨٥

ثقات الرواة ١: ٢٧٥.
(١٠٥٩)
[القماط]

أبو خالد خالد بن يزيد القماط، الكوفي، وقيل باتحاده مع أبي خالد يزيد
القماط الثقة مولى بني عجل بن لجيم.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وله كتاب.
روى عنه علي بن رئاب، وصفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٣٩٤ و ٣: قسم الكنى ١٤. فهرست

الطوسي ١٨٤. معجم رجال الحديث ٧: ٣٩ و ٢١: ١٤٠. جامع الرواة ١: ٢٩٤ و
:٢

٣٤٠. نقد الرجال ١٢٤ و ٣٨٧. مجمع الرجال ٢: ٢٦٤ و ٧: ٣٦. هداية المحدثين
١٩٨ و ٢٨٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٠٠. بهجة اآلمال ٤: ٩. منتهى المقال ١٢٦.

العندبيل
١: ٢٤٩. منهج المقال ١٣٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٦ و ٣٦٧. روضة المتقين ١٤:

٣٧٠. رجال األنصاري ٧٥ وفيه اسم أبيه زيد بدل يزيد.
(١٠٦٠)
[المسلي]

خباب بن المسلي، وقيل المسلمي، وقيل في اسمه خباب المسلي بدون ابن،
وقيل خباب المسلمي، الكوفي.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٠٧. معجم رجال الحديث ٧: ٤٥. تنقيح

(٥١٧)



المقال ١: ٣٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٩. نقد الرجال ١٢٤. جامع الرواة ١: ٢٩٤.
مجمع الرجال ٢: ٢٦٦. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٦١)
[النخعي]

خباب النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال
الحديث ٧: ٤٥. جامع الرواة ١: ٢٩٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٦. أعيان الشيعة ٦:

.٣٠٧
العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٠.

(١٠٦٢)
[ابن خديج]

خثيمة، وقيل خيثمة بن خديج بن الرجيل، وقيل الرحيل العبدي، وقيل
الجعفي، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المهملين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٤. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم
الثقات ٢٨١. معجم رجال الحديث ٧: ٨١. جامع الرواة ١: ٢٩٩. توضيح االشتباه

١٤٨. نقد الرجال ١٢٦. مجمع الرجال ٢: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٦١. منتهى
المقال

١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٥. منهج المقال ١٣٣. نضد االيضاح ١٢٦.
(١٠٦٣)
[الجعفي]

أو خديج خثيمة، وقيل خيثمة بن الرحيل بن معاوية الجعفي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

(٥١٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٠٤. خاتمة المستدرك

٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ٨١. جامع الرواة ١: ٢٩٩. نقد الرجال ١٢٦.
مجمع

الرجال ٢: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٦١. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٥.
منهج

المقال ١٣٣. إتقان المقال ١٨٨. الوجيزة ٣٤.
(١٠٦٤)
[الجعفي]

أبو عبد الرحمن خثيمة، وقيل خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، فاضل ومن وجوه الشيعة، روى عن

اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن عطية، وبكر بن محمد، وعبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠ و ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٤. رجال ابن داود ٨٩. معجم

رجال الحديث ٧: ٧٩ و ٨٠ و ٨٢. رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة بسطام بن
الحصين.

جامع الرواة ١: ٢٩٩. رجال الحلي ٦٦. نقد الرجال ١٢٦. مجمع الرجال ٢: ٢٧٥
و

٢٧٦. هداية المحدثين ٥٧. أعيان الشيعة ٦: ٣٦١. رجال البرقي ١٥. منتهى المقال
١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٥. منهج المقال ١٣٣. جامع المقال ٦٦. إتقان المقال ١٨٨.

وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٨. الوجيزة ٣٤.
(١٠٦٥)

[الهجري]
خثيمة، وقيل خيثمة بن عدي الهجري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٥. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ٨٢. جامع الرواة ١: ٢٩٩. نقد الرجال ١٢٧. مجمع الرجال ٢: ٢٧٦.

(٥١٩)



أعيان الشيعة ٦: ٣٦٢. توضيح االشتباه ١٤٨. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١:
.٢٥٥

منهج المقال ١٣٣.
(١٠٦٦)
[الكوفي]

خداش، وقيل خراش بن إبراهيم الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المهملين، روى عنه إسماعيل بن عباد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٣٩٦. خاتمة المستدرك ٧٩٩. رجال

البرقي ٤٥. معجم رجال الحديث ٧: ٤٦ و ٤٧. جامع الرواة ١: ٢٩٤. توضيح
االشتباه

١٤٥. نقد الرجال ١٢٤. مجمع الرجال ٢: ٢٦٦. أعيان الشيعة ٦: ٣٠٧. منتهى
المقال

١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٠.
(١٠٦٧)

[خزيمة بن حازم]
وقيل ابن خازم.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال
الحديث ٧: ٤٩. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٠. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٦٨)
[الكوفي]

خزيمة بن ربيعة، وقيل ربيع، وقيل ربيلة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

(٥٢٠)



الحديث ٧: ٤٩. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٠. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال: ١٣٢.

(١٠٦٩)
[الكندي]

خزيمة بن عمرو الكندي، الكوفي، مولى.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

الحديث ٧: ٤٩. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٧.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٠. العندبيل ١: ٢٥٠. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٧٠)
[خضر الصيرفي]

محدث إمامي، روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي الصوفي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٧: ٥٣. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٢. تنقيح المقال ١: ٣٩٨.
خاتمة المستدرك ٧٩٩. جامع الرواة ١: ٢٩٥.

(١٠٧١)
[خضر بن عبد الله]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. معجم رجال الحديث ٧: ٥١. أعيان
الشيعة ٨: ٣٢٢.

(١٠٧٢)
[الطائي]

أبو عامر خضر بن عمارة الطائي، الكوفي.

(٥٢١)



إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. خاتمة المستدرك
٧٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٥١. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥.

مجمع
الرجال ٢: ٢٦٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٢. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥١.

منهج
المقال ١٣٢. إتقان المقال ١٨٧. الوجيزة ٣٤.

(١٠٧٣)
[النخعي]

خضر بن عمرو النخعي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من المجهولين، وله أحاديث

ونوادر.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه إبراهيم بن عبد الحميد، وخالد

العمي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٨. خاتمة المستدرك ٧٩٩. رجال
النجاشي ١١١. معجم رجال الحديث ٧: ٥١ و ٥٢ و ٥٤. جامع الرواة ١: ٢٩٥.

نقد
الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٢ و ٣٢٣. منهج المقال

١٣٢. العندبيل ١: ٢٥١. إتقان المقال ١٨٧. منتهى المقال ١٢٧.
لسان الميزان ٢: ٣٩٩ وفيه عرني بدل النخعي.

(١٠٧٤)
[النخعي]

أبو هاشم خضر بن مسلم النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

(٥٢٢)



الحديث ٧: ٥٣. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٣. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥١. منهج المقال ١٣٢.

لسان الميزان ٢: ٣٩٩.
(١٠٧٥)
[الوابشي]

خضيب، وقيل خصيب بن عبد الرحمن الوابشي، الكوفي.
إمامي، عرف بالزهد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك

٧٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٥٤. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥.
مجمع

الرجال ٢: ٢٦٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٤. توضيح االشتباه ١٤٦. منتهى المقال ١٢٧.
العندبيل ١: ٢٥١. منهج المقال ١٣٢. أضبط المقال ٥٠٣.

(١٠٧٦)
[الكوفي]

خطاب بن داود الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٥. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٤. العندبيل ١: ٢٥١. منهج المقال ١٣٢. منتهى المقال ١٢٧.

(١٠٧٧)
[الحميري]

خطاب بن سعيد الحميري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

(٥٢٣)



الحديث ٧: ٥٥ وفيه اسم أبيه سعد بدل سعيد. جامع الرواة ١: ٢٩٥. نقد الرجال
.١٢٥

مجمع الرجال ٢: ٢٦٩. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٤. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١:
.٢٥١

منهج المقال ١٣٢.
(١٠٧٨)
[البجلي]

خطاب بن سلمة البجلي، الجريري، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وعبد الله بن حماد، والحسين بن خالد
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال
الحديث ٧: ٥٥ - ٥٦. رجال ابن داود ٨٨. معجم الثقات ٢٨٠. جامع الرواة ١:

.٢٩٥
نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٤. بهجة اآلمال ٤:

.٣٤
منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥١ وفيه الحريري بدل الجريري وفيه كان من

المهملين. منهج المقال ١٣٢.
(١٠٧٩)

[الهمداني]
خطاب بن عبد الله، وقيل عبيد الله الهمداني، األعور.

محدث إمامي، وقيل روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه هشام بن سالم، وعلي بن الحكم، والحسن بن محبوب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٦. جامع الرواة ١: ٢٩٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٤. العندبيل ١: ٢٥١. منهج المقال ١٣٢.

(٥٢٤)



(١٠٨٠)
[العصفري]

خطاب العصفري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال
الحديث ٧: ٥٧. جامع الرواة ١: ٢٩٦. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩. أعيان الشيعة ٦:

.٣٢٥
(١٠٨١)

[ابن مسروق]
خطاب بن مسروق الكرخي، وقيل الكوفي.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال
الحديث ٧: ٥٦. جامع الرواة ١: ٢٩٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.

منهج
المقال ١٣٢. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٥. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥١.

(١٠٨٢)
[الكوفي]

خطاب بن مسلمة الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عنه محمد بن أبي عمير، وليث

المرادي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٨. رجال النجاشي ١١٢. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. رجال الكشي
١٤٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم الثقات ٤٩. معجم رجال الحديث ٧: ٥٦.

جامع
الرواة ١: ٢٩٦. رجال الحلي ٦٦. توضيح االشتباه ١٤٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع

الرجال ٢: ٢٦٩. هداية المحدثين ٥٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٥. بهجة اآلمال ٤: ٣٤.
منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥١. منهج المقال ١٣٢. جامع المقال ٦٥. إيضاح

(٥٢٥)



االشتباه ٣٥. نضد االيضاح ١٢٤. أضبط المقال ٥٠٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٧.
الوجيزة ٣٤. ثقات الرواة ١: ٢٧٦.

(١٠٨٣)
[الكلبي]

أبو األسود خالد بن األسود بن خالد الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٨. جامع الرواة ١: ٢٩٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٨٤)
[الجعفي]

خالد بن زيد، وقيل يزيد الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه وصدقه بعض العامة وقالوا: ربما وهم.

روى عنه أبو كريب محمد بن العالء، وهالل بن بشر البصري، ومحمد بن
عبد الله بن نمير وغيرهم، توفي سنة ١٢٠ وقيل سنة ٢٢٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ٥٩. جامع

الرواة ١: ٢٩٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٧١. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨.
منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

لسان الميزان ٧: ٢١٠. ميزان االعتدال ١: ٦٥٧. تهذيب التهذيب ٣: ١٧٥.
تقريب التهذيب ١: ٢٣٠. خالصة تذهيب الكمال ٩١. التاريخ الكبير ٣: ١٨٩.

الجرح
والتعديل ١: ٢: ٣٦٦. تهذيب الكمال ٨: ٣٦٢. المغني في الضعفاء ١: ٢١١.

(١٠٨٥)
[السندي]

خالد السندي، وقيل السدي، وقيل السري، البزاز، وقيل البزار، الكوفي،

(٥٢٦)



وقيل في اسمه خالد بن خلف المقري.
من حسان محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. رجال النجاشي ١١١. فهرست

الطوسي ٦٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معالم العلماء ٤٧. رجال ابن داود ٨٨. معجم
رجال الحديث ٧: ٦١. جامع الرواة ١: ٢٩٦. توضيح االشتباه ١٤٧. نقد الرجال

.١٢٥
مجمع الرجال ٢: ٢٧٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. هداية المحدثين ٥٦. منتهى المقال

١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢. جامع المقال ٦٥. إيضاح االشتباه ٣٥.
نضد االيضاح ١٢٤. أضبط المقال ٥٠٢. إتقان المقال ١٨٧. رجال األنصاري ٨٥.

(١٠٨٦)
[العبدي]

خالد بن عامر المسلمي، وقيل المسلي، العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠ وفيه العبيدي

بدل العبدي. معجم رجال الحديث ٧: ٥٩. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٥.
مجمع الرجال ٢: ٢٧٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال

.١٣٢
(١٠٨٧)
[الغنوي]

خالد بن عطية الغنوي بالوالء، الكيساني، وقيل الكسائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٩. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٧٠.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

(٥٢٧)



(١٠٨٨)
[خالد بن عمارة]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل هناك ما يشعر بوثاقته.
روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

المراجع:
تنقيح المقال ١: ٤٠٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. معجم رجال الحديث ٧: ٥٩.

خاتمة المستدرك ٨٠٠. جامع الرواة ١: ٢٩٧. منتهى المقال ١٢٧.
(١٠٨٩)
[البكري]

خالد بن عمر، وقيل عمر والبكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٩. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٧٠.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. منتهى المقال ١٢٧. منهج المقال ١٣٢. العندبيل ١: ٢٥٢.

(١٠٩٠)
[خالد بن عمرو]

خالد بن عمرو بن خالد المالئي، وقيل المدايني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٦٠. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٧٠.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٩١)
[الوابشي]

خالد بن أبي عمرو الوابشي، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٩٩. خاتمة المستدرك ٧٩٩. معجم رجال

الحديث ٧: ٥٨. جامع الرواة ١: ٢٩٦. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٧. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٩٢)
[الكندي]

خالد بن عمير الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٦٠. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٧٠.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج المقال ١٣٢.

(١٠٩٣)
[الصفار]

خالد بن مسلم، وقيل أبي مسلم الصفار.
من ثقات محدثي اإلمامية الممدوحين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٣٩٩ و ٤٠٠. خاتمة المستدرك ٧٩٩.

رجال ابن داود ٨٨. معجم الثقات ٤٩. معجم رجال الحديث ٧: ٥٨ و ٦٢. جامع
الرواة

١: ٢٩٦. رجال الحلي ٦٧. نقد الرجال ١٢٥. مجمع الرجال ٢: ٢٦٩. أعيان الشيعة
:٦

٣٢٧ و ٣٢٨. بهجة اآلمال ٤: ٣٥. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٢. منهج
المقال

١٣٢. الوجيزة ٣٤.
الثقات البن حبان ٦: ٢٦٨.

(١٠٩٤)
[المنقري]

خالد بن واصل بن سليم التيمي، المنقري، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٨٧. تنقيح المقال ١: ٤٠١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٦٠. جامع الرواة ١: ٢٩٧. نقد الرجال ١٢٦. مجمع الرجال ٢: ٢٧١.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٨. العندبيل ١: ٢٥٢ وفيه التميمي بدل التيمي. منهج المقال

.١٣٢
(١٠٩٥)

[األسدي]
خلف بن حماد بن ياسر، وقيل ناشر بن المسيب، وقيل الليث األسدي،

الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل مختلط األمر، وله كتاب.

روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا. وروى عنه أحمد بن محمد بن خالد
البرقي، ومحمد بن أسلم، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال النجاشي ١١٠. رجال الحلي ٦٦. فهرست الطوسي ٦٧. مجمع الرجال ٢:
٢٧١. جامع الرواة ١: ٢٩٧. معجم رجال الحديث ٧: ٦٥ و ٦٦. هداية المحدثين

.٥٦
تنقيح المقال ١: ٤٠١. أعيان الشيعة ٦: ٣٢٩. رجال ابن داود ٨٨. نقد الرجال

.١٢٦
معجم الثقات ٤٩. معالم العلماء ٤٧. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٣. منهج

المقال ١٣٢. جامع المقال ٦٦. إيضاح االشتباه ٣٥. نضد االيضاح ١٢٤. أضبط
المقال

٥٠٢. روضة المتقين ١٤: ٣٦١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٧. إتقان المقال ٥٧.
الوجيزة

٣٤. رجال األنصاري ٨٥. بهجة اآلمال ٤: ٣٧. ثقات الرواة ١: ٢٧٦.
(١٠٩٦)

[خلف بن حوشب]
أبو يزيد، وقيل أبو عبد الرحمن، وقيل أبو مرزوق خلف بن حوشب الكوفي،

األعور.

(٥٣٠)



محدث وثقه بعض العامة وعدوه من العباد، روى عنه شعبة بن الحجاج،
ومروان بن معاوية الفزاري، وشجاع بن الوليد وغيرهم وتوفي بعد سنة ١٤٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨. تنقيح المقال ١: ٤٠١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٦٧. جامع الرواة ١: ٢٩٨. نقد الرجال ١٢٦. مجمع الرجال ٢: ٢٧١.
أعيان الشيعة ٦: ٣٢٩. منتهى المقال ١٢٧. حلية األولياء ٥: ٧٣. العندبيل ١: ٢٥٢.

منهج المقال ١٣٢.
الجرح والتعديل ١: ٢: ٣٦٩. تاريخ االسالم ٦: ٦١. الثقات البن حبان ٦: ٢٦٩.

خالصة تذهيب الكمال ٩٠. التاريخ الكبير ٣: ١٩٣. تقريب التهذيب ١: ٢٢٥.
تهذيب

التهذيب ٣: ١٤٩. تهذيب الكمال ٨: ٢٧٩. تاريخ الثقات ١٤٤.
(١٠٩٧)
[الزيات]

خلف بن ياسين بن عمرو، وقيل معاذ الكوفي، الزيات.
من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٠٢. خاتمة المستدرك

٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ٧٢. جامع الرواة ١: ٢٩٨. نقد الرجال ١٢٦.
مجمع

الرجال ٢: ٢٧٢. أعيان الشيعة ٦: ٣٣٥. منتهى المقال ١٢٧. العندبيل ١: ٢٥٤.
منهج

المقال ١٣٢. إتقان المقال ١٨٧. الوجيزة ٣٤.
لسان الميزان ٢: ٤٠٥. ميزان االعتدال ١: ٦٦٢. الضعفاء الكبير ٢: ٢٣. المغني

في الضعفاء ١: ٢١٣.
(١٠٩٨)
[العبدي]

خليل العبدي، وقيل ابن العبدي، الكوفي.

(٥٣١)



محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه محمد بن زياد، وعبيس بن هشام الناشري.

المراجع:
رجال النجاشي ١١١. تنقيح المقال ١: ٤٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٧٥. رجال

ابن داود ٨٩. نقد الرجال ١٢٦. جامع الرواة ١: ٢٩٨. رجال الحلي ٦٦. مجمع
الرجال

٢: ٢٧٣. فهرست الطوسي ٦٧. أعيان الشيعة ٦: ٣٥٥. معالم العلماء ٤٧. هداية
المحدثين ٥٧. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٤. نضد االيضاح ١٢٥. منهج

المقال
١٣٣. جامع المقال ٦٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٧. إتقان المقال ٥٧. الوجيزة ٣٤.

رجال األنصاري ٨٦. ثقات الرواة ١: ٢٧٧.
(١٠٩٩)
[الطحان]

الخيبري بن علي الطحان، الكوفي.
من ضعفاء المحدثين، وكان فيه غلو وارتفاع، وال يلتفت إلى حديثه وكان

يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه، وله كتاب.
روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، والمفضل بن عمر، وعمر بن عبد العزيز

وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ١١٢. فهرست الطوسي ١٩٣. معجم رجال الحديث ٢٣: ٩٣.
معالم العلماء ١٤٤. جامع الرواة ٢: ٤٤٣. خاتمة المستدرك ٨٦٩. نقد الرجال

.٤٠٧
نضد االيضاح ١٢٥. رجال الحلي ٢٢٠ وفيه خيري بدل الخيبري. رجال ابن داود

٢٤٤. تنقيح المقال ١: ٤٠٤. منتهى المقال ١٢٨. أضبط المقال ٥٠٢. إتقان المقال
١٨٢. الوجيزة ٣٤.

(٥٣٢)



حرف الدال

(٥٣٣)



(١١٠٠)
[داود الجصاص]

محدث إمامي، روى عنه أبو داود المسترق.
المراجع:

تنقيح المقال ١: ٤٠٧. معجم رجال الحديث ٧: ١٣٤. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٧.
جامع الرواة ١: ٣٠٢.

(١١٠١)
[داود بن حبيب]

أبو غيالن داود بن حبيب الكوفي.
إمامي، روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠ و ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤٠٧. خاتمة المستدرك ٨٠٠.
معجم رجال الحديث ٧: ٩٧. جامع الرواة ١: ٣٠٢. نقد الرجال ١٢٨. مجمع

الرجال
٢: ٢٨٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٧. توضيح االشتباه ١٥٠. منتهى المقال ١٢٨.

العندبيل
١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤.

(١١٠٢)
[داود بن حرة]

داود بن حرة، وقيل جرة، وقيل حمزة، أخو إسحاق، وقيل أبو إسحاق.
إمامي، روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤٠٧. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٩٧. جامع الرواة ١: ٣٠٢. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢: ٢٨٠.

(٥٣٥)



أعيان الشيعة ٦: ٣٦٧. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤.
(١١٠٣)

[الهاشمي]
أبو سليمان داود بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، المدني، أخو اإلمام الصادق عليه السالم في
الرضاعة.

محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، معظم الشأن، وكان يلي صدقات
االمام أمير المؤمنين عليه السالم نيابة عن أخيه عبد الله المحض.

حبسه المنصور الدوانيقي العباسي في العراق، فتألمت أمه لذلك، فشكت ذلك
إلى اإلمام الصادق عليه السالم، فعلمها اإلمام عليه السالم دعاء الستخالص ولدها من

السجن،
فقرأت وعملت بذلك الدعاء، فأطلق داود من السجن ببركة ذلك الدعاء الذي
يعرف بدعاء أو عمل أم داود، ويعرف كذلك بدعاء االستفتاح، وجرت العادة

قراءته في النصف من شهر رجب، وهو مجرب في قضاء الحوائج.
روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

توفي بالمدينة المنورة حدود سنة ١٤٤، وهو ابن ستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩ وليس له ذكر في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ١: ٤٠٧.
معجم رجال الحديث ٧: ٩٧. جامع الرواة ١: ٣٠٢ وفيه من أصحاب اإلمام الباقر

عليه السالم.
الفصول الفخرية (فارسي) ١٣١. عمدة الطالب ١٨٩. سفينة البحار ١: ٤٦٩. نقد
الرجال ١٢٨. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٣١١. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٨. رجال ابن

داود
٩٠. رياحين الشريعة (فارسي) ٣: ٣٨٩ في ترجمة أمه أم داود. بهجة اآلمال ٤: ٦٤.

البحار ٤٧: ٣٠٧. منتهى المقال ١٢٩. منهج المقال ١٣٤ وفيه داود بن الحسن بن
علي

ابن أبي طالب عليه السالم. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٩. االقبال ١٤٧. إتقان المقال
.١٨٨

الفخري في أنساب الطالبيين ١٢٧. المجدي في أنساب الطالبيين ٨٩. الوجيزة ٣٤.
(١١٠٤)

[األسدي]
داود بن الحصين األسدي بالوالء، الكوفي.



(٥٣٦)



محدث واقفي ثقة، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه العباس بن عامر القصباني، والقاسم بن إسماعيل القرشي، وأحمد

ابن محمد بن أبي نصر. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٠ و ٣٤٩. تنقيح المقال ١: ٤٠٨. فهرست الطوسي ٦٨. رجال
النجاشي ١١٥. معالم العلماء ٤٧. رجال ابن داود ٩٠ و ٢٤٥. معجم الثقات ٥١.

معجم
رجال الحديث ٧: ٩٧ - ٩٩. جامع الرواة ١: ٣٠٢. رجال الحلي ٢٢١ وفيه اسم

أبيه
الحسين بدل الحصين. توضيح االشتباه ١٥٠. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢:
٢٨٠ و ٢٨١. هداية المحدثين ٥٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٨. بهجة اآلمال ٤: ٦٤.

سفينة
البحار ١: ٤٦٩. منتهى المقال ١٢٩. العندبيل ١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤. ايضاح

االشتباه ٣٧. جامع المقال ٦٦. نضد االيضاح ١٢٧. أضبط المقال ٥٠٥. وسائل
الشيعة

٢٠: ١٨٩. إتقان المقال ٥٨. الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة الفقيه ٦٤. رجال األنصاري
٨٦. ثقات الرواة ١: ٢٨٢.

(١١٠٥)
[الدجاجي]

داود بن أبي داود الدجاجي، الكوفي.
إمامي، روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠ وفيه داود بن الدجاجي و ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤٠٦.

خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ٨٩. جامع الرواة ١: ٣٠١. نقد
الرجال ١٢٧. مجمع الرجال ٢: ٢٧٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٦ وفيه داود بن أبي

الدجاجي. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٧. منهج المقال ١٣٣.
(١١٠٦)

[األبزاري]
أبو اليسع وأبو عبد الله داود بن راشد، وقيل سعيد الكوفي، األبزاري.

(٥٣٧)



من محدثي االمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ثابت بن شريح، ويحيى الحلبي، والحكم بن أيمن.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٠ و ١٩٠ و ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤٠٨ و ٤١٠ و ٣: قسم
الكنى ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ٨٨ و ١٠٠ و ١٠٧ و

:٢٢
٨٨. جامع الرواة ١: ٣٠١ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٢: ٤٢٥. نقد الرجال ١٢٨. مجمع

الرجال
٢: ٢٨١ و ٢٨٤. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٥ و ٣٧٠ و ٣٧٢. رجال البرقي ٣٢. منتهى

المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤.
(١١٠٧)

[داود بن الزبرقان]
أبو عمرو، وقيل أبو عمر داود بن الزبرقان الرقاشي، البصري، البغدادي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، اتهمه بعض العامة بالكذب،
وكان نخاسا بالبصرة، فنزل بغداد.

روى عنه شعبة بن الحجاج، وسعيد بن أبي عروبة، والحسن بن عرفة
وغيرهم. توفي سنة ١٨٦، وقيل بعد سنة ١٨٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٠٨. خاتمة المستدرك

٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ١٠١. جامع الرواة ١: ٣٠٣. نقد الرجال ١٢٨.
مجمع

الرجال ٢: ٢٨١. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٠. منتهى المقال ١٢٩ وفيه داود الزبرقان بدون
ابن. العندبيل ١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤. إتقان المقال ١٨٨. رجال األنصاري ٨٦.

لسان الميزان ٧: ٢١١. تاريخ بغداد ٨: ٣٥٧. تهذيب تاريخ دمشق ٥: ٢٠٢.
ميزان االعتدال ٢: ٧. تهذيب التهذيب ٣: ١٨٥. تقريب التهذيب ١: ٢٣١. التاريخ

الكبير ٣: ٢٤٣. خالصة تذهيب الكمال ٩٣. المجروحين ١: ٢٩٢. الكامل في
ضعفاء

الرجال ٣: ٩٦١. الضعفاء الكبير ٢: ٣٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤١٢. تهذيب
الكمال

(٥٣٨)



المجموع في الضعفاء والمتروكين ٩٥. المغني في الضعفاء ١: ٢١٧. الضعفاء
والمتروكين

البن الجوزي ١: ٢٦٢. أحوال الرجال ١١١. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٧٨.
(١١٠٨)

[داود بن زربي]
أبو سليمان داود بن زربي، وقيل زربي، وقيل رزين الخندقي، وقيل الخندفي،

البندار، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، مع كونه من المختصين بهارون العباسي، وله

كتاب. وروى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن خالد العاقولي، ومحمد بن أبي عمير، ويونس بن عبد

الرحمن وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠ و ٣٤٩. تنقيح المقال ١: ٤٠٩. رجال النجاشي ١١٦. معالم

العلماء ٤٨. فهرست الطوسي ٦٨. رجال ابن داود ٩٠. االرشاد ٣٠٤. معجم الثقات
٥١. معجم رجال الحديث ٧: ١٠٠ و ١٠١ - ١٠٤. جامع الرواة ١: ٣٠٣. رجال

الحلي
٦٨. توضيح االشتباه ١٥٠. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢: ٢٨١ - ٢٨٣.

هداية
المحدثين ٥٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٠. بهجة اآلمال ٤: ٦٦. رجال الكشي ٣١٢.

منتهى
المقال ١٢٩. العندبيل ١: ٢٥٩. منهج المقال ١٣٤. جامع المقال ٦٦. إيضاح

االشتباه
٣٧. التحرير الطاووسي ٩٧. نضد االيضاح ١٢٨. أضبط المقال ٥٠٥. روضة المتقين

١٤: ٣٦٢. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٩. إتقان المقال ٥٨. الوجيزة ٣٤. رجال
األنصاري

٨٦. ثقات الرواة ١: ٢٨٣ - ٢٨٦.
(١١٠٩)

[داود بن سالم]
امامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

(٥٣٩)



المراجع:
رجال البرقي ٣٢. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٢. معجم رجال الحديث ٧: ١٠٥.

(١١١٠)
[العطار]

داود بن سرحان العطار، الكوفي، مولى.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا. وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر،
وعبد الرحمن بن أبي نجران، وعبد الله بن أحمد بن نهيك وغيرهم.

وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٠. فهرست الطوسي ٦٨. رجال النجاشي ١١٥. تنقيح المقال
١: ٤١٠. معالم العلماء ٤٩. رجال ابن داود ٩٠. معجم الثقات ٥١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٠٥ - ١٠٧. رجال البرقي ٣٢. جامع الرواة ١: ٣٠٤. رجال الحلي

.٦٩
توضيح االشتباه ١٥١. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢: ٢٨٣. هداية المحدثين

٥٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٢. رجال الكشي ٣٦٨. بهجة اآلمال ٤: ٧٠. منتهى المقال
١٢٩. العندبيل ١: ٢٦١. منهج المقال ١٣٥. ايضاح االشتباه ٣٦. جامع المقال ٣٦.

نضد االيضاح ١٢٩. أضبط المقال ٥٠٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٩. إتقان المقال
.٥٨

الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة الفقيه ٦٦. رجال األنصاري ٧٦. ثقات الرواة ١: ٢٨٦.
(١١١١) [البكري]

أبو عمارة داود بن سليمان البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٣٠٤. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٨٤

(٥٤٠)



أعيان الشيعة ٦: ٣٧٢. بهجة اآلمال ٤: ٧٣. العندبيل ١: ٢٦١. منهج المقال ١٣٥.
(١١١٢)
[الحمار]

أبو سليمان داود بن سليمان الحمار، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن محبوب، وأحمد بن ميثم، والنضر بن سويد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤١٠ و ٣: قسم الكنى ١٩. رجال النجاشي
١١٥. فهرست الطوسي ٦٩ و ١٨٨. معالم العلماء ٤٩ و ١٣٧. رجال ابن داود ٩٠.
معجم الثقات ٥٠ و ١٤٠. رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٧: ١٠٨ و ١١٠

و
١٣٥ و ٢١: ١٧٩. جامع الرواة ١: ٣٠٤ و ٢: ٣٩١. رجال الحلي ٦٩. توضيح

االشتباه
١٥١. نقد الرجال ١٢٨ و ٣٨٩. رجال الكشي ٢٣٠. مجمع الرجال ٢: ٢٨٤ و ٧:

.٥٠
هداية المحدثين ١٩٩ و ٢٨٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٣. بهجة اآلمال ٤: ٧١. العندبيل

:١
٢٦١. منتهى المقال ١٢٩. منهج المقال ١٣٥. إيضاح االشتباه ٣٧. نضد االيضاح

١٢٩. أضبط المقال ٤٩٥ و ٥٠٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٩. إتقان المقال ٥٨.
الوجيزة

٣٤. رجال األنصاري ٨٦. ثقات الرواة ١: ٢٨٦ و ٢٨٧.
(١١١٣)

[البرجمي]
أبو الجحاف داود ابن أبي عوف سويد التميمي، البرجمي بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية. روى عنه عبد السالم بن حرب المالئي، وعلي بن
عابس، وسفيان الثوري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٤٠٦. معجم الثقات ٥٠. معجم رجال

الحديث ٧: ٩١. جامع الرواة ١: ٣٠١. توضيح االشتباه ١٤٩. نقد الرجال ١٢٧.
مجمع

(٥٤١)



الرجال ٢: ٢٧٩. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٣. رجال الحلي ١٩١. رجال ابن داود ٢١٥.
بهجة اآلمال ٤: ٦٠. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٥٨. إتقان المقال ٥٧.

وسائل
الشيعة ٢٠: ١٨٨. الوجيزة ٣٤.

لسان الميزان ٧: ٢١٢. ميزان االعتدال ٢: ١٨. تهذيب التهذيب ٣: ١٩٦. تقريب
التهذيب ١: ٢٣٣. خالصة تذهيب الكمال ٩٤. التاريخ الكبير ٣: ٢٣٣. الطبقات

الكبرى ٦: ٣٢٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٥٠. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٢١.
الضعفاء الكبير ٢: ٣٧. تهذيب الكمال ٨: ٤٣٤. الكنى واألسماء ١: ١٣٨. تاريخ

أسماء
الثقات ١٢٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٦٧. أحوال الرجال ٨٨.

المغني
في الضعفاء ١: ٢٢٠. الثقات البن حبان ٦: ٢٨٠.

(١١١٤)
[األزدي]

داود بن صالح األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١١٠. جامع الرواة ١: ٣٠٤. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٨٥

أعيان الشيعة ٦: ٣٧٤. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج المقال ١٣٥.
(١١١٥)
[التميمي]

داود بن صالح التميمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١١٠. جامع الرواة ١: ٣٠٤. نقد الرجال ١٢٨. مجمع الرجال ٢:
.٢٨٥

أعيان الشيعة ٦: ٣٧٤. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج المقال ١٣٥.

(٥٤٢)



(١١١٦)
[داود بن عبد الجبار]

أبو سليمان داود بن عبد الجبار الكوفي، المؤذن، وقيل المؤدب.
محدث إمامي اتهمه بعض العامة بالكذب وأنكروا حديثه.

كان كوفيا، انتقل إلى بغداد وسكنها. وروى عنه سعيد بن محمد الجرمي،
ومحمد بن عقبة السدوسي وغيرهما.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤١١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١١١. جامع الرواة ١: ٣٠٥. نقد الرجال ١٢٩. مجمع الرجال ٢: ٢٨٥
وفيه

أبو سلمان. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٤. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج
المقال
.١٣٥

لسان الميزان ٢: ٤١٩. التاريخ الكبير ٣: ٢٤٠. تاريخ بغداد ٨: ٣٥٥. ميزان
االعتدال ٢: ١٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٥٢. الضعفاء الكبير ٢: ٣٣. الجرح
والتعديل ١: ٢: ٤١٨ وفيه القرشي. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٩٥ و ٣٠٧.

الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٨٧. المغني في الضعفاء ١: ٢١٩. الضعفاء
والمتروكين

البن الجوزي ١: ٢٦٤.
(١١١٧)
[المكي]

أبو سليمان داود بن عبد الرحمن العبدي، المكي، العطار.
من محدثي اإلمامية، وثقه بعض العامة. وروى عنه أبو بكر الشافعي، وسعيد

ابن منصور، وعبد الله بن المبارك وغيرهم.
ولد سنة ١٠٠، وتوفي سنة ١٧٥، وقيل ١٧٤.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤١١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

(٥٤٣)



الحديث ٧: ١١١. جامع الرواة ١: ٣٠٥. نقد الرجال ١٢٩. مجمع الرجال ٢:
.٢٨٥

أعيان الشيعة ٦: ٣٧٤. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج المقال ١٣٥.
لسان الميزان ٧: ٢١٢. ميزان االعتدال ٢: ١١. تهذيب التهذيب ٣: ١٩٢. تقريب
التهذيب ١: ٢٣٣. التاريخ الكبير ٣: ٢٤١. خالصة تذهيب الكمال ٩٤. شذرات

الذهب
١: ٢٨٦. العقد الثمين ٤: ٣٤٧. العبر ١: ٢٦٧. الطبقات البن خياط ٢٨٤. الجرح

والتعديل ١: ٢: ٤١٧. الطبقات الكبرى ٥: ٤٩٨. تاريخ الثقات ١٤٧. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٦٥. الكنى واألسماء ١: ١٩٣. هدى الساري ٣٩٩.
المغني في الضعفاء ١: ٢١٩. الثقات البن حبان ٦: ٢٨٦. تهذيب الكمال ٨: ٤١٣.

المعارف ٢٢٣.
(١١١٨)

[الهاشمي]
داود بن أبي عبد الله الهاشمي بالوالء، مولى األمام الحسن عليه السالم، وقيل األمام
الحسين بن األمام أمير المؤمنين عليهما السالم، الكوفي، أخو شقيق بن أبي عبد الله.

إمامي مجهول الحال، وكان صفارا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٤٠٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ٩٠. جامع الرواة ١: ٣٠١. نقد الرجال ١٢٧. مجمع الرجال ٢: ٢٧٩.

أعيان الشيعة ٦: ٣٦٦. العندبيل ١: ٢٥٨. منهج المقال ١٣٤.
(١١١٩)
[العجلي]

داود العجلي، مولى أبي المغرا، وقيل أبي المعزا.
إمامي. روى عنه علي بن الحكم.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٣٠٩. تنقيح المقال ١: ٤١٦. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٥. معجم رجال

(٥٤٤)



الحديث ٧: ١٣٨ و ١٣٩.
(١١٢٠)
[المزني]

أبو سليمان داود بن عطاء، وقيل أبي عطاء المزني بالوالء، وقيل مولى الزبير،
المدني، أو المكي.

محدث إمامي ليس بشئ، ضعفه العامة وأنكروا حديثه، وله نوادر.
روى عنه عباد بن يعقوب األسدي، وعبد الله بن عمرو األوزاعي، وإبراهيم

ابن المنذر الحزامي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٠ و ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١١. رجال النجاشي ١١٣. خاتمة
المستدرك ٨٠٠. رجال ابن داود ٩٠ وفيه عطار بدل عطاء و ٢٤٥. معجم رجال
الحديث ٧: ١١٢. رجال الحلي ٢٢١. جامع الرواة ١: ٣٠٥. نقد الرجال ١٢٩.

مجمع
الرجال ٢: ٢٨٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٤. منتهى المقال ١٣٠. العندبيل ١: ٢٦٢.

منهج
المقال ١٣٥. إتقان المقال ١٨٢. الوجيزة ٣٤.

ميزان االعتدال ٢: ١٢. التاريخ الكبير ٣: ٢٤٣. خالصة تذهيب الكمال ٩٤.
لسان الميزان ٧: ٢١٢. المجروحين ١: ٢٨٩. تهذيب التهذيب ٣: ١٩٣. تقريب
التهذيب ١: ٢٣٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٥٣. الضعفاء الكبير ٢: ٣٤.

الجرح
والتعديل ١: ٢: ٤٢٠. تهذيب الكمال ٨: ٤١٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين

.٤٣١
الكنى واألسماء ١: ١٩٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٦٥. المغني في

الضعفاء ١: ٢١٩.
(١١٢١)
[النخعي]

داود بن عيسى النخعي، الكوفي.
محدث إمامي وثقه بعض العامة، وكان يسكن دمشق.

(٥٤٥)



روى عنه الحسين بن سعيد، وسويد بن عبد العزيز، وإسماعيل بن عياش.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٤١١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١١٣ و ١١٤. جامع الرواة ١: ٣٠٥. نقد الرجال ١٢٩. مجمع الرجال

:٢
٢٨٦. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٧. منتهى المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج المقال

.١٣٥
الثقات البن حبان ٦: ٢٨٧. التاريخ الكبير ٣: ٢٤٢. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤١٩.

(١١٢٢)
[داود بن أبي يزيد]

داود ابن أبي يزيد فرقد األسدي، النصري، الكوفي، مولى آل أبي السمال،
ويقال اتحاده مع داود بن أبي يزيد اآلتي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب (الهدى). روى عن األمام الكاظم عليه السالم
أيضا

روى عنه عبد الله بن مسكان، وسيف بن عميرة، والحسن بن محبوب
وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٨٩ و ٣٤٩. تنقيح المقال ١: ٤١١. فهرست الطوسي ٦٨. رجال

النجاشي ١١٤. معالم العلماء ٤٩. رجال ابن داود ٩١. معجم الثقات ٥٠. رجال
البرقي

٣٢. معجم رجال الحديث ٧: ١١٤. جامع الرواة ١: ٣٠٥. رجال الحلي ٦٨ وفيه
مولى

بني السماك األزدي النضري. توضيح االشتباه ١٥١. نقد الرجال ١٢٩. رجال الكشي
٣٤٥. مجمع الرجال ٢: ٢٨٦ و ٢٨٧. هداية المحدثين ٥٩. أعيان الشيعة ٦: ٣٧٧.

بهجة اآلمال ٤: ٧٥. منتهى المقال ١٣٠. العندبيل ١: ٢٦٢. منهج المقال ١٣٥.
إيضاح

االشتباه ٣٦. جامع المقال ٦٦. التحرير الطاووسي ٩٧. نضد االيضاح ١٣٠. أضبط
المقال ٥٠٥. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٠. إتقان المقال ٥٩. الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة

(٥٤٦)



الفقيه ٤٩. ثقات الرواة ١: ٢٨٧.
(١١٢٣)
[الرقي]

أبو سليمان داود بن كثير بن أبي خلدة، وقيل أبي كلدة الرقي، الكوفي،
األسدي بالوالء.

من ثقات محدثي وفقهاء االمامية، عرف بالورع والعلم، وقيل كان من ضعفاء
المحدثين، والغالة تروي عنه، وقيل كان فاسد المذهب، ولكن األكثرية تقول

بوثاقته وجاللة قدره.
روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم، وكان من المختصين

باالمام الكاظم عليه السالم وثقاته.
قال اإلمام الصادق عليه السالم في حقه: أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من

رسول الله صلى الله عليه وآله.
ألف كتاب (المزار)، وكتاب (اإلهليلجة). وروى عنه الحسن بن محبوب،

ويحيى بن عبد الحميد الحماني، وإسحاق بن موسى األنصاري وغيرهم.
توفي بعد سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠ و ٣٤٩. فهرست الطوسي ٦٨. اإلرشاد ٣٠٤. تنقيح المقال

١: ٤١٤. خاتمة المستدرك ٥٩٣. رجال النجاشي ١١٢. معالم العلماء ٤٨. رجال
ابن

داود ٩١ و ٢٤٥. معجم الثقات ٥١. معجم رجال الحديث ٧: ١٢٢ - ١٢٧ و
.١٣٥

جامع الرواة ١: ٣٠٧ - ٣٠٩. رجال الحلي ٦٧. الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة الفقيه
.٩٤

رجال األنصاري ٨٧. توضيح االشتباه ١٥١. نقد الرجال ١٢٩. رجال الكشي ٤٠٢.
مجمع الرجال ٢: ٢٨٩ - ٢٩١. هداية المحدثين ٥٩. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٢.

الذريعة
٢: ٤٨٤ و ٢٠: ٣١٨. رجال البرقي ٣٢ وفيه الجمال. بهجة اآلمال ٤: ٨٠. سفينة
البحار ١: ٤٦٩. منتهى المقال ١٣٠. العندبيل ١: ٢٦٣. جامع المقال ٦٦. ايضاح

االشتباه ٣٦. نضد االيضاح ١٢٨ و ١٣١. التحرير الطاووسي ٩٨. أضبط المقال
٥٠٥

(٥٤٧)



و ٥٠٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٠. إتقان المقال ٥٩ وفيه البرقي بدل الرقي. ثقات
الرواة ١: ٢٩٠.

لسان الميزان ٧: ٢١٢. ميزان االعتدال ٢: ١٩. تهذيب التهذيب ٣: ١٩٩. تقريب
التهذيب ١: ٢٣٤. خالصة تذهيب الكمال ٩٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٢٣.

تهذيب
الكمال ٨: ٤٤٢.

(١١٢٤)
[داود الكرخي]

محدث إمامي. روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٧: ١٣٨. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٣. تنقيح المقال ١: ٤١٥.
خاتمة المستدرك ٨٠٠. جامع الرواة ١: ٣٠٩.

(١١٢٥)
[داود بن مضارب]

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٧: ١٣١.
(١١٢٦)
[الطائي]

أبو سليمان داود بن نصير الطائي، الكوفي.
محدث صوفي المسلك ومن أئمتهم، وصفه العامة بالفقاهة والزهد ووثقوه،
وقالوا: كان في بادئ أمره قد سمع الحديث وتفقه، ثم تزهد واختار طريق

التصوف.
ولد بالكوفة من أصل خراساني، وانتقل إلى بغداد وسمع الحديث بها، ثم رجع

إلى الكوفة، ولم يزل بها حتى توفي سنة ١٦٠، وقيل سنة ١٦٢، وقيل سنة ١٦٥،

(٥٤٨)



وقيل سنة ١٦٦.
روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، والفضل بن دكين، ومصعب بن المقدام

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٤١٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٣١ و ١٣٧. توضيح االشتباه ١٥١. نقد الرجال ١٣٠. مجمع الرجال

:٢
٢٩٣. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٥. حلية األولياء ٧: ٣٣٥. تذكرة األولياء ١٤٦. منتهى

المقال ١٢٨. العندبيل ١: ٢٦٥. منهج المقال ١٣٨.
ميزان االعتدال ٢: ٢١. تهذيب التهذيب ٣: ٢٠٣. تقريب التهذيب ١: ٢٣٤.

خالصة تذهيب الكمال ٩٤. التاريخ الكبير ٣: ٢٤٠. تاريخ بغداد ٨: ٣٤٧. جامع
كرامات

األولياء ٢: ٧. الكواكب الدرية ١: ١٠٣. شذرات الذهب ١: ٢٥٦. اللباب ٢:
.٢٧١

طبقات الصوفية ٨٥. البداية والنهاية ١٠. ١٤٥. مرآة الجنان ١: ٣٥٠. األنساب
٣٦٥

النجوم الزاهرة ٢: ٣٢ و ٥٠. العبر ١: ٢٣٨. مرآة الجنان ١: ٣٥٠. األنساب ٣٦٥.
الكامل في التاريخ ٦: ٥٠. األعالم ٢: ٣٣٥. وفيات األعيان ٢: ٢٥٩. تاريخ أبي

الفداء
٢: ٨. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٢٦. مشاهير علماء

األمصار
٢٢٤. صفة الصفوة ٣: ١٣١. تاريخ الثقات ١٤٨. المعارف ٢٢٤. سير أعالم النبالء

:٧
٤٢٢. الثقات البن حبان ٦: ٢٨٢. تهذيب الكمال ٨: ٤٥٥. طبقات األولياء ٢٠٠.

(١١٢٧)
[بياع األنماط]

داود بن النعمان األنباري، النخعي، الهاشمي بالوالء، األعلم، المعروف ببياع
األنماط.

من ثقات محدثي اإلمامية، وكان فاضال خيرا، وله كتاب، ويقال صحب
االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم، وعلي بن أسباط وغيرهم.



(٥٤٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩١ و ٣٧٥. تنقيح المقال ١: ٤١٦. رجال النجاشي ١١٥. رجال

الكشي ٦١٢. رجال ابن داود ٩١. معجم الثقات ٥٢. معجم رجال الحديث ٧:
.١٣٢

جامع الرواة ١: ٣٠٩. رجال الحلي ٦٩. نقد الرجال ١٣٠. مجمع الرجال ٢: ٢٩٣
و

٢٩٤. هداية المحدثين ٦٠. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٥. بهجة اآلمال ٤: ٩٠. منتهى
المقال

١٣١. العندبيل ١: ٢٦٥. منهج المقال ١٣٧. جامع المقال ٦٧. إتقان المقال ٦٠.
وسائل

الشيعة ٢٠: ١٩١. روضة المتقين ١٤: ٣٦٤. التحرير الطاووسي ٩٧. الوجيزة ٣٤.
رجال األنصاري ٨٧. ثقات الرواة ١: ٢٩١.

(١١٢٨)
[األزدي]

أبو خالد داود بن الهيثم األزدي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤١٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم

رجال الحديث ٧: ١٣٣. جامع الرواة ١: ٣١٠. نقد الرجال ١٣٠. مجمع الرجال ٢:
٢٩٤. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٦. العندبيل ١: ٢٦٦. منهج المقال ١٣٧.

(١١٢٩)
[الكوفي]

داود بن الوارع، وقيل الوازع الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه زافر بن سليمان، ومحمد بن الصلت.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٠. تنقيح المقال ١: ٤١٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١٣٣ وفيه الوادع بدل الوارع. جامع الرواة ١: ٣١٠. نقد الرجال ١٣٠.
مجمع الرجال ٢: ٢٩٤. أعيان الشيعة ٦: ٣٨٦. العندبيل ١: ٢٦٦. منهج المقال

.١٣٧
لسان الميزان ٢: ٤٢٦. ميزان االعتدال ٢: ٢١. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٢٦.

(٥٥٠)



الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٦٨.
(١١٣٠)

[اليشكري]
أبو سليمان داود بن أبي يحيى اليشكري، الكوفي.

امامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤٠٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ٩١. جامع الرواة ١: ٣٠١. نقد الرجال ١٢٧. مجمع الرجال ٢: ٢٧٩.

أعيان الشيعة ٦: ٣٦٦. العندبيل ١: ٢٥٨. منهج المقال ١٣٤.
(١١٣١)
[العطار]

داود بن أبي يزيد الكوفي، العطار، مولى، ومنهم من وحد بينه وبين داود بن
فرقد المتقدم ذكره.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه القاسم بن إسماعيل، وعلي بن الحسن الطاطري.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٨٩. تنقيح المقال ١: ٤٠٦. فهرست الطوسي ٦٩. رجال
النجاشي ١١٤. معالم العلماء ٤٩. رجال ابن داود ٨٩. معجم الثقات ٥٠. معجم

رجال
الحديث ٧: ٩١. جامع الرواة ١: ٣٠٠. رجال الحلي ٦٩. نقد الرجال ١٢٧. رجال

الكشي ٣٠٢. مجمع الرجال ٢: ٢٧٩ و ٢٨٠. هداية المحدثين ٥٧. العندبيل ١:
.٢٥٨

منتقى الجمان ١: ٣١٧. أعيان الشيعة ٦: ٣٦٦. منتهى المقال ١٢٨. منهج المقال
.١٣٤

جامع المقال ٦٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٨٨. إتقان المقال ٥٧. الوجيزة ٣٤. رجال
األنصاري ٨٦. ثقات الرواة ١: ٢٨٠ و ٢٨١.

(٥٥١)



(١١٣٢)
[المالئي]

أبو عيسى دبيس بن حميد المالئي، الكوفي.
محدث ضعفه بعض العامة. وروى عنه علي بن جعفر األحمر، وعلي بن محمد

الطنافسي وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٧. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم
رجال الحديث ٧: ١٣٩ وفيه اسم أبيه محمد بدل حميد. جامع الرواة ١: ٣١٠. نقد

الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢: ٢٩٤ وفيه اسمه دبيس بن يونس بن حميد. أعيان
الشيعة ٦: ٣٨٦. توضيح االشتباه ١٥١. منتهى المقال ١٣١. العندبيل ١: ٢٦٦.

منهج
المقال ١٣٧.

لسان الميزان ٢: ٤٢٧. ميزان االعتدال ٢: ٢٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٢١.
(١١٣٣)

[الكرابيسي]
دبيس بن يونس البزاز، الكرابيسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٧. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم
رجال الحديث ٧: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٣١٠. نقد الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢:

٢٩٤. أعيان الشيعة ٦: ٣٩٣. توضيح االشتباه ١٥٢. منتهى المقال ١٣١. العندبيل
:١

٢٦٦. منهج المقال ١٣٧.
(١١٣٤)

[الواسطي]
درست ابن أبي منصور محمد، وقيل درست بن منصور الواسطي.

محدث واقفي ثقة، وقيل من الضعفاء، وله كتاب.
وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، ويقال أدرك اإلمام الرضا عليه السالم أيضا

(٥٥٢)



وروى عنه.
روى عنه سعد بن محمد الطاطري، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن الحسن

الطاطري وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١ و ٣٤٩. تنقيح المقال ١: ٤١٧. رجال النجاشي ١١٧.
فهرست الطوسي ٦٩. رجال الكشي ٥٥٦. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معالم العلماء

.٤٩
رجال ابن داود ٢٤٥. معجم الثقات ٢٨٢. رجال البرقي ٤٨ و ٤٩. معجم رجال

الحديث ٧: ١٤٠. جامع الرواة ١: ٣١٠. رجال الحلي ٢٢١. توضيح االشتباه ١٥٢.
نقد الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢: ٢٩٥. أعيان الشيعة ٦: ٣٩٥. بهجة اآلمال ٤:

٩٢. منتهى المقال ١٣١. العندبيل ١: ٢٦٦. منهج المقال ١٣٧. ايضاح االشتباه ٣٨.
التحرير الطاووسي ١٠١. نضد االيضاح ١٣٤. أضبط المقال ٥٠٦. إتقان المقال

.١٨٢
الوجيزة ٣٤. شرح مشيخة الفقيه ٧٨. رجال األنصاري ٨٨.

(١١٣٥)
[الكوفي]

ديسم بن أبي داود الكوفي.
محدث إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله، روى عنه أبو مريم األنصاري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

الحديث ٧: ١٤٧. جامع الرواة ١: ٣١١. نقد الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢: ٢٩٧
وفيه

ديشم. أعيان الشيعة ٦: ٤٢٨. العندبيل ١: ٢٦٨. منهج المقال ١٣٧.
(١١٣٦)
[األزدي]

أبو حكيم دينار األزدي بالوالء، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال

(٥٥٣)



الحديث ٧: ١٤٨. جامع الرواة ١: ٣١١. نقد الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢:
.٢٩٧

أعيان الشيعة ٦: ٤٢٨. منتهى المقال ١٣١. العندبيل ١: ٢٦٩. منهج المقال ١٣٧.
ايضاح االشتباه ٣٩.

(١١٣٧)
[األسدي]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر دينار بن عمر األسدي مولى بشر بن غالب األسدي،
الكوفي، البزاز، وقيل البزار.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وكان أعمى، وثقه بعض العامة
وقالوا: كان صالحا لكنه رمي بالرفض، وتركه آخرون منهم.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من أصحاب المختار الثقفي ومن شرطه.
روى عنه سفيان الثوري، ووكيع بن الجراح، وإسماعيل بن سلمان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٠ و ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠.

معجم رجال الحديث ٧: ١٤٨. جامع الرواة ١: ٣١٢. نقد الرجال ١٣١. مجمع
الرجال

٢: ٢٩٧. أعيان الشيعة ٦: ٤٢٩. العندبيل ١: ٢٦٩. منهج المقال ١٣٧.
الثقات البن حبان ٦: ٢٨٩. ميزان االعتدال ٢: ٣٠. تهذيب التهذيب ٣: ٢١٦.

تقريب التهذيب ١: ٢٣٧. التاريخ الكبير ٣: ٢٤٦. االكمال ١: ٤٢٥. الجرح
والتعديل

.١: ٢: ٤٣٠
(١١٣٨)

[الشيباني]
دينار بن عمرو، وقيل عمير الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤١٩. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٤٨. جامع الرواة ١: ٣١٢. نقد الرجال ١٣١. مجمع الرجال ٢:

.٢٩٧
أعيان الشيعة ٦: ٤٢٩. منتهى المقال ١٣١. العندبيل ١: ٢٦٩. منهج المقال ١٣٧.

(٥٥٤)



حرف الذال

(٥٥٥)



(١١٣٩)
[المحاربي]

أبو الوليد ذريح بن محمد بن يزيد المحاربي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه جعفر بن بشير البجلي، وعبد الله بن المغيرة، وصفوان بن يحيى

وغيرهم. وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩١. تنقيح المقال ١: ٤٢٠ و ٣: قسم الكنى ٣٨. فهرست
الطوسي ٦٩. رجال النجاشي ١١٧. معالم العلماء ٤٩. رجال الكشي ٣٧٢. رجال

ابن
داود ٩٢. معجم الثقات ٥٢. رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٧: ١٥٠ -

١٥٤ و
٢٣: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٣١٣ و ٢: ٤٥٠. رجال الحلي ٧٠. توضيح االشتباه

.١٥٣
نقد الرجال ١٣١ و ٤٠٠. مجمع الرجال ٣: ٢ - ٤ و ٧: ١٠٦. أعيان الشيعة ٦:

.٤٣٠
بهجة اآلمال ٤: ١٢٧. سفينة البحار ١: ٤٨١. العندبيل ١: ٢٧٠. منهج المقال

.١٣٧
منتهى المقال ١٣٢. ايضاح االشتباه ٣٨. التحرير الطاووسي ١٠٢. نضد االيضاح

١٣٦. أضبط المقال ٥٠٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩١. إتقان المقال ٦٠. شرح مشيخة
الفقيه ١٢١. رجال األنصاري ٨٨. ثقات الرواة ١: ٢٩٣ و ٢٩٤.

(٥٥٧)



حرف الراء

(٥٥٩)



(١١٤٠)
[األزدي]

أبو معاذ راشد األزدي، الكوفي.
إمامي لم أقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٥.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٤١. منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ١: ٢٧٢ وفيه األسدي بدل األزدي.

منهج المقال ١٣٨ وفيه كما في العندبيل.
(١١٤١)
[الفزاري]

أبو سلمة راشد بن سعد، وقيل سعيد الفزاري بالوالء، الكوفي.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢١. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم

رجال الحديث ٧: ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣:
.٥

أعيان الشيعة ٦: ٤٤١. العندبيل ١: ٢٧٢. منهج المقال ١٣٨.
(١١٤٢)

[المنقري]
أبو الخطاب راشد المنقري بالوالء، الكوفي.

إمامي كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢١. معجم رجال الحديث ٧: ١٥٦. جامع

(٥٦١)



الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٥. أعيان الشيعة ٦: ٤٤١.
العندبيل

١: ٢٧٢. منهج المقال ١٣٨.
(١١٤٣)

[الهمداني]
رافع بن أشرس، وقيل أسرش الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٥.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٤٧. العندبيل ١: ٢٧٢. منهج المقال ١٣٨.

(١١٤٤)
[األشجعي]

رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد األشجعي، الغطفاني بالوالء، الكوفي،
وقيل البصري.

من ثقات وعيون محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه بكير بن سالم، وزيد بن الحباب، ومحمد بن عبد الله الرقاشي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٢. رجال النجاشي ١٢١. رجال ابن

داود ٩٣. معجم الثقات ٥٢. معجم رجال الحديث ٧: ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣١٥.
رجال الحلي ٧٣. توضيح االشتباه ١٥٤. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٥.

هداية
المحدثين ٦٠. أعيان الشيعة ٦: ٤٤٨. بهجة اآلمال ٤: ١٣١. منتهى المقال ١٣٣.

العندبيل ١: ٢٧٢. منهج المقال ١٣٨. جامع المقال ٦٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢.
إتقان المقال ٦٠. الوجيزة ٣٤. رجال األنصاري ٨٨. ثقات الرواة ١: ٢٩٥.

تهذيب التهذيب ٣: ٢٣٠. تقريب التهذيب ١: ٢٤١. التاريخ الكبير ٣: ٣٠٥.
خالصة تذهيب الكمال ٩٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٨١. تهذيب الكمال ٩: ٢٦.

(٥٦٢)



(١١٤٥)
[ابن أبي ذبيحة]

رباح، وقيل رياح بن أبي ذبيحة، لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال
والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ٧: ١٥٨.

(١١٤٦)
[العجلي]

ربعي بن أحمر العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٣. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٦١. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٦.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٠. العندبيل ١: ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨. جامع المقال ٦٧.

(١١٤٧)
[ربعي بن عبد الله]

أبو نعيم ربعي بن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة العبدي، وقيل الهذلي،
البصري.

محدث إمامي ثقة، صدقه العامة، وله كتاب وروى عن األمام الباقر عليه السالم
واإلمام الكاظم عليه السالم أيضا

روى عنه محمد بن موسى الحرشي، ومحمد بن أبي عمير، وخلف بن حماد
وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٣. رجال النجاشي ١١٩. فهرست

الطوسي ٧٠. معالم العلماء ٥٠. رجال ابن داود ٩٤. معجم الثقات ٥٣. رجال البرقي

(٥٦٣)



٤٠. معجم رجال الحديث ٧: ١٦٠ - ١٦٥ و ١٠: ١٣١. جامع الرواة ١: ٣١٥.
رجال

الحلي ٧١. توضيح االشتباه ١٥٤. نقد الرجال ١٣٢. رجال الكشي ٣٦٢. مجمع
الرجال ٣: ٦ و ٧. هداية المحدثين ٦٠. أعيان الشيعة ٦: ٤٥١. بهجة اآلمال ٤:

.١٣٣
منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ١: ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨. ايضاح االشتباه ٤٠.

جامع
المقال ٦٧. التحرير الطاووسي ١٠٤. نضد االيضاح ١٣٦. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢.

الوجيزة ٣٤. إتقان المقال ٦١. شرح مشيخة الفقيه ٦٥. ثقات الرواة ١: ٢٩٥ -
.٢٩٧

تهذيب التهذيب ٣: ٢٣٨. تقريب التهذيب ١: ٢٤٣. التاريخ الكبير ٣: ٣٢٧.
خالصة تذهيب الكمال ٩٧. تهذيب الكمال ٩: ٥٧. الثقات البن حبان ٦: ٣٠٨.

الجرح
والتعديل ١: ٢: ٥٠٩.

(١١٤٨)
[األموي]

الربيع بن أحمر، وقيل أحمد األموي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣١٦. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٨.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٢. العندبيل ١: ٢٧٤. منهج المقال ١٣٩.

(١١٤٩)
[الشيباني]

الربيع بن أسحم الشيباني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣١٦. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٨.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٢. العندبيل ١: ٢٧٤. منهج المقال ١٣٩.



(٥٦٤)



(١١٥٠)
[الليثي]

الربيع بن األسود الليثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣١٦. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٨.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٢. العندبيل ١: ٢٧٤. منهج المقال ١٣٩.

(١١٥١)
[عليلة]

أبو العالء الربيع بن بدر بن عمرو بن جراد التميمي، السعدي، األعرجي، وقيل
العرجي، البصري، المعروف بعليلة.
محدث ضعفه العامة وتركوا حديثه.

روى عنه آدم بن أبي أياس، وعبد الله بن عون، ومحمد بن سليمان لوين
وغيرهم. وتوفي سنة ١٧٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣١٦. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٨.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٢. العندبيل ١: ٢٧٤. منهج المقال ١٣٩.

ميزان االعتدال ٢: ٣٨. تهذيب التهذيب ٣: ٢٣٩. تقريب التهذيب ١: ٢٤٣.
التاريخ الكبير ٣: ٢٧٩. خالصة تذهيب الكمال ٩٨. لسان الميزان ٧: ٢١٥. تاريخ

بغداد ٨: ٤١٥. النجوم الزاهرة ٢: ٩٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ٩٨٨. الضعفاء
الكبير ٢: ٥٣. المجروحين ١: ٢٩٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٥٥. تهذيب الكمال

:٩
٦٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٠٢ و ٣١١ و ٤٣٦. الضعفاء والمتروكين
للدارقطني ٩٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٧٩. أحوال الرجال ١١٣.

الكنى
واألسماء ٢: ٤٩. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٨٢. المغني في الضعفاء ١:

.٢٢٧



(٥٦٥)



(١١٥٢)
[الربيع بن حبيب]

أبو هشام الربيع بن حبيب بن المالح العبسي وقيل القرشي بالوالء، الكوفي.
محدث مجهول الحال، وقيل مهمل، اختلف العامة فيه، فمنهم من وثقه ومنهم

من ضعفه.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه وكيع بن الجراح، وعبيد الله بن

موسى وغيرهما وتوفي بين سنتي ١٥٠ و ١٦٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢١ و ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١.
معجم رجال الحديث ٧: ١٦٨. رجال البرقي ٤٠. جامع الرواة ١: ٣١٦. نقد الرجال
١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٨. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٣. العندبيل ١: ٢٧٤ و ٢٧٥. منهج

المقال ١٣٩.
لسان الميزان ٧: ٢١٥. ميزان االعتدال ٢: ٣٩. تهذيب التهذيب ٣: ٢٤٠. تقريب

التهذيب ١: ٢٤٣. التاريخ الكبير ٣: ٢٧٧. خالصة تذهيب الكمال ٩٨. الكامل في
ضعفاء الرجال ٣: ٩٩٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٥٨. تهذيب الكمال ٩: ٦٧.

المجموع
في الضعفاء والمتروكين ١٠١ و ٣١١ و ٤٣٥. المجروحين ١: ٢٩٧. تاريخ أسماء

الثقات ١٢٧. الكنى واألسماء ٢: ١٥٣. الضعفاء الكبير ٢: ٤٤٩. موضح أوهام
الجمع

والتفريق ٢: ٨١. االكمال ٦: ٧. المغني في الضعفاء ١: ٢٢٨. الثقات البن حبان ٦:
.٢٩٩

(١١٥٣)
[الربيع بن خثيم]

الربيع بن خثيم، وقيل خيثم، وهو غير الربيع بن خثيم صاحب االمام
أمير المؤمنين عليه السالم.

محدث إمامي. روى عنه محمد بن الفضيل.

(٥٦٦)



المراجع:
أعيان الشيعة ٦: ٤٥٣. معجم رجال الحديث ٧: ١٦٩. تنقيح المقال ١: ٤٢٦.

جامع الرواة ١: ٣١٦. العندبيل ١: ٢٧٤. منهج المقال ١٣٩. أضبط المقال ٥٠٣ و
.٥٠٨

إتقان المقال ٦١. رجال األنصاري ٨٨.
(١١٥٤)
[الفزاري]

الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، الكوفي، وقيل في اسمه الربيع
ابن سهل بن الركين بن الربيع بن عميلة.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، ضعفه بعض العامة ووثقه
آخرون. روى عنه أحمد بن صبيح، وعبيد الله بن موسى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٢٦. خاتمة المستدرك

٨٠١. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٠ و ١٧٢. جامع الرواة ١: ٣١٦. توضيح
االشتباه

١٥٥. نقد الرجال ١٣٢ و ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ٨ و ٩. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٧ و
٤٥٨. منتهى المقال ١٣٣. منهج المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٧٤. إتقان المقال

.١٨٩
لسان الميزان ٢: ٤٤٦. ميزان االعتدال ٢: ٤١. التاريخ الكبير ٣: ٢٧٤. الكامل

في ضعفاء الرجال ٣: ٩٩٦. الضعفاء الكبير ٢: ٥١. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٦٠.
المغني في الضعفاء ١: ٢٢٨. الثقات البن حبان ٦: ٢٩٦.

(١١٥٥)
[الضبي]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر الربيع بن زياد الضبي، الكوفي.
محدث امامي وثقه بعض العامة، وقال آخرون منهم بأنه ال يتابع على

أحاديثه، كان كوفيا سكن البصرة.
روى عنه محمد بن عبيد األسدي، وأصرم بن حوشب.

(٥٦٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٦. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٧١. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٩.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٥٨. العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال ١٣٩.

لسان الميزان ٢: ٤٤٥ وفيه الهمداني بدل الضبي، وكان يجلب الغنم إلى الكوفة.
ميزان االعتدال ٢: ٤٠ وفيه كما في اللسان. الثقات البن حبان ٦: ٢٩٨.

(١١٥٦)
[الكندي]

الربيع بن زيد الكندي، البصري.
امامي حسن الحال، وقيل مجهول.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. خاتمة المستدرك

٨٠١. معجم رجال الحديث ٧: ١٧١. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال ١٣٢.
مجمع

الرجال ٣: ٩. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٨. منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ١: ٢٧٥. منهج
المقال ١٣٩. إتقان المقال ١٨٩.

(١١٥٧)
[الجعفي]

الربيع بن سعد، وقيل سعيد الجعفي بالوالء، الكوفي، الخزاز.
من محدثي اإلمامية وثقه بعض العامة وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه حفيده أحمد بن النضر الخزاز، ووكيع بن الجراح، وحفص بن
غياث وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال
الحديث ٧: ١٧١. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٩.

(٥٦٨)



العندبيل ١: ٢٧٥. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٨. منهج المقال ١٣٩.
لسان الميزان ٢: ٤٤٥. ميزان االعتدال ٢: ٤٠. التاريخ الكبير ٣: ٢٧٥. الجرح
والتعديل ١: ٢: ٤٦٢. تاريخ أسماء الثقات ١٢٦. الثقات البن حبان ٦: ٢٩٧.

(١١٥٨)
[األزدي]

أبو حماد الربيع بن عاصم األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠١ وفيه األهوازي

بدل األزدي. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٢. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال
.١٣٣

مجمع الرجال ٣: ٩. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٩. العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال ١٣٩.
(١١٥٩)

[األسدي]
الربيع بن عبد الرحمن األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠١. رجال
البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٣. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال

.١٣٣
مجمع الرجال ٣: ١٠. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٩. العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال

.١٣٩
(١١٦٠)
[الكالبي]

الربيع بن عطية الكالبي، الكوفي.
امامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال

الحديث ٧: ١٧٣. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٠.

(٥٦٩)



العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال ١٣٩.
(١١٦١)
[البجلي]

الربيع بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢ و ٢٦٤ عند ذكر أخيه عيص بن القاسم. تنقيح المقال ١:

٤٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠١. رجال البرقي ٤٠. رجال النجاشي ٢١٤ في ترجمة
أخيه العيص بن القاسم. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٣. جامع الرواة ١: ٣١٧. نقد

الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٠. العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال ١٣٩.
(١١٦٢)
[الكوفي]

أبو زبيد الربيع الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. معجم رجال الحديث ٧: ١٦٥ وفيه

أبو زبيدة. جامع الرواة ١: ٣١٦. مجمع الرجال ٣: ٧. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٢ وفيه أبو
زيد. العندبيل ١: ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨.

(١١٦٣)
[الربيع بن محمد]

الربيع بن محمد بن عمر بن حسان المسلي، وقيل المسيلي، وقيل المسلمي،
الكوفي، األصم.

من حسان محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عنه العباس بن عامر القصباني،
والحسن بن محبوب، وعلي بن الحكم وغيرهم.

(٥٧٠)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٧. فهرست الطوسي ٧٠. رجال

النجاشي ١١٨. خاتمة المستدرك ٨٠١. معالم العلماء ٥٠. رجال ابن داود ٩٣.
معجم

رجال الحديث ٧: ١٧٣ و ١٧٧. جامع الرواة ١: ٣١٧. توضيح االشتباه ١٥٦. نقد
الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٠. أعيان الشيعة ٦: ٤٥٩. منتهى المقال ١٣٣.

العندبيل ١: ٢٧٥. منهج المقال ١٣٩. ايضاح االشتباه ٣٩. جامع المقال ٦٧. نضد
االيضاح ١٣٧. أضبط المقال ٥٠٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢. روضة المتقين ١٤:

٣٦٤. إتقان المقال ١٨٩. الوجيزة ٣٤. رجال األنصاري ٨٨.
(١١٦٤)

[المصلوب]
أبو سعيد الربيع بن أبي مدرك الكوفي، المعروف بالمصلوب.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب، صلب بسبب تشيعه ومواالته ألهل
البيت عليهم السالم في الكوفة. روى عنه العالء بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. فهرست الطوسي ٧٠. فهرست

النديم ٢٧٥. رجال النجاشي ١١٧. معالم العلماء ٥٠. رجال ابن داود ٩٣. معجم
الثقات ٥٣. معجم رجال الحديث ٧: ١٦٦. جامع الرواة ١: ٣١٦. رجال الحلي

.٧١
نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٧ و ٨. هداية المحدثين ٦١. أعيان الشيعة ٦:
٤٥٢. بهجة اآلمال ٤: ١٣٥. منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ١: ٢٧٣. منهج المقال

.١٣٨
جامع المقال ٦٧. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢. إتقان المقال ٦١. الوجيزة ٣٤. رجال

األنصاري ٨٨. ثقات الرواة ١: ٢٩٧.
(١١٦٥)

[الربيع بن والد]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم. روى عنه

(٥٧١)



هارون بن خارجة.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٣١٧. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٦.
(١١٦٦)

[الربيع بن يزيد]
محدث كسابقه. روى عنه حماد بن عثمان.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٦.

(١١٦٧)
[الحاجب]

أبو الفضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله ابن أبي فروة كيسان العباسي
بالوالء، المعروف بالحاجب.

من عظماء رجال البالط العباسي، وكان يتشيع ويعتقد بإمامة اإلمام الصادق
عليه السالم، وكان حسن االعتقاد. كان وزيرا حازما عاقال، اتخذه المنصور

الدوانيقي العباسي حاجبا، ولما اطمأن من حزمه وحسن تدبيره استوزره وقدمه،
ولم يزل يلي الوزارة حتى هلك المنصور، فقام بأخذ البيعة للمهدي العباسي، ولما

ملك المهدي قدمه وجعله في سدة الوزارة، وفي عهد الهادي العباسي تصدر
للوزارة مدة ثم أمر الهادي بقتله.

قيل توفي سنة ١٧٠، وقيل سنة ١٦٩، وكانت والدته سنة ١١١.
محلة قطيعة الربيع ببغداد منسوبة إليه.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٢. تنقيح المقال ١: ٤٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال

الحديث ٧: ١٦٨ و ١٧٦. جامع الرواة ١: ٣١٦. مجمع الرجال ٣: ٨. أعيان الشيعة
:٦

٤٥٣ و ٤٦٠. تاريخ الفخري ١٧٧ و ١٩٢. االرشاد ٢٧٢ و ٢٧٣. تاريخ اليعقوبي
:٢

(٥٧٢)



٣٨٤ و ٣٨٩ و ٣٩٢ و ٤٠١ وغيرها. مروج الذهب ٣: ٣١٣ و ٣٣٦. مقاتل
الطالبيين

راجع فهرسته. العندبيل ٢٧٤ وفيه الربيع بن الحاجب مهمل.
وفيات األعيان ٢: ٢٩٤. تاريخ مختصر الدول ١٢٨. تاريخ گزيده (فارسي) ٣٠٣.

التنبيه واالشراف ٢٩٦ و ٢٩٧. تاريخ الطبري ٦: ٤٠٨. تاريخ بغداد ٨: ٤١٤.
الوزراء

والكتاب ١٢٥. تهذيب تاريخ دمشق ٥: ٣٠٨. األعالم ٣: ١٥. الكامل في التاريخ
:٦

٩٥. البداية والنهاية ١٠: ٥٨. مرآة الجنان ١: ٣٥٩. دائرة معارف البستاني ٨: ٥٤٠
دائرة معارف فريد وجدي ٤: ١٨٣. معجم زامباور (الترجمة الفارسية) ٥. معجم

البلدان
٤: ٣٧٧. شذرات الذهب ١: ٢٧٤. تاريخ أبي الفداء ٢: ١٢. النجوم الزاهرة ٢:

.٥٩
(١١٦٨)

[ربيعة بن ناجذ]
أبو صادق ربيعة بن ناجد، وقيل ناجذ بن كثير الكوفي.

إمامي، صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢١. أعيان الشيعة ٦: ٤٦٣. توضيح االشتباه ١٥٦. معجم رجال
الحديث ٧: ١٧٩. تنقيح المقال ١: ٤٢٨. نقد الرجال ١٣٣. جامع الرواة ١: ٣١٨.
مجمع الرجال ٣: ١٢. منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ١: ٢٧٦. منهج المقال ١٣٩.

(١١٦٩)
[الهمداني]

ربيعة بن يزيد الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال الحديث ٧: ١٧٩.

جامع الرواة ١: ٣١٨. نقد الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٢.
(١١٧٠)
[الطائي]

رجاء بن األسود، وقيل في اسمه رجاء بن عبد الله بن األسود الطائي.
إمامي.



(٥٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال

الحديث ٧: ١٨٠. جامع الرواة ١: ٣١٨. نقد الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٢.
أعيان الشيعة ٦: ٤٦٣. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٧٦. منهج المقال ١٣٩.

(١١٧١)
[رحمة بن صدقة]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٩. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٢.
أعيان الشيعة ٦: ٤٦٩. العندبيل ١: ٢٧٦. منهج المقال ١٣٩.

(١١٧٢)
[الجعفي]

الرحيل بن معاوية بن خديج، وقيل حديج بن الرحيل بن زهير بن خيثمة
الجعفي، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة. وروى
عنه زياد بن عبد الله البكائي، ويحيى الجعفي، وأبو بدر شجاع بن الوليد وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٢٩. خاتمة المستدرك

٨٠١. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٢. جامع الرواة ١: ٣١٨. توضيح االشتباه ١٥٦.
نقد

الرجال ١٣٣. مجمع الرجال ٣: ١٢. أعيان الشيعة ٦: ٤٦٩. منتهى المقال ١٣٤.
العندبيل ١: ٢٧٦. منهج المقال ١٣٩. أضبط المقال ٥٠٩. إتقان المقال ١٨٩.

تهذيب التهذيب ٣: ٢٧٠. تقريب التهذيب ١: ٢٤٩. خالصة تذهيب الكمال
١٠١. التاريخ الكبير ٣: ٣٣٢. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥١٥. تهذيب الكمال ٩:

.١٧٢
الثقات البن حبان ٦: ٣٠٩. الطبقات الكبرى ٦: ٣٧٧.

(٥٧٤)



(١١٧٣)
[القسري]

رزام، وقيل مرازم بن مسلم القسري بالوالء، الكوفي، مولى خالد بن عبد الله
القسري.

محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، علمه اإلمام الصادق عليه السالم دعاء كان
سببا في خالصه من الشدة والعذاب.

روى عنه يونس بن القاسم البجلي، وإسماعيل بن مهران.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٢٩. رجال الكشي ٣٤١. خاتمة
المستدرك ٨٠١. رجال ابن داود ٩٤. معجم الثقات ٢٨٣. رجال البرقي ٤٥. معجم
رجال الحديث ٧: ١٨٣. جامع الرواة ١: ٣١٨. توضيح االشتباه ١٥٧. نقد الرجال

١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٢ و ١٣. أعيان الشيعة ٦: ٤٧٠. منتهى المقال ١٣٤.
العندبيل

١: ٢٧٦. منهج المقال ١٣٩. التحرير الطاووسي ١٠٦. إتقان المقال ١٨٩. الوجيزة
.٣٤

(١١٧٤)
[رزيق بن دينار]

أبو حماد رزيق بن دينار الكناسي، وقيل ابن الكناسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٩. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٥. جامع

الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٣. أعيان الشيعة ٦: ٤٧١.
منتهى

المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٣٩. أضبط المقال ٥٠٨.
(١١٧٥)

[الخلقاني]
أبو العوام، وقيل أبو العباس رزيق، وقيل زريق بن الزبير بن أبي الورقاء،

وقيل ابن أبي الزرقاء الخلقاني.

(٥٧٥)



من حسان محدثي االمامية، ومن مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن
األئمة عليهم السالم، وله كتاب.

روى عنه القاسم بن إسماعيل، ومحمد بن خالد الطيالسي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٩. فهرست الطوسي ٧٤. رجال
النجاشي ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨٠١. معالم العلماء ٥٣. رجال ابن داود ٩٤.

معجم
رجال الحديث ٧: ١٨٥. جامع الرواة ١: ٣١٩. توضيح االشتباه ١٥٧. نقد الرجال
١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٣. هداية المحدثين ٦٢. أعيان الشيعة ٦: ٤٧١. العندبيل

:١
٢٧٧ وفيه من المجهولين. منهج المقال ١٣٩. نضد االيضاح ١٣٨. جامع المقال

.٦٧
ايضاح االشتباه ٤٠. أضبط المقال ٥٠٨ و ٥٠٩. إتقان المقال ١٨٩.

(١١٧٦)
[االبزاري]

رزين األبزاري، الكوفي.
إمامي. روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢١ و ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠١.

معجم رجال الحديث ٧: ١٨٧. رجال البرقي ١٣. جامع الرواة ١: ٣١٩. توضيح
االشتباه ١٥٧. نقد الرجال ١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٤. أعيان الشيعة ٦: ٤٧١.

منهج
المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٢٧٧.

(١١٧٧)
[صاحب الرمان]

رزين بن أسيد الكوفي، المعروف بصاحب الرمان.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠١. معجم رجال

الحديث ٧: ١٨٧. جامع الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٤.

(٥٧٦)



أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٤٠.
(١١٧٨)
[الكلبي]

رزين بن أنس الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠١ وفيه أسد

بدل أنس. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤.
مجمع الرجال ٣: ١٤. أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١:

.٢٧٧
منهج المقال ١٤٠.

(١١٧٩)
[بياع األنماط]

رزين بياع األنماط، وقيل صاحب األنماط، وقيل األنماطي، الكوفي.
من حسان محدثي االمامية الممدوحين، حسن االعتقاد، سليم الجنبة، وقيل

كان من المجهولين الضعفاء، وثقه بعض العامة.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه الحسن بن عطية، ومحمد بن أبي

عمير، وأبان بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢١ و ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠١.
رجال ابن داود ٢٤٥. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٧ و ١٨٨. رجال البرقي ١٣.

جامع
الرواة ١: ٣١٩. رجال الحلي ٢٢٢. توضيح االشتباه ١٥٧. نقد الرجال ١٣٤. مجمع

الرجال ٣: ١٤. أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ٢٧٧. منهج
المقال

١٤٠. إتقان المقال ١٨٣.
التاريخ الكبير ٢: ١: ٣٢٤. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٠٨. الثقات البن حبان ٦:

.٣٠٨

(٥٧٧)



(١١٨٠)
[الكوفي]

رزين بن عبد ربه الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك

٨٠٢. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤.
مجمع

الرجال ٣: ١٤. أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج
المقال ١٤٠. إتقان المقال ١٩٠.

(١١٨١)
[األزدي]

رزين بن عدي األزدي، وقيل األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠٢. نقد الرجال
١٣٤. معجم رجال الحديث ٧: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٣١٩. مجمع الرجال ٣:

.١٤
أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٤٠.

(١١٨٢)
[األزدي]

رزين بن علي األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤. مجمع الرجال ٣: ١٤.
أعيان الشيعة ٦: ٤٧٢. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٤٠.

(٥٧٨)



(١١٨٣)
[رزين الكوفي]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال
الحديث ٧: ١٨٩. جامع الرواة ١: ٣١٩. مجمع الرجال ٣: ١٤. أعيان الشيعة ٦:

.٤٧٢
العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٤٠.

(١١٨٤)
[المهري]

أبو الحجاج رشيد، وقيل رشد، وقيل رشدين بن سعد بن مفلح بن هالل
المهري، المصري.

محدث مصر في حينه، وكان مجهول الحال، وقيل مهمل، ضعفه بعض العامة.
وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ضمرة بن ربيعة، وعيسى بن حماد زغبة، وعبد الله بن المبارك
وغيرهم.

توفي سنة ١٨٨ عن ثمان وسبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢١ و ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٣١. معجم رجال الحديث ٧:
١٨٩. رجال البرقي ٤٥. جامع الرواة ١: ٣١٩. نقد الرجال ١٣٤. مجمع الرجال ٣:

١٤. العندبيل ١: ٢٧٧. منهج المقال ١٤٠.
لسان الميزان ٧: ٢١٧. ميزان االعتدال ٢: ٤٩. تهذيب التهذيب ٣: ٢٧٧. تقريب
التهذيب ١: ٢٥١. التاريخ الكبير ٣: ٣٣٧. خالصة تذهيب الكمال ١٠٠. شذرات

الذهب ١: ٣١٩. المجروحين ١: ٣٠٣. العبر ١: ٢٩٩. الطبقات البن خياط ٢٩٧.
الطبقات الكبرى ٧: ٥١٧ وفيه القيني. حسن المحاضرة ١: ٢٨٣. الكامل في ضعفاء

(٥٧٩)



الرجال ٣: ١٠٠٩. الضعفاء الكبير ٢: ٦٦. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥١٣. تهذيب
الكمال

٩: ١٩١. تاريخ أسماء الثقات ١٢٩. الكنى واألسماء ١: ١٤٤. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ١٠٣ و ٣١٢ و ٤٣٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٩١. المغني في
الضعفاء ١: ٢٣٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٨٤. أحوال الرجال ١٥٦.

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٨٩.
(١١٨٥)

[الحضرمي]
رفاعة بن محمد الحضرمي.
من ثقات محدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٣٣. خاتمة المستدرك ٨٠٢. رجال ابن
داود ٩٥. معجم الثقات ٢٨٤. معجم رجال الحديث ٧: ١٩٦. جامع الرواة ١:

٣٢٠. نقد
الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٨. أعيان الشيعة ٧: ٣٢. منتهى المقال ١٤٠.

العندبيل
١: ٢٨٠ وفيه الخضرمي بدل الحضرمي. منهج المقال ١٤٠. إتقان المقال ٦١. ثقات

الرواة ١: ٢٩٩.
(١١٨٦)

[األسدي]
رفاعة بن موسى األسدي، النخاس، وقيل النحاس، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، حسن الطريقة، وله كتاب مبوب في الفرايض.
كان في أول أمره واقفيا، ثم استبصر ورجع إلى طريق الحق والتحق

باإلمامية. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه أبو شعيب صالح بن خالد المحاملي، وصفوان بن يحيى، والحسن

ابن محبوب وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٣٣. رجال النجاشي ١١٩. فهرست

(٥٨٠)



الطوسي ٧١. معالم العلماء ٥٠. رجال ابن داود ٩٥. معجم الثقات ٥٣. رجال البرقي
٤٤. معجم رجال الحديث ٧: ١٩٥ و ١٩٧ - ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٣٢٠ و

.٣٢١
رجال الحلي ٧١. توضيح االشتباه ١٥٨. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٨.

هداية المحدثين ٦٢. أعيان الشيعة ٧: ٣٢. الذريعة ١٦: ١٤٥. بهجة اآلمال ٤:
.١٥١

منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٨٠ وفيه رفاعة ابن النخاس. منهج المقال ١٤٠.
جامع المقال ٦٨. ايضاح االشتباه ٣٩. نضد االيضاح ١٣٩. أضبط المقال ٥٠٨.

وسائل
الشيعة ٢٠: ١٩٤. إتقان المقال ٦١. شرح مشيخة الفقيه ٤٨. رجال األنصاري ٨٨.

ثقات الرواة ١: ٢٩٩.
(١١٨٧)
[الكوفي]

رفيد الكوفي، مولى أبي هبيرة، وقيل ابن هبيرة، وقيل بني هبيرة.
محدث إمامي حسن العقيدة والحديث. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبو خالد القماط، وأبو بكر الحضرمي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢١ و ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢.
االختصاص ٣٣٢. معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٣٢١. توضيح

االشتباه ١٥٨. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٨. أعيان الشيعة ٧: ٣٢. بصائر
الدرجات ٣٨٦. العندبيل ١: ٢٨١ وفيه من المهملين. منهج المقال ١٤٠ وفيه رقيد

بدل رفيد. إتقان المقال ١٩٠.
(١١٨٨)
[الكوفي]

رفيع، وقيل رقيع الكوفي، مولى بني سكون، وقيل سلول.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

(٥٨١)



الحديث ٢٠١ / ٧. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٨.
أعيان الشيعة ٧: ٣٤. العندبيل ١: ٢٨١. منهج المقال ١٤٠.

(١١٨٩)
[البجلي]

رقيم بن الياس بن عمرو البجلي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عنه علي بن الحسن الطاطري.

المراجع:
رجال النجاشي ١٢١. أعيان الشيعة ٧: ٣٤. معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٢. تنقيح
المقال ١: ٤٣٤. رجال ابن داود ٩٥. سفينة البحار ١: ٥٣٤. معجم الثقات ٥٤.

هداية
المحدثين ٦٣. توضيح االشتباه ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٢٢. رجال الحلي ٧٣ وفيه
اسم جده عمر بدل عمرو. مجمع الرجال ٣: ١٨. نقد الرجال ١٣٥. منتهى المقال

.١٣٤
العندبيل ١: ٢٨١. منهج المقال ١٤٠. جامع المقال ٦٨. ايضاح االشتباه ٤٠. أضبط

المقال ٥٠٨ و ٥٠٩. نضد االيضاح ١٤٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٤. إتقان المقال
.٦١

الوجيزة ٣٥. رجال األنصاري ٨٨. ثقات الرواة ١: ٣٠٠.
(١١٩٠)
[األزدي]

أبو محمد رقيم بن عبد الرحمن األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٩.
أعيان الشيعة ٧: ٣٤. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ٢٨١. منهج المقال ١٤٠.

(١١٩١)
[الكوفي]

رقيم بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

(٥٨٢)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٠٣. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٩.
أعيان الشيعة ٧: ٣٤. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ١: ٢٨٢. منهج المقال ١٤٠.

(١١٩٢)
[الفزاري]

ركين بن الربيع بن عميلة الفزاري، الكوفي، أبو الربيع.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، وثقه بعض العامة.

روى عنه شعبة ابن الحجاج، وسفيان الثوري، ومعتمر بن سليمان.
توفي سنة ١٣١.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٠٣. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ١٩.
أعيان الشيعة ٧: ٣٥. توضيح االشتباه ١٥٩. منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ٢٨٢.

منهج
المقال ١٤٠.

تقريب التهذيب ١: ٢٥٢. االكمال ٤: ٨٩. تهذيب التهذيب ٣: ٢٨٧. الجرح
والتعديل ١: ٢: ٥١٣. التاريخ الكبير ٢: ١: ٣٣٠. خالصة تذهيب الكمال ١٠٢.
طبقات ابن سعد ٦: ٣٢٥. طبقات ابن خياط ١٦٤ وفيه: مات بعد الثالثين ومائة.

(١١٩٣)
[الكالبي]

ركين بن سويد الكالبي، الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٠٣. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. توضيح االشتباه ١٥٩.

(٥٨٣)



مجمع الرجال ٣: ١٩. أعيان الشيعة ٧: ٣٥. العندبيل ١: ٢٨٢. منهج المقال ١٤٠.
(١١٩٤)

[اليشكري]
روح بن السايب، أو السائب اليشكري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ٢٠.

أعيان الشيعة ٧: ٣٧. منهج المقال ١٤١ وفيه اسمه رميلة بدل روح. العندبيل ١:
.٢٨٢

(١١٩٥)
[شريك بن خنيس]

روح بن عبد الرحيم بن روح الكوفي، شريك المعلى بن خنيس.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه غالب بن عثمان، وعبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٥. رجال النجاشي ١٢٠. رجال ابن

داود ٩٥. معجم الثقات ٥٤. رجال الحلي ٧٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٤ و
.٢٠٥

جامع الرواة ١: ٣٢٢. توضيح االشتباه ١٥٩. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣:
.٢٠

هداية المحدثين ٦٤. أعيان الشيعة ٧: ٣٧. بهجة اآلمال ٤: ١٥٤. منتهى المقال
.١٣٤

العندبيل ١: ٢٨٢. منهج المقال ١٤١. نضد االيضاح ١٤٠. وسائل الشيعة ٢٠:
.١٩٤

إتقان المقال ٦٢. الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ١٠٣. رجال األنصاري ٨٨.
ثقات

الرواة ١: ٣٠٠.
(١١٩٦)
[العنبري]

أبو غياث روح بن القاسم التميمي، العنبري، البصري.
إمامي مجهول الحال، وقيل مهمل، عبر عنه بعض العامة بالحافظ الحجة الثقة.



(٥٨٤)



روى عنه يزيد بن زريع، وإسماعيل بن علية، ومحمد بن إسحاق وغيرهم.
توفي سنة ١٤١، وقيل حدود سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٣. تنقيح المقال ١: ٤٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٠٦. جامع الرواة ١: ٣٢٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ٢٠.
منتهى

المقال ١٣٤. أعيان الشيعة ٧: ٣٧. العندبيل ١: ٢٨٢. منهج المقال ١٤١. أضبط
المقال ٥٠٩.

تقريب التهذيب ١: ٢٥٤. تهذيب التهذيب ٣: ٢٩٨. التاريخ الكبير ٢: ١: ٣٠٩.
تذكرة الحفاظ ١: ١٨٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ٤٩٥. سير أعالم النبالء ٦: ٤٠٤.

الثقات البن حبان ٦: ٣٠٥. تاريخ أسماء الثقات ١٢٨.
(١١٩٧)

[الشيباني]
رومي بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، قليل الحديث، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم
عليه السالم أيضا. روى عنه محمد بن بكر، والقاسم بن محمد الجوهري، وأبو

محمد الميثمي وغيره. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٣٥. رجال النجاشي ١١٩. رجال ابن
داود ٩٥. معجم الثقات ٥٤. رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٧: ٢٠٦.

جامع
الرواة ١: ٣٢٢. رجال الحلي ٧٢. نقد الرجال ١٣٥. مجمع الرجال ٣: ٢٠. أعيان
الشيعة ٧: ٣٨. تاريخ آل زرارة ٨٩. رسالة في آل أعين ٢١. بهجة اآلمال ٤: ١٥٥.

منتهى المقال ١٣٤. العندبيل ٢٨٢. منهج المقال ١٤١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٤.
إتقان

المقال ٦٢. الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ١٠٨. ثقات الرواة ١: ٣٠٠.
(١١٩٨)
[التميمي]

رياح، وقيل رباح بن األسود التميمي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٥٨٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٥٩. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٦.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٤٩. العندبيل ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨.

(١١٩٩)
[السكوني]

رياح، وقيل رباح ابن أبي نصر - وقيل أبي نظر - زيد، وقيل زياد السكوني
بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه أخوه مهران بن أبي نصر، وعاصم بن حميد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٤ و ٢٥٣ عند ذكر أخيه عمر بن أبي نصر. تنقيح المقال ١:
٤٢٢ و ٤٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال الحديث ٧: ١٥٨ و ١٥٩.

رجال
البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٦. أعيان

الشيعة
٦: ٤٤٩. منتهى المقال ١٣٣. العندبيل ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨.

(١٢٠٠)
[التميمي]

رياح، وقيل رباح بن عاصم التميمي، السعيدي، وقيل السعدي بالوالء،
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٤. تنقيح المقال ١: ٤٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٠. معجم رجال
الحديث ٧: ١٥٩. جامع الرواة ١: ٣١٥. نقد الرجال ١٣٢. مجمع الرجال ٣: ٦.

أعيان
الشيعة ٦: ٤٤٩. العندبيل ٢٧٣. منهج المقال ١٣٨.

(٥٨٦)



حرف الزاي

(٥٨٧)



(١٢٠١)
[زاذان]

أبو عبد الله زاذان.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه أبو عبد الله النوفلي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٧: ٢١٣. جامع الرواة ١: ٣٢٤.
(١٢٠٢)

[القهستاني]
أبو سليمان زافر بن سليمان األيادي، القهستاني، وقيل القوهستاني، الكوفي.

محدث ضعيف، مهمل، ويعده العامة من ثقات محدثيهم الصادقين ويصفونه بكثرة
األوهام.

أصله من قهستان، وقيل قوهستان (وهو تعريب كوهستان بالفارسية أي
موضع الجبال) وهي الجبال الواقعة بين هراة ونيسابور.

ولد بالكوفة، ثم انتقل إلى بغداد، ثم صار إلى الري وأقام بها، وتولى القضاء
بسجستان.

روى عنه إسماعيل بن توبة القزويني، ويحيى بن معين، ويعلى بن عبيد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٣٧. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال
الحديث ٧: ٢١٣. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٤.

أعيان الشيعة ٧: ٤٠. رجال البرقي ٤٢. رجال ابن داود ٢٤٥ وفيه األنباري بدل
األيادي. رجال الحلي ٢٢٤ وفيه كما في رجال ابن داود. منتهى المقال ١٣٥ وفيه

اسم

(٥٨٩)



أبيه عبد الله بدل سليمان و ١٣٦. العندبيل ١: ٢٨٤. منهج المقال ١٤٢. إتقان
المقال

١٨٣ وفيه اسم أبيه عبد الله. الوجيزة ٣٥.
لسان الميزان ٧: ٢١٨. ميزان االعتدال ٢: ٦٣. تاريخ بغداد ٨: ٤٩٤. تهذيب
التهذيب ٣: ٣٠٤. تقريب التهذيب ١: ٢٥٦. التاريخ الكبير ٣: ٤٥١. خالصة

تذهيب
الكمال ١١٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٨٧. الضعفاء الكبير ٢: ٩٥.

المجروحين ١: ٣١٥. الجرح والتعديل ١: ٢: ٦٢٤. المغني في ضعفاء الرجال ١:
.٢٣٦

األنساب ٤٦٦ وفيه سبب نسبته إلى قوهستان ألنه كان يجلب الضباع القوهية إلى
بغداد. تاريخ جرجان ٢١٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٩١. اللباب ٣:

٦٤. االكمال ٤: ١٦١. تهذيب الكمال ٩: ٢٦٧. تاريخ أسماء الثقات ١٣٩.
المجموع

في الضعفاء والمتروكين ١٠٦ و ٤٣٨.
(١٢٠٣)
[الطائي]

أبو عمارة زاهر بن األسود الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٣٧. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢١٤. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٤.
أعيان الشيعة ٧: ٤١. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٨٤. منهج المقال ١٤٢.

(١٢٠٤)
[الناعظي]

زايدة بن عمر، وقيل عمرو الهمداني، الناعظي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٣٧. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم

رجال الحديث ٧: ٢١٤ وفيه الواعظي بدل الناعظي. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد
الرجال

١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٤. أعيان الشيعة ٧: ٤٢. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١:
٢٨٤. منهج المقال ١٤٢.
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(١٢٠٥)
[الكندي]

زايدة بن موسى الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٣٧. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم

رجال الحديث ٧: ٢١٥. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣:
٢٤. أعيان الشيعة ٧: ٤٢. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٨٤. منهج المقال

.١٤٢
(١٢٠٦)
[البصري]

أبو محمد الزبرقان، وقيل الزيرقان البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٣٧. معجم رجال الحديث ٧: ٢١٥. جامع
الرواة ١: ٣٢٤ و ٣٤٦. توضيح االشتباه ١٦٠. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣:

٢٤. أعيان الشيعة ٧: ٤٢. العندبيل ١: ٢٨٤. منهج المقال ١٤٢.
(١٢٠٧)
[الغنوي]

أبو زياد زجر، وقيل زحر بن مالك الغنوي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٢. معجم رجال

الحديث ٧: ٢١٧. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٥.
منهج

المقال ١٤٢. العندبيل ١: ٢٨٧. أضبط المقال ٤٦٩.
(١٢٠٨)

[األسدي]
أبو الحصين زحر، وقيل زجر بن زياد، وقيل عبد الله األسدي الكوفي.
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من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه القاسم بن إسماعيل القرشي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٢. رجال

البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ٧: ٢١٦ و ٢١: ١٢٨. رجال النجاشي ١٢٥.
فهرست

الطوسي ١٩١. رجال ابن داود ٩٦. معجم الثقات ٥٤. جامع الرواة ١: ٣٢٤. رجال
الحلي ٧٧. توضيح االشتباه ١٦١. نقد الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٥. أعيان
الشيعة ٧: ٤٤. هداية المحدثين ٦٤. بهجة اآلمال ٤: ١٦٠. منتهى المقال ١٣٥.

منهج
المقال ١٤٢. العندبيل ١: ٢٨٧ وفيه من المهملين. ايضاح االشتباه ٤١. جامع المقال
٦٨. نضد االيضاح ١٤٠. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٥. إتقان المقال ٦٢. الوجيزة ٣٥.

ثقات الرواة ١: ٣٠٤.
(١٢٠٩)

[األسدي]
أبو الخطاب زحر بن النعمان األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل ثقة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢١٧. جامع الرواة ١: ٣٢٤. نقد الرجال ١٣٦. رجال ابن داود ٩٦.

مجمع
الرجال ٣: ٢٥. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٨٧. منهج المقال ١٤٢.

(١٢١٠)
[زرارة بن أعين]

أبو الحسن وأبو علي زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي،
وقيل كان اسمه عبد ربه وزرارة لقب له.

من ثقات محدثي االمامية األجالء، وكان عالما فاضال، فقيها، مقرئا، متكلما،
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أديبا شاعرا، والفرقة الزرارية من الشيعة منسوبة إليه وله كتاب (العهود)، وكتاب
(االستطاعة والجبر).

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه موسى بن بكر الواسطي، وأبان بن تغلب الجريري، وحنان بن

سدير وغيرهم.
توفي سنة ١٥٠، وقيل سنة ١٤٨ وهو غير صحيح، عن تسعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٣ و ٢٠١ و ٣٥٠. فهرست النديم ٢٧٦. رجال الكشي ١٣٣.
فهرست الطوسي ٧٤. رجال النجاشي ١٢٥. تنقيح المقال ١: ٤٣٨. رسالة في آل

أعين
٢٧. خاتمة المستدرك ٥٩٦. معالم العلماء ٥٣. نضد االيضاح ١٤١. التحرير

الطاووسي ١١٥. أضبط المقال ٥١١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٦. إتقان المقال ٦٢.
الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ٩. رجال األنصاري ٨٨. رجال ابن داود ٩٦. معجم
الثقات ٥٥. رجال البرقي ١٦ و ٤٧. معجم رجال الحديث ٧: ٢١٨ - ٢٥٧. جامع
الرواة ١: ٣٢٤ - ٣٢٩. أمل اآلمل ١: ٥. رجال الحلي ٧٦. توضيح االشتباه ١٦١.

نقد
الرجال ١٣٦. مجمع الرجال ٣: ٢٥ - ٥١. هداية المحدثين ٦٤. أعيان الشيعة ٧:

.٤٦ - ٥٥
تاريخ آل زرارة ٣٥. تأسيس الشيعة ٢٨٦. تتمة المنتهى (فارسي) ١٦٨. ريحانة

األدب
(فارسي) ٢: ٣٧٠. سفينة البحار ١: ٥٤٨. رجال بحر العلوم ١: ٢٢٢ و ٢٣١ و

٢٣٢
وغيرها. الذريعة ٢: ٢٧. بهجة اآلمال ٤: ١٦٢. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١:

.٢٨٧
ايضاح االشتباه ٤١. منهج المقال ١٤٢. جامع المقال ٦٨. ثقات الرواة ١: ٣٠٤ -

.٣٣٢
هدية العارفين ١: ٣٧٣. الفرق بين الفرق ٧٠. اللباب ٢: ٦٣. األنساب ٢٧٣.

أحوال الرجال ٦٩. المغني في الضعفاء ١: ٢٣٨. الملل والنحل ١: ٢٧٥. معجم
المؤلفين ٤: ١٨١. األعالم ٣: ٤٣. لسان الميزان ٢: ٤٧٣. ميزان االعتدال ٢: ٦٩.
الحيوان ٧: ١٢٢ و ١٢٣. ايضاح المكنون ٢: ٢٦٦. مقاالت االسالميين ١: ١٠٠

و ١٠٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٩٥. الضعفاء الكبير ٢: ٩٦. الجرح
والتعديل
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١: ٢: ٦٠٤. منهاج السنة ١: ٢٠٧.
(١٢١١)

[الحضرمي]
أبو عامر زرارة بن لطيفة الحضرمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٦. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٥٧. جامع الرواة ١: ٣٢٩. نقد الرجال ١٣٧. مجمع الرجال ٣: ٥١.

أعيان الشيعة ٧: ٥٦. العندبيل ١: ٢٩١. منتهى المقال ١٣٥.
(١٢١٢)

[زرعة بن حميد]
زرعة بن حميد الحارثي، وقيل المحاربي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٦. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦١. جامع
الرواة ١: ٣٢٩. نقد الرجال ١٣٧. مجمع الرجال ٣: ٥١. أعيان الشيعة ٧: ٥٩.

منتهى
المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٩١. منهج المقال ١٤٨.

(١٢١٣)
[الحضرمي]

أبو محمد زرعة بن محمد الحضرمي.
محدث واقفي المذهب ثقة، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محمد الحضرمي، ويعقوب بن زيد األنباري، والحسن
ابن محبوب وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١ و ٣٥٠. فهرست الطوسي ٧٥. تنقيح المقال ١: ٤٤٦. رجال
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النجاشي ١٢٥. معالم العلماء ٥٤. رجال ابن داود ٢٤٥. معجم الثقات ٥٥. رجال
البرقي ٤٨. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦١ و ٢٦٤. رجال الكشي ٤٧٦. جامع

الرواة
١: ٣٢٩. رجال الحلي ٢٢٤. توضيح االشتباه ١٦٢. نقد الرجال ١٣٧. مجمع

الرجال
٣: ٥١ و ٥٢. هداية المحدثين ٦٦. أعيان الشيعة ٧: ٥٩. بهجة اآلمال ٤: ١٩٣.

منتهى
المقال ١٣٦. العندبيل ١: ٢٩١. منهج المقال ١٤٨. ايضاح االشتباه ٤١. جامع

المقال
٦٩. التحرير الطاووسي ١١٥. نضد االيضاح ١٤٣. أضبط المقال ٥١٢. وسائل

الشيعة
٢٠: ١٩٨. إتقان المقال ٦٢. شرح مشيخة التهذيب ٦٦. شرح مشيخة الفقيه ١٢.

رجال األنصاري ٩٠. ثقات الرواة ١: ٣٣٢ و ٣٣٣.
(١٢١٤)
[الجعفي]

زفر بن سويد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٧. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٦٥. رجال ابن داود ٩٧. جامع الرواة ١: ٣٣٠. نقد الرجال ١٣٨.

مجمع
الرجال ٣: ٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٦١. رجال الحلي ٢٢٤. العندبيل ١: ٢٩٢. منهج

المقال ١٤٨.
(١٢١٥)
[العجلي]

أبو األزهر زفر بن النعمان العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٧. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٦٥. جامع الرواة ١: ٣٣٠. نقد الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٣.
أعيان الشيعة ٧: ٦١. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٩٢. منهج المقال ١٤٨.
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(١٢١٦)
[زفر بن الهذيل]

أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم بن مكمل التميمي، العنبري،
الكوفي، البصري.

من محدثي العامة، حنفي المذهب، يصفونه بالوثاقة والصدق، وأحد أصحاب
الرأي عندهم، وقيل كان من ضعفاء محدثي اإلمامية المجهولين المهملين.

كان فقيها، حافظا، وله كتب.
كان أصبهانيا، انتقل إلى البصرة وسكنها، وتولى قضاء الحنفية بها.

روى عنه الحكم بن أيوب، والنعمان بن عبد السالم، وأكثم بن محمد
وغيرهم.

ولد سنة ١١٠، وتوفي بالبصرة في شهر شعبان سنة ١٥٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٦. رجال البرقي ٤٢. خاتمة المستدرك
٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦٥. جامع الرواة ١: ٣٣٠. توضيح االشتباه ١٦٢.

نقد
الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٦١. رجال ابن داود ٢٤٥.

رجال
الحلي ٢٢٤. ذكر أخبار أصبهان ١: ٣١٧. العندبيل ٢٩٢. منهج المقال ١٤٨. إتقان

المقال ١٨٣.
معجم المؤلفين ٤: ١٨١ ومصادره. األعالم ٣: ٤٥ ومصادره. ميزان االعتدال ٢:

٧١. الفوائد البهية ٧٥. هدية العارفين ١: ٣٧٣. العبر ١: ٢٢٩. لسان الميزان ٢: ٧٦
الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٧. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٧٩. شذرات الذهب ١: ٢٤٣.

النجوم الزاهرة ٢: ٣٢. البداية والنهاية ١٠: ١٢٩. مرآة الجنان ١: ٣٣٩. الضعفاء
الكبير

٢: ٩٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٦٠٨. تاريخ أسماء الثقات ١٣٩. المغني في ضعفاء
الرجال ١: ٢٣٨. الثقات البن حبان ٦: ٣٣٩. المعارف ٢١٧. تهذيب األسماء

واللغات ١: ١٩٧.
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(١٢١٧)
[الهمداني]

زكار بن سلمة الهمداني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٧. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٦٦. جامع الرواة ١: ٣٣٠. نقد الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٣.
أعيان الشيعة ٧: ٦٢. العندبيل ١: ٢٩٢. منهج المقال ١٤٨.

(١٢١٨)
[الكوفي]

أبو عبد الله زكار بن مالك الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٤٧. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٦٧. جامع الرواة ١: ٣٣٠. نقد الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٣.
أعيان الشيعة ٧: ٦٢. منتهى المقال ١٣٥. العندبيل ١: ٢٩٢. منهج المقال ١٤٨.

(١٢١٩)
[الواسطي]

زكار، وقيل زكريا بن يحيى، وقيل الحسن الواسطي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل من الحسان، له كتاب (الفضائل).

روى عنه إبراهيم بن محمد بن إسماعيل، والقاسم بن إسماعيل، ومحمد بن
عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٤٧. رجال النجاشي ١٢٣. فهرست

الطوسي ٧٥. معالم العلماء ٥٤. رجال ابن داود ٩٨. معجم الثقات ٥٥ و ٢٨٥.
معجم

رجال الحديث ٧: ٢٦٧ و ٢٩١. جامع الرواة ١: ٣٣٠ و ٣٣٤. رجال الحلي ٧٦.
نقد
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الرجال ١٣٨ و ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٥٣ و ٦٣. هداية المحدثين ١٩٩. أعيان
الشيعة ٧: ٦٢ و ٦٨. بهجة اآلمال ٤: ٢٠٦. منتهى المقال ١٣٦. العندبيل ١: ٢٩٢.

وفيه
من المهملين. منهج المقال ١٤٨. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٨ و ١٩٩. روضة المتقين

:١٤
٣٦٥. إتقان المقال ١٩٠. الوجيزة ٣٥. ثقات الرواة ١: ٣٣٤.

(١٢٢٠)
[األشعري]

أبو يحيى زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.
محدث إمامي ثقة، فقيه جليل القدر، عظيم المنزلة، وله مسائل.

روى كذلك عن االمامين الرضا عليه السالم والجواد عليه السالم، وله وجه ومقام عند
اإلمام الرضا عليه السالم.

روى عنه محمد بن الحسن شنبولة، ومحمد بن خالد، ومحمد بن سهل
وغيرهم. وكان حيا قبل سنة ٢٢٠، وتوفي بقم ودفن بها.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠ و ٣٧٧ و ٤٠١. فهرست الطوسي ٧٣. تنقيح المقال ١: ٤٤٧.

رجال النجاشي ١٢٤. معالم العلماء ٥٣. تأسيس الشيعة ٤١٠. الكنى واأللقاب ٣:
.٧٢

رجال ابن داود ٩٧. معجم الثقات ٥٥. معجم رجال الحديث ٧: ٢٧١ - ٢٧٤.
جامع

الرواة ١: ٣٣٠. رجال الحلي ٧٥. نقد الرجال ١٣٨. رجال الكشي ٥٩٤. مجمع
الرجال ٣: ٥٣ - ٥٧. هداية المحدثين ٦٦. أعيان الشيعة ٧: ٦٢. سفينة البحار ١:

.٥٥٠
بهجة اآلمال ٤: ١٩٦. تاريخ قم (فارسي) ٢٧٨ و ٢٧٩. منتهى المقال ١٣٧.

العندبيل
١: ٢٩٣. منهج المقال ١٤٩. جامع المقال ٦٩. التحرير الطاووسي ١٠٩. وسائل

الشيعة
٢٠: ١٩٨. إتقان المقال ٦٣. الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٩. رجال األنصاري

٩٠. ثقات الرواة ١: ٣٣٤ - ٣٣٧.
(١٢٢١)
[األزدي]

زكريا بن إبراهيم األزدي، الكوفي.
إمامي.



(٥٩٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٤٨. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٣٣١. نقد الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٧.
أعيان الشيعة ٧: ٦٣. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٣. منهج المقال ١٤٩.

(١٢٢٢)
[الحيري]

زكريا بن إبراهيم الحيري، وقيل الخيري، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، كان نصرانيا فأسلم وحسن اسالمه.

روى عنه معاوية بن وهب، وخلف بن حماد، وعبد الرحمن بن حمزة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٤٨. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم
الثقات ٢٨٥. معجم رجال الحديث ٧: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٣٣١. نقد الرجال

.١٣٨
مجمع الرجال ٣: ٥٧. أعيان الشيعة ٧: ٦٣. سفينة البحار ١: ٥٥٠ و ٢: ٥٩٢.

العندبيل ١: ٢٩٣ وفيه من المهملين. منهج المقال ١٤٩.
(١٢٢٣)

[األشعري]
أبو جرير، وقيل أبو حرب زكريا بن إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري،

القمي.
من حسان محدثي االمامية، ومن وجوه الشيعة، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم، وترحم عليه اإلمام
الرضا

عليه السالم.
روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، ويونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن

يحيى وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

(٥٩٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠ و ٣٦٥ و ٣٧٧. تنقيح المقال ١: ٤٤٩. رجال النجاشي

١٢٣. فهرست الطوسي ٧٤. معالم العلماء ٥٣. رجال ابن داود ٩٨. معجم الثقات
.٢٨٥

معجم رجال الحديث ٧: ٢٧٥ و ٢١: ٨١. جامع الرواة ١: ٣٣٢. رجال الحلي ٧٦.
توضيح االشتباه ١٦٣. نقد الرجال ١٣٩. الكنى واأللقاب ١: ٣٣. مجمع الرجال ٣:
٥٨. هداية المحدثين ٦٦. رجال بحر العلوم ٢: ٣٤٧. أعيان الشيعة ٧: ٦٤. سفينة
البحار ١: ١٥٣ و ٥٥٠. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٥١. بهجة اآلمال ٤: ٢٠١.

منتهى
المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٣. منهج المقال ١٤٩. ايضاح االشتباه ٤٠. جامع

المقال
٦٩. نضد االيضاح ١٤٤. أضبط المقال ٥١١. وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٩. إتقان

المقال
١٩٠. شرح مشيخة الفقيه ٧٠. رجال األنصاري ٩٠.

(١٢٢٤)
[المكي]

زكريا بن إسحاق المكي.
محدث مجهول الحال، متهم بالقدرية، وثقه بعض العامة.

روى عنه روح بن عبادة، ووكيع بن الجراح، وأزهر بن القاسم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٤٩. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٧٨. جامع الرواة ١: ٣٣٢. نقد الرجال ١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٥٩.

العندبيل ١: ٢٩٤. أعيان الشيعة ٧: ٦٤. منتهى المقال ١٣٧. منهج المقال ١٥٠.
لسان الميزان ٧: ٢٢٠. ميزان االعتدال ٢: ٧١. تهذيب التهذيب ٣: ٣٢٨. تقريب
التهذيب ١: ٢٦١. التاريخ الكبير ٣: ٤٢٣. خالصة تذهيب الكمال ١٠٤. الجرح

والتعديل ١: ٢: ٥٩٣. العقد الثمين ٤: ٤٤٢. تاريخ أسماء الثقات ١٣٩. هدى
الساري

٤٠٠. سير أعالم النبالء ٦: ٣٤٠. الثقات البن حبان ٦: ٣٣٦. الطبقات الكبرى ٥:
٤٩٣. أحوال الرجال ١٨٦. تهذيب الكمال ٩: ٣٥٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٣٩.

(٦٠٠)



(١٢٢٥)
[الجعفي]

زكريا بن الحر، وقيل أبجر الجعفي، أخو أديم وأيوب.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وقيل من وجوه الشيعة في

وقته، وله كتاب.
روى عنه علي بن الحكم، ومحمد بن موسى خوراء.

المراجع:
رجال الطوسي ٤٧٤. رجال ابن داود ٩٨. مجمع الرجال ٣: ٥٨. رجال النجاشي

١٢٤. نقد الرجال ١٣٩. جامع الرواة ١: ٣٣٢. فهرست الطوسي ٧٣. أعيان الشيعة
:٧

٦٤. تنقيح المقال ١: ٤٤٩. معجم رجال الحديث ٧: ٢٧٩. معالم العلماء ٥٢.
معجم

الثقات ٢٨٥. خاتمة المستدرك ٨٠٣. هداية المحدثين ٦٦. منتهى المقال ١٣٧.
العندبيل ١: ٢٩٤. منهج المقال ١٥٠. جامع المقال ٦٩. إتقان المقال ١٩٠.

(١٢٢٦)
[الواسطي]

زكريا بن الحسن الواسطي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٧٩. جامع الرواة ١: ٣٣٢. نقد الرجال ١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٥٩.
أعيان الشيعة ٧: ٦٤. رجال البرقي ٣٠ وفيه اسم أبيه الحر بدل الحسن. منتهى المقال

١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٤. منهج المقال ١٥٠.
(١٢٢٧)
[الدعاء]

أبو يحيى زكريا الدعاء، الخياط، وقيل الحناط، وقيل الطحان، الكوفي.
من محدثي االمامية، له كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٦٠١)



روى عنه الحسن بن محبوب، والحسن بن محمد بن سماعة، وعلي بن الحكم
وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠ و ٣٦٥. تنقيح المقال ١: ٤٤٨ و ٣: باب الكنى ٣٩. خاتمة

المستدرك ٨٠٣ و ٨٦٩. رجال البرقي ٣٢. رجال النجاشي ٣١٦. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٦٨ و ٢٢: ٨٣. فهرست الطوسي ١٨٩. معالم العلماء ١٣٧. جامع

الرواة
١: ٣٣١ و ٢: ٤٢٤. مجمع الرجال ٣: ٥٧ و ٧: ١٠٩. أعيان الشيعة ٧: ٦٣. هداية

المحدثين ٣٠١. منهج المقال ١٤٩. العندبيل ١: ٢٩٣.
(١٢٢٨)

[الواسطي]
زكريا بن سابور األزدي بالوالء، الواسطي، أخو بسطام بن سابور.

من ثقات محدثي االمامية، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٠. رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة أخيه

بسطام بن سابور. رجال ابن داود ٩٨. معجم الثقات ٥٥. رجال الكشي ٣٣٥. معجم
رجال الحديث ٧: ٢٨٠. جامع الرواة ١: ٣٣٢. رجال الحلي ٧٥. توضيح االشتباه
١٦٣. نقد الرجال ١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٦٠. أعيان الشيعة ٧: ٦٥. بهجة اآلمال

:٤
٢٠٣. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٤. منهج المقال ١٥٠. وسائل الشيعة

:٢٠
١٩٩. التحرير الطاووسي ١٠٨. روضة المتقين ١٤: ٣٦٤. إتقان المقال ٦٣. الوجيزة

٣٥. رجال األنصاري ٩٠. ثقات الرواة ١: ٣٣٧ و ٣٣٨.
(١٢٢٩)
[البارقي]

أبو يحيى زكريا بن سوادة البارقي، الكوفي.
إمامي.

(٦٠٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ١: ٤٥٠.

خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨١. جامع الرواة ١: ٣٣٢. نقد
الرجال ١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٦٠. أعيان الشيعة ٧: ٦٥. منتهى المقال ١٣٧.

العندبيل
١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠.

(١٢٣٠)
[صاحب السابري]

زكريا صاحب السابري.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٧: ١٩١. أعيان الشيعة ٧: ٦٥. تنقيح المقال ١: ٤٥٠.

منتهى المقال ١٣٨.
(١٢٣١)

[ابن أبي طلحة]
زكريا بن أبي طلحة الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٤٩. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٧٥. جامع الرواة ١: ٣٣٢. نقد الرجال ١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٥٧.

أعيان الشيعة ٧: ٦٤. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٣. منهج المقال ١٤٩.
(١٢٣٢)

[زكريا بن عبد الله]
أبو يحيى زكريا بن عبد الله النقاض، وقيل الفياض، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحديث، وله كتاب، روى كذلك عن االمامين
الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم. روى عنه أبو جعفر البجلي األحول، وعمرو بن

خالد،

(٦٠٣)



والفضيل بن يسار وغيرهم. وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٣ و ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥١. رجال النجاشي ١٢٣. رجال
البرقي ١٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨٢. رجال ابن داود
٩٨. معجم الثقات ٢٨٦. جامع الرواة ١: ٣٣٢. توضيح االشتباه ١٦٣. نقد الرجال

١٣٩. مجمع الرجال ٣: ٦٠. هداية المحدثين ٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٦٥. تأسيس
الشيعة ٢٨٦. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠. جامع

المقال
٦٩. إتقان المقال ١٩١.

(١٢٣٣)
[النخعي]

أبو يحيى زكريا بن عبد الله بن يزيد النخعي، الصهباني، وقيل الصهبائي،
الكوفي.

محدث إمامي، أنكر حديثه بعض العامة.
وروى عنه يحيى الحماني، وقتيبة بن سعيد، وفروة بن أبي المغراء وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٨٣. جامع الرواة ١: ٣٣٣. مجمع الرجال ٣: ٦١. أعيان الشيعة ٧:

.٦٦
العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠.

لسان الميزان ٢: ٤٨١. ميزان االعتدال ٢: ٧٣. التاريخ الكبير ٣: ٤٢٤. الجرح
والتعديل ١: ٢: ٥٩٨.

(١٢٣٤)
[البارقي]

زكريا بن عطية البارقي، الكوفي.
إمامي، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه.

(٦٠٤)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨٣.

لسان الميزان ٢: ٤٨٢. ميزان االعتدال ٢: ٧٤. الضعفاء الكبير ٢: ٨٥. المغني في
الضعفاء ١: ٢٣٩.

(١٢٣٥)
[الجعفي]

زكريا بن مالك الجعفي، الكوفي، المعروف بالنقاض.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

وروى عنه الفضل بن عبد الملك، وعبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٣. رجال
البرقي ٣١. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨٤. جامع الرواة ١: ٣٣٣. نقد الرجال

.١٣٩
مجمع الرجال ٣: ٦١. أعيان الشيعة ٧: ٦٦. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٥.

منهج المقال ١٥٠. شرح مشيخة الفقيه ٧٠.
(١٢٣٦)
[األزدي]

أبو عبد الله زكريا بن محمد األزدي، المعروف بالمؤمن.
محدث واقفي ضعيف، مختلط األمر، له كتاب. روى كذلك عن اإلمام الكاظم

عليه السالم، ولقي اإلمام الرضا عليه السالم.
روى عنه محمد بن عيسى بن عبيد، والحسن بن علي بن يوسف، وأحمد بن

الحسين الضبي. كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٧٧. رجال النجاشي ١٢٣. مجمع الرجال ٣: ٦١ و ٦٢. فهرست
النديم ٢٧٥. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معالم العلماء ٥٢ وفيه ابن المؤمن. رجال الحلي

(٦٠٥)



٢٢٤. هداية المحدثين ٦٧. نقد الرجال ١٣٩. رجال ابن داود ٢٤٦ و ٢٨٧. جامع
الرواة ١: ٣٣٣. رجال البرقي ٤٢. تنقيح المقال ١: ٤٥١. معجم رجال الحديث ٧:

٢٨٦ و ٢٨٧ و ٢٩٢. أعيان الشيعة ٧: ٦٦. فهرست الطوسي ٧٣. منتهى المقال
.١٣٨

العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠. جامع المقال ٦٩. روضة المتقين ١٤: ٣٦٤.
إتقان المقال ١٨٣. الوجيزة ٣٥. بهجة اآلمال ٤: ٢٠٥.

(١٢٣٧)
[كوكب الدم]

أبو يحيى زكريا الموصلي، الكوفي، المعروف بكوكب الدم.
محدث إمامي ضعيف الحديث، وقيل ثقة، وقيل كان شيخا من األخيار

الممدوحين. روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
روى عنه بكر بن صالح، ومحمد بن خالد الطيالسي. وكان على قيد الحياة

قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٠ و ٢٠١ و ٣٥٠ و ٣٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٤٨. خاتمة
المستدرك ٨٠٣. رجال ابن داود ٩٨ و ٢٤٦. معجم الثقات ٢٨٥ و ٣٧٩. رجال

الكشي ٦٠٦. معجم رجال الحديث ٧: ٢٦٩ و ٢٩٢. جامع الرواة ١: ٣٣١. رجال
الحلي ٧٥ و ٢٢٤. نقد الرجال ١٣٨. مجمع الرجال ٣: ٥٧ و ٥٨. هداية المحدثين
٣٠١. أعيان الشيعة ٧: ٦٣. بهجة اآلمال ٤: ١٩٩. رجال البرقي ٣٢. منتهى المقال

١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٣. منهج المقال ١٤٩ وفيه زكريا بن يحيى كوكب الدم.
التحرير

الطاووسي ١١٠. إتقان المقال ٦٣ و ١٨٣.
(١٢٣٨)
[الكوفي]

زكريا بن ميسرة الكوفي.
إمامي.

(٦٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٨٨. جامع الرواة ١: ٣٣٣. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٢.
أعيان الشيعة ٧: ٦٦. العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠. منتهى المقال ١٣٧.

(١٢٣٩)
[األزدي]

زكريا بن ميمون األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٨٨. جامع الرواة ١: ٣٣٣. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٢.
أعيان الشيعة ٧: ٦٦. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٥.

(١٢٤٠)
[ابن يحيى]

أبو الحسن زكريا بن يحيى.
محدث إمامي، روى عنه داود بن فرقد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٧: ٢٨٩ و ٢١: ١١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١١.

جامع الرواة ٢: ٣٧٦. أعيان الشيعة ٧: ٦٦.
(١٢٤١)

[األنصاري]
زكريا بن يحيى األنصاري.

إمامي مجهول الحال، وكان أبوه يحيى نصرانيا.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

(٦٠٧)



الحديث ٧: ٢٨٨. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٣٢٤. مجمع الرجال ٣: ٦٢.
أعيان الشيعة ٧: ٦٦. العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠.

(١٢٤٢)
[الحضرمي]

زكريا بن يحيى الحضرمي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠ وفيه أسند عنه وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال

١: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٠. جامع الرواة ١:
٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٢. أعيان الشيعة ٧: ٦٧. منتهى المقال

١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠. إتقان المقال ١٩١. الوجيزة ٣٥.
(١٢٤٣)
[الكالبي]

زكريا بن يحيى الكالبي، الجعفري، وقيل الجعفي، الكوفي، وقيل العرقي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٠. تنقيح المقال ١: ٤٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٩٠. جامع الرواة ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٢.
أعيان الشيعة ٧: ٦٧. منتهى المقال ١٣٧. العندبيل ١: ٢٩٥. منهج المقال ١٥٠.

(١٢٤٤)
[الكندي]

زكريا بن يحيى النهدي وقيل البدي بالوالء، الكندي، الكوفي، الحميري.
محدث إمامي، روى عنه غسان بن الربيع.

(٦٠٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١، و ٣٠٤ عند ذكر أخيه محمد بن يحيى. تنقيح المقال ١:

٤٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٨٩ و ٢٩٠ وفيها الهندي
بدل النهدي. جامع الرواة ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٢. أعيان

الشيعة ٧: ٦٧ وفيه الهدى بدل النهدي. العندبيل ١: ٢٩٦. منهج المقال ١٥٠.
االكمال ١: ٤١٨.

(١٢٤٥)
[التميمي]

زهرة بن حوية، وقيل خوية، وقيل جويرية التميمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢ وفي نسخة خطية منه زهر بدل زهرة. تنقيح المقال ١: ٤٥٢.

معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٠٣. جامع الرواة ١: ٣٣٤. نقد
الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٤. أعيان الشيعة ٧: ٦٩. منتهى المقال ١٣٨.

العندبيل
١: ٢٩٦. منهج المقال ١٥١.

(١٢٤٦)
[الخرقي]

أبو المنذر زهير بن محمد التميمي، الخرقي، العنبري، الخراساني، المروزي.
من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة وضعفه

آخرون منهم، وله كتاب (الفضائل)، و (األشربة).
كان خراسانيا من أهل هراة، وقيل من نيسابور، وأما الخرقي نسبة إلى خرق

وهي من قرى مرو.
جاور مكة المكرمة، وقيل سكن البصرة، وقيل المدينة المنورة، وقيل نزل

الشام والحجاز. روى عنه ابن عياش القطان، ويحيى بن أبي بكير الكرماني،
والوليد بن مسلم وغيرهم. توفي سنة ١٦٢.

(٦٠٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. فهرست الطوسي ٧٥. تنقيح المقال ١: ٤٥٣. معالم العلماء

٥٤. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٥. جامع الرواة ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠.
مجمع

الرجال ٣: ٦٤. أعيان الشيعة ٧: ٧٢. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٦. منهج
المقال ١٥١. الذريعة ١٦: ٢٥٠. إتقان المقال ١٩١. األعالم في معجم البلدان ٢٤٣.

لسان الميزان ٧: ٢٢١. ميزان االعتدال ٢: ٨٤. تهذيب التهذيب ٣: ٣٤٨. خالصة
تذهيب الكمال ١٠٥. تقريب التهذيب ١: ٢٦٤. التاريخ الكبير ٣: ٤٢٧. شذرات
الذهب ١: ٢٥٦. العبر ١: ٢٣٩ وفيه التيمي بدل التميمي. مرآة الجنان ١: ٣٥٠.

النجوم
الزاهرة ٢: ٤٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٧٣. الضعفاء الكبير ٢: ٩٢. الجرح
والتعديل ١: ٢: ٥٨٩ وفيه المروروذي بدل المروزي. تهذيب تاريخ دمشق ٥: ٣٩٧.

الثقات البن حبان ٦: ٣٣٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٢٩٧. معجم
البلدان

مادة خرق. تاريخ أسماء الثقات ١٣٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٤١. الكنى واألسماء
:٢

١٣١. هدى الساري ٤٠١. سير أعالم النبالء ٨: ١٦٨. تاريخ الثقات ١٦٦.
المجموع

في الضعفاء والمتروكين ١٠٧ و ٤٣٧. العقد الثمين ٤: ٤٥١. تهذيب الكمال ٩:
.٤١٤

(١٢٤٧)
[زهير المدايني]

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل ثقة ممدوح. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم
أيضا وروى عنه حماد بن عثمان ومسعدة بن صدقة وإبراهيم بن عبد الرحمن

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٣ و ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٥٣. خاتمة المستدرك ٨٠٣.
رجال البرقي ١٤ وفيه أبو البالد زهير المدايني. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٧. جامع

الرواة ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٤ و ٦٥. أعيان الشيعة ٧:
.٧٣

منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٦. منهج المقال ١٥١.



(٦١٠)



(١٢٤٨)
[الجعفي]

أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج، وقيل خديج بن الرحيل، وقيل الرجيل
ابن زهير بن خيثمة الجعفي، الكوفي.

محدث مجهول الحال، والعامة يعدونه من ثقات محدثيهم وكبار حفاظهم.
روى عنه األسود بن عامر بن شاذان، وإسحاق بن منصور السلولي، ويحيى

ابن سعيد القطان وغيرهم.
ولد بالكوفة سنة ١٠٠، وفي سنة ١٦٤ نزل الجزيرة واستوطنها، ولم يزل بها

حتى توفي في أواخر سنة ١٧٢، وقيل في رجب سنة ١٧٣، وقيل سنة ١٧٤، وقيل
سنة ١٧٧ بعد أن أصيب بالفالج.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠١. تنقيح المقال ١: ٤٥٣. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٢٩٦ و ٢١: ١٤٦. جامع الرواة ١: ٣٣٤. مجمع الرجال ٣: ٦٥. نقد

الرجال
١٤٠. أعيان الشيعة ٧: ٧٣. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٦. منهج المقال

.١٥١
لسان الميزان ٧: ٢٢١. ميزان االعتدال ٢: ٨٦. تهذيب التهذيب ٣: ٣٥١. تقريب

التهذيب ١: ٢٦٥. العبر ١: ٢٦٣. التاريخ الكبير ٣: ٤٢٧. الطبقات الكبرى ٦:
.٣٧٦

شذرات الذهب ١: ٢٨٢. خالصة تذهيب الكمال ١٠٥. طبقات الحفاظ ٩٨. األعالم
٣: ٥٢. مرآة الجنان ١: ٣٦٨. سير أعالم النبالء ٨: ٦١. الجرح والتعديل ١: ٢:

.٥٨٨
تذكرة الحفاظ ١: ٢٣٣. الثقات البن حبان ٦: ٣٣٧. العقد الفريد ٢: ٢٠١. تاريخ
الثقات ١٦٦. الكنى واألسماء ١: ١٦٦. المراسيل ٥٧. تهذيب الكمال ٩: ٤٢٠.

تاريخ
أسماء الثقات ١٣٣. الطبقات البن خياط ١٦٨.

(١٢٤٩)
[زواد الكوفي]

إمامي.

(٦١١)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم

رجال
الحديث ٧: ٢٩٣. جامع الرواة ١: ٣٣٤. توضيح االشتباه ١٦٣. نقد الرجال ١٤٠.

مجمع الرجال ٣: ٦٣. أعيان الشيعة ٧: ٧٣. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٦.
منهج المقال ١٥٠.

(١٢٥٠)
[الفسطاطي]

زويد الفسطاطي، وقيل الفساطيطي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٤٩٤. جامع الرواة ١: ٣٣٤. توضيح االشتباه ١٦٣. نقد الرجال ١٤٠.

مجمع الرجال ٣: ٦٣. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٦ وفيه الشماطيطي. منهج
المقال ١٥٠.

(١٢٥١)
[الكوفي]

زياد األحالم الكوفي، مولى.
من حسان محدثي االمامية. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه حنان بن سدير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٣ و ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٤. خاتمة المستدرك ٨٠٣.
رجال البرقي ١٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٣٣٥. مجمع

الرجال
٣: ٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٧٤. االختصاص ٨٣. سفينة البحار ١: ٥٨١. العندبيل ١:

٢٩٨. منهج المقال ١٥١.

(٦١٢)



(١٢٥٢)
[العجلي]

زياد بن أحمر العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٤. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٤. جامع الرواة ١: ٣٣٥. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٧.
أعيان الشيعة ٧: ٧٤. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٨. منهج المقال ١٥١.

(١٢٥٣)
[الكوفي]

زياد بن أبي إسماعيل، وقيل ابن إسماعيل الكوفي، شريك حفص األعور.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٣. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٢٩٩. جامع الرواة ١: ٣٣٤. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٥.
أعيان الشيعة ٧: ٧٣.

(١٢٥٤)
[التمار]

زياد األسود البان، التمار، الكوفي.
إمامي حسن الحديث، وقيل ضعيف ليس هناك ما يدل على حسنه.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٣ و ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٤. خاتمة المستدرك ٨٠٣.
رجال البرقي ١٣. معجم رجال الحديث ٧: ٢٩٨. جامع الرواة ١: ٣٣٥. مجمع

الرجال
٣: ٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٧٤ و ٧٥. العندبيل ١: ٢٩٨. منهج المقال ١٥١. إتقان

المقال

(٦١٣)



١٨٤ وفيه زياد بن األسود.
(١٢٥٥)
[القزاز]

زياد بن الحسن بن فرات بن أبي عبد الرحمن التميمي، الكوفي، القزاز.
محدث مجهول الحال، واختلف العامة فيه، فمنهم من صدقه ورماه بكثرة الخطأ،

وفريق آخر منهم ضعف حديثه وأنكره.
روى عنه أبو سعيد عبد الله بن سعيد األشج، ومحمد بن عبد الله بن نمير،

والحكم بن المبارك وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٤. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٠٥. جامع الرواة ١: ٣٣٥. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣: ٦٧

وفيه
التميمي الفزاري. أعيان الشيعة ٧: ٧٥. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٨. منهج

المقال ١٥١.
تهذيب التهذيب ٣: ٣٦٢. ميزان االعتدال ٢: ٨٨. لسان الميزان ٧: ٢٢١. التاريخ
الكبير ٣: ٣٥٠. خالصة تذهيب الكمال ١٠٦. تقريب التهذيب ١: ٢٦٦. الجرح

والتعديل ١: ٢: ٥٢٩. تهذيب الكمال ٩: ٤٥٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي
:١

٢٩٩. المغني في ضعفاء الرجال ١: ٢٤٢.
(١٢٥٦)

[ابن أبي الحالل]
زياد بن أبي الحالل الكوفي، مولى.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن الوليد، وعلي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٤ و ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٣. فهرست الطوسي ٧٣. رجال

(٦١٤)



الكشي انظر فهرسته. رجال النجاشي ١٢٢. معالم العلماء ٥٢. رجال ابن داود ٩٩.
معجم الثقات ٥٥. رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٠. جامع الرواة ١:
٣٣٤. رجال الحلي ٧٤. توضيح االشتباه ١٦٣. نقد الرجال ١٤٠. مجمع الرجال ٣:
٦٥ و ٦٦. هداية المحدثين ٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٧٣. بهجة اآلمال ٤: ٢٠٨. منتهى
المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٧. منهج المقال ١٥١. جامع المقال ٦٩. إتقان المقال

.٦٤
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٠. الوجيزة ٣٥. ثقات الرواة ١: ٣٣٩ و ٣٤٠.

(١٢٥٧)
[الهمداني]

زياد بن حمير، وقيل خمير الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٠٥. جامع الرواة ١: ٣٣٥. توضيح االشتباه ١٦٤. نقد الرجال ١٤١.

مجمع الرجال ٣: ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ٧٥. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٨.
منهج المقال ١٥١.

(١٢٥٨)
[الجعفي]

زياد بن خيثمة، وقيل خثيمة الجعفي، الكوفي.
من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة.

روى عنه محمد بن المعلى الكوفي، ووكيع بن الجراح، وزهير بن معاوية
الجعفي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك

٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٦. جامع الرواة ١: ٣٣٥. توضيح االشتباه ١٦٤.
نقد

الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ٧٥. منتهى المقال ١٣٨.
العندبيل

(٦١٥)



١: ٢٩٨. منهج المقال ١٥١. إتقان المقال ١٩١. الوجيزة ٣٥.
تهذيب التهذيب ٣: ٣٦٤. تقريب التهذيب ١: ٢٦٧. التاريخ الكبير ٣: ٣٥١.

خالصة تذهيب الكمال ١٠٦. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٣٠. تاريخ االسالم ٦: ٦٦.
تاريخ أسماء الثقات ١٣٦. تهذيب الكمال ٩: ٤٥٧.

(١٢٥٩)
[الخزاز]

أبو معاذ زياد بن رستم الدوالدون، الخزاز، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٣. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٦. جامع الرواة ١: ٣٣٥. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٨.
أعيان الشيعة ٧: ٧٦. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١.

(١٢٦٠)
[الواسطي]

أبو الحسن زياد بن سابور الواسطي، أخو بسطام.
من ثقات محدثي االمامية، روى من اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه صفوان بن يحيى. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٤ و ٤٥٥. رجال ابن داود ٩٩. معجم
الثقات ٥٦. رجال النجاشي ٨٠ في ترجمة أخيه بسطام. معجم رجال الحديث ٧:

٣٠٦. جامع الرواة ١: ٣٣٥. رجال الحلي ٧٤. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣:
.٦٨

أعيان الشيعة ٧: ٧٦. بهجة اآلمال ٤: ٢١١. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٩.
منهج المقال ١٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١. روضة المتقين ١٤: ٣٦٥. إتقان المقال

٦٤. الوجيزة ٣٥. ثقات الرواة ١: ٣٤١.

(٦١٦)



(١٢٦١)
[الخراساني]

أبو عبد الرحمن زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني، المكي.
محدث، حافظ، إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة.

كان من أهل خراسان انتقل إلى مكة المكرمة وجاورها، ثم رحل إلى اليمن
وسكنها بقرية عك.

روى عنه مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وزمعة بن صالح وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك
٨٠٣. معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٧. جامع الرواة ١: ٣٣٥. نقد الرجال ١٤١.

مجمع
الرجال ٣: ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ٧٦. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج

المقال ١٥١. إتقان المقال ١٩١.
تهذيب التهذيب ٣: ٣٦٩. سير أعالم النبالء ٦: ٣٢٣. تقريب التهذيب ١: ٢٦٨.

الكنى واألسماء ٢: ٦٥. التاريخ الكبير ٣: ٣٥٨. العقد الثمين ٤: ٤٥٣. تذكرة
الحفاظ

١: ١٩٨. تهذيب األسماء واللغات ١: ١٩٨. طبقات الحفاظ ٨٥. الجرح والتعديل
:١

٢: ٥٣٣. خالصة تذهيب الكمال ١٠٦. تاريخ االسالم ٦: ٦٦. تاريخ الثقات ١٦٨.
تاريخ أسماء الثقات ١٣٥. الثقات البن حبان ٦: ٣١٩. تهذيب الكمال ٩: ٤٧٤.

اسعاف المبطأ ٥٦٦.
(١٢٦٢)
[البجلي]

أبو الحسن زياد بن سوقة البجلي، الجريري بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية التابعين، روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم

والباقر عليه السالم
روى عنه محمد بن أبي عمير، وجميل بن صالح، وعلي بن رئاب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٨٩ و ١٢٢ و ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. رجال النجاشي ٩٨

(٦١٧)



في ترجمة أخيه حفص بن سوقة. معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٧. رجال البرقي ١٣.
جامع الرواة ١: ٣٣٦. رجال ابن داود ٩٩. معجم الثقات ٥٦. رجال الحلي ٧٤.

توضيح
االشتباه ١٦٤. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ٧٦. هداية

المحدثين ٦٧. االختصاص ٨٣ و ٢٥٤. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٢٩٩.
منهج

المقال ١٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١. الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ٤٨. ثقات
الرواة ١: ٣٤١.

(١٢٦٣)
[الهاللي]

زياد بن سويد الهاللي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ٣٣٦. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٩.
أعيان الشيعة ٧: ٧٦. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١.

(١٢٦٤)
[القرشي]

أبو مسكين زياد بن صدقة القرشي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٨. جامع الرواة ١: ٣٣٦. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٩.
أعيان الشيعة ٧: ٧٧. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١.

(١٢٦٥)
[العنزي]

زياد بن عبد الرحمن العنزي، الكوفي.
إمامي.

(٦١٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٩. جامع الرواة ١: ٣٣٦. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٩.
أعيان الشيعة ٧: ٧٧. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١ وفيه

العتري بدل العنزي.
(١٢٦٦)
[الهاللي]

زياد بن عبد الرحمن الهاللي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٩. جامع الرواة ١: ٣٣٦. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٩.
أعيان الشيعة ٧: ٧٧. العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١.

(١٢٦٧)
[الكناسي]

زياد بن عبيد الكناسي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٨. جامع الرواة ١: ٣٣٧. مجمع الرجال ٣: ٦٩. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٠٩ و ٣٢٩.
(١٢٦٨)
[الطائي]

زياد بن عمارة الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٩.

(٦١٩)



جامع الرواة ١: ٣٣٦. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٦٩. أعيان الشيعة ٧:
.٧٧

العندبيل ١: ٢٩٩. منهج المقال ١٥١.
(١٢٦٩)
[الحذاء]

أبو عبيدة زياد بن عيسى، وقيل منذر، وقيل رجاء، وقيل أبي رجاء الحذاء،
الكوفي، مولى.

من ثقات محدثي االمامية، وكان حسن المنزلة عند األئمة عليهم السالم، وله كتاب
وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن رئاب، وعبد الله بن مسكان، وجميل بن صالح وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٢ و ١٩٨. رجال النجاشي ١٢٢. تنقيح المقال ١: ٤٥٦ و ٣:
باب الكنى ٢٦. رجال ابن داود ٩٩. معجم الثقات ٥٦ و ١٤٣. رجال البرقي ١٨.

معجم رجال الحديث ٧: ٣١٠ - ٣١٤ و ٣٢١ و ٢١: ٢٣٥. رجال الكشي ٣٦٨.
جامع

الرواة ١: ٣٣٦ و ٢: ٤٠١. رجال الحلي ٧٤. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣:
٦٩ و

٧٠ و ٧: ٧٠. هداية المحدثين ٦٧ و ٢٩١. أعيان الشيعة ٧: ٧٩. االختصاص ٨٣.

جامع المقال ٦٩. سفينة البحار ٢: ١٤٥. تأسيس الشيعة ٢٨٦. منتهى المقال ١٣٨.
منهج المقال ١٥١. العندبيل ١: ٢٩٩. التحرير الطاووسي ١١٢. وسائل الشيعة ٢٠:

٢٠١. روضة المتقين ١٤: ٣٦٦. إتقان المقال ٦٤. الوجيزة ٣٥. رجال األنصاري
.٩٠

ثقات الرواة ١: ٣٤٢ و ٣٤٣.
(١٢٧٠)

[بياع السابري]
زياد بن عيسى الكوفي، المعروف ببياع السابري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٦. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

(٦٢٠)



الحديث ٧: ٣١٤ وفيه من أصحاب األمام الباقر عليه السالم. جامع الرواة ١: ٣٣٧.
نقد

الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٧١. أعيان الشيعة ٧: ٧٩. منتهى المقال ١٣٩.
العندبيل

١: ٣٠٠. منهج المقال ١٥١.
(١٢٧١)
[الحناط]

زياد الكوفي، الحناط، وقيل الخياط.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٥٦. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٢٩. جامع الرواة ١: ٣٣٧. مجمع الرجال ٣: ٧١. أعيان الشيعة ٧:

.٨٠
العندبيل ١: ٣٠٠. منهج المقال ١٥١.

(١٢٧٢)
[المحاربي]

زياد المحاربي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٣ و ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٧. خاتمة المستدرك ٨٠٤.

معجم الحديث ٧: ٣٢٩. جامع الرواة ١: ٣٣٧. مجمع الرجال ٣: ٧١. أعيان الشيعة
:٧

٨١. العندبيل ١: ٣٠٠. منهج المقال ١٥١.
(١٢٧٣)
[القندي]

أبو الفضل، وقيل أبو عبد الله زياد بن مروان القندي، األنباري، وقيل
البغدادي، الهاشمي بالوالء.

من ثقات محدثي وفقهاء الواقفة، وقيل من الضعفاء، وله كتاب.
كان من أحد أركان الواقفة الذين وقفوا في اإلمام الرضا عليه السالم.

(٦٢١)



روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا. وكان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
روى عنه محمد بن إسماعيل الزعفراني، ويعقوب بن يزيد، ومحمد بن أبي

عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٨ و ٢٠٢ و ٣٥٠. فهرست الطوسي ٧٢. تنقيح المقال ١:
٤٥٧. خاتمة المستدرك ٨٠٤. رجال النجاشي ١٢٢. معالم العلماء ٥٢. رجال ابن

داود
٢٤٦. معجم الثقات ٥٦. االرشاد ٣٠٤. رجال الكشي ٤٦٦. رجال البرقي ٤٩.

معجم
رجال الحديث ٧: ٣١٥ - ٣٢٠ و ٣٢٨. جامع الرواة ١: ٣٣٨. رجال الحلي

.٢٢٣
توضيح االشتباه ١٦٤. نقد الرجال ١٤١. مجمع الرجال ٣: ٧١ - ٧٣. هداية

المحدثين
٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٨١ - ٨٢. سفينة البحار ١: ٥٨١. منتهى المقال ١٣٩.

العندبيل ١
٣٠٠. منهج المقال ١٥١. ايضاح االشتباه ٤٠. جامع المقال ٦٩. التحرير الطاووسي

١١٣. نضد االيضاح ١٤٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠١. أضبط المقال ٥١٢. إتقان
المقال

١٨٤. الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٤. رجال األنصاري ٩٠. بهجة اآلمال ٤:
٢١٤. ثقات الرواة ١: ٣٤٣ - ٣٤٦.

تاريخ بغداد ١: ٨٩.
(١٢٧٤)

[الدغشي]
أبو عتاب، وقيل أبو غياث زياد بن أبي عتاب أو أبي غياث بن مسلم الكوفي،

الدغشي بالوالء.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه ثابت بن شريح الصايغ األنباري.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٤ و ٤٥٩. خاتمة المستدرك ٨٠٤.

معجم رجال الحديث ٧: ٣٠٣ و ٣٢١. رجال النجاشي ١٢٢. فهرست الطوسي
.٧٣

رجال ابن داود ٩٩. معجم الثقات ٥٦. جامع الرواة ١: ٣٣٥ و ٣٣٩. رجال الحلي
.٧٤



(٦٢٢)



توضيح االشتباه ١٦٣ و ١٦٥ وفيها سلم بدل مسلم. نقد الرجال ١٤٠ و ١٤٢.
مجمع

الرجال ٣: ٦٦ و ٧٣. هداية المحدثين ٦٧. أعيان الشيعة ٧: ٧٤ و ٨٢ و ٨٣. بهجة
اآلمال

٤: ٢٠٩. منتهى المقال ١٣٨. العندبيل ١: ٣٠١. منهج المقال ١٥١. جامع المقال
٦٩. ايضاح االشتباه ٤٠. نضد االيضاح ١٤٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٠. إتقان

المقال
٦٤ و ٦٥. الوجيزة ٣٥. ثقات الرواة ١: ٣٤٠ و ٣٤١.

(١٢٧٥)
[سرحوب]

أبو الجارود وأبو النجم زياد بن المنذر الخراساني، العبدي، الهمداني، وقيل
النهدي، وقيل الثقفي، الخارفي، وقيل الخارقي، وقيل الحارفي، الحوفي بالوالء،

الكوفي، الملقب بسرحوب.
محدث تابعي، مفسر، ضرير، روى عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم

أيضا
ساند ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين وترك اإلمام الصادق عليه السالم، وصار

من أركان الزيدية، والفرقة الجارودية أو السرحوبية من الزيدية منسوبة إليه.
اختلف علماؤنا فيه، فمنهم من ذمه وضعف حديثه وقالوا: كان مذموم الطريقة

كذابا، لعنه اإلمام الصادق عليه السالم، ومنهم من قال: انه رجع من الزيدية إلى االمامية
الحقة، وآخرون قالوا: كان من األعالم الرؤساء المأخوذ عنهم الحالل والحرام

والفتيا واألحكام، والله أعلم بخفايا األمور.
روى عنه كثير بن عياش القطان، ومحمد بن سنان العوقي، ومحمد بن سليمان

األزدي وغيرهم. له كتاب (تفسير القرآن). وتوفي بعد سنة ١٥٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٢ و ١٩٧. فرق الشيعة ٥٥ و ٥٨. تنقيح المقال ١: ٤٥٩.
فهرست النديم ٢٢٦. رجال الكشي ٢٢٩. رجال النجاشي ١٢١. خاتمة المستدرك
٨٠٤. فهرست الطوسي ٧٢. معالم العلماء ٥٢. رجال ابن داود ٢٤٦. رجال البرقي

(٦٢٣)



١٣. معجم رجال الحديث ٧: ٣٢١ - ٣٢٧ و ٢١: ٧٦ - ٧٩. الذريعة ٤: ٢٥١.
جامع

الرواة ١: ٣٣٩. رجال الحلي ٢٢٣. توضيح االشتباه ١٦٥. نقد الرجال ١٤٢. مجمع
الرجال ٣: ٧٣ - ٧٥. هداية المحدثين ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ٨٣ - ٨٥. ريحانة

األدب
(فارسي) ٧: ٥٠. الكنى واأللقاب ١: ٣١. مروج الذهب ٣: ٢٢٠. سفينة البحار ١:
١٥٢ و ٥٨١ و ٦١٣. المقاالت والفرق ٧١ و ٢٠٠. الموسوعة اإلسالمية ٢: ٢٤٦.

بهجة اآلمال ٤: ٢١٧. االختصاص ٨٣ و ٢٧٤. تأسيس الشيعة ٢٨٥. منهج المقال
١٥٢. العندبيل ١: ٣٠١. منتهى المقال ١٣٩. جامع المقال ٦٩. التحرير الطاووسي
١١٣. أضبط المقال ٤٦٨ و ٥١٥. روضة المتقين ١٤: ٣٦٦. إتقان المقال ١٨٤.

الوجيزة ٣٥. شرح مشيخة الفقيه ٤٠. رجال األنصاري ٩٠.
تقريب التهذيب ١: ٢٧٠. تهذيب التهذيب ٣: ٣٨٦. ميزان االعتدال ٢: ٩٣. التاريخ
الكبير ٣: ٣٧١. خالصة تذهيب الكمال ١٠٧. الملل والنحل ١: ١٥٧. المجروحين

:١
٣٠٦. لسان الميزان ٧: ٢٢٢. األعالم ٣: ٥٥. األنساب ١١٩. معجم المؤلفين ٤:

.١٨٨
الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٤٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٤٦. خطط المقريزي

:٢
٢٥٢. القاموس المحيط ١: ٨٢. تاج العروس ٢: ٢١٨. تاريخ االسالم ٦: ٦٧. الكنى

واألسماء ١: ١٣٧. الثقات البن حبان ٦: ٣٢٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي
:١

٣٠١. المغني في ضعفاء الرجال ١: ٢٤٤. الضعفاء ٨٣. تهذيب الكمال ٩: ٥١٧.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣١٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٩٣.

(١٢٧٦)
[األسدي]

زياد بن موسى األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٦٠. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٢٧. جامع الرواة ١: ٣٤٠. نقد الرجال ١٤٢. مجمع الرجال ٣: ٧٥.
أعيان الشيعة ٧: ٨٥. العندبيل ١: ٣٠٢ وفيه األزدي أو األسدي. منهج المقال ١٥٢

وفيه األزدي بدل األسدي.



(٦٢٤)



(١٢٧٧)
[الكوفي]

زياد بن يحيى الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٤٦٠. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٢٧. جامع الرواة ١: ٣٤٠. نقد الرجال ١٤٢. مجمع الرجال ٣: ٧٦.
أعيان الشيعة ٨: ٨٧. رجال البرقي ٣٢ وفيه التميمي الحنظلي. منتهى المقال ١٣٩.

العندبيل ١: ٣٠٢. منهج المقال ١٥٣.
(١٢٧٨)
[الكلبي]

زيادة بن فضالة الكلبي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٦١. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٣٠. جامع الرواة ١: ٣٤٠. نقد الرجال ١٤٢. مجمع الرجال ٣: ٧٦.
أعيان الشيعة ٧: ٨٧. العندبيل ١: ٣٠٢ وفيه اسمه زياد بدل زيادة. منهج المقال

.١٥٣
(١٢٧٩)

[أبو الحسن زيد]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه علي بن الحكم، ومحمد بن الهيثم التميمي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٠٤. جامع الرواة ١: ٣٤٠.
(١٢٨٠)

[األسدي]
زيد األسدي، الكوفي.

إمامي.

(٦٢٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦١. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٣٢. جامع الرواة ١: ٣٤٠. مجمع الرجال ٣: ٧٦. أعيان الشيعة ٧:

.٩١
العندبيل ١: ٣٠٣. منهج المقال ١٥٣.

(١٢٨١)
[زيد بن أسلم]

أبو عبد الله، وقيل أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي، العمري بالوالء، الكوفي،
المدني، مولى عمر بن الخطاب.

محدث تابعي فيه نظر، وقيل من حسان المحدثين، وثقه بعض العامة.
كان فقيها، مفسرا، مقرئا، حافظا، وله (تفسير القرآن الكريم). وروى عن

اإلمام السجاد عليه السالم أيضا وجالسه كثيرا في المدينة المنورة، وكانت له حلقة في
المسجد النبوي الشريف.

روى عنه ابنه عبد الرحمن بن زيد، وأيوب السختياني، وسفيان الثوري
وغيرهم.

توفي سنة ١١٩، وقيل سنة ١٤٥، وقيل سنة ١٤٣، وقيل سنة ١٣٦، وقيل سنة
١٢٤ عن ست وثالثين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٩٠ و ١٩٧. نقد الرجال ١٤٢. تنقيح المقال ١: ٤٦١. رجال

البرقي ٩ و ٣٢. رجال ابن داود ٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٥. جامع الرواة ١:
٣٤٠. رجال الحلي ٢٢٢. أعيان الشيعة ٧: ٩١. مجمع الرجال ٣: ٧٦ و ٧٧.

فهرست
النديم ٣٦. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٣. منهج المقال ١٥٣. إتقان المقال

٨٥ و ١٩١.
تقريب التهذيب ١: ٢٧٢. غاية النهاية ١: ٢٩٦. تهذيب التهذيب ٣: ٣٩٥. ميزان
االعتدال ٢: ٩٨. خالصة تذهيب الكمال ١٠٨. العبر ١: ١٨٣. التاريخ الكبير ٣:

.٣٨٧

(٦٢٦)



هدية العارفين ١: ٣٧٦. طبقات الداودي ١: ١٧٦. تذكرة الحفاظ ١: ١٢٤. شذرات
الذهب ١: ١٩٤. طبقات الحفاظ ٥٣. كشف الظنون ٤٤٨. األعالم ٣: ٥٦. معجم
المؤلفين ٤: ١٨٩. الطبقات البن خياط ٢٦٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٦٤.
الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٥٥. تاريخ أسماء الثقات ١٣٤. الكنى واألسماء ١: ١٠٥.

تهذيب األسماء واللغات ١: ٢٠٠.
(١٢٨٢)
[الكوفي]

زيد بن بكر، وقيل بكير بن الحسن، وقيل حبيس، وقيل حنيس الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٦١. خاتمة المستدرك

٨٠٤. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٦. جامع الرواة ١: ٣٤١. نقد الرجال ١٤٢.
مجمع

الرجال ٣: ٧٧. أعيان الشيعة ٧: ٩٣. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٣. منهج
المقال ١٥٣.

(١٢٨٣)
[السلمي]

زيد بن بكر، وقيل بكير السلمي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٤٦١. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٦. جامع

الرواة ١: ٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٧٧. أعيان الشيعة ٧: ٩٣. العندبيل ١: ٣٠٣.
منهج

المقال ١٥٣.
(١٢٨٤)
[التغلبي]

زيد بن بيان، وقيل بنان التغلبي، وقيل الثعلبي، الكوفي.
إمامي.

(٦٢٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦١. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٣٦. جامع الرواة ١: ٣٤١. نقد الرجال ١٤٢. مجمع الرجال ٣: ٧٧.
أعيان الشيعة ٧: ٩٣. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٤. منهج المقال ١٥٣.

(١٢٨٥)
[الكوفي]

زيد بن جهم، وقيل جهيم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. أعيان الشيعة ٧: ٩٤. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٧. تنقيح

المقال ١: ٤٦٢. جامع الرواة ١: ٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٧٧.
(١٢٨٦)
[الهاللي]

زيد بن جهم، وقيل جهيم الهاللي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه صفوان بن يحيى، وحفص بن قزعة، ومنصور بن

يونس.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٤. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٣٧. رجال البرقي ٣٢. جامع الرواة ١: ٣٤١. نقد الرجال ١٤٢.

مجمع
الرجال ٣: ٧٧. أعيان الشيعة ٧: ٩٤. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٤. منهج

المقال ١٥٣.
(١٢٨٧)

[األنماطي]
أبو الحسين، وقيل أبو الحسن زيد بن الحسن القرشي، األنماطي، وقيل بياع

األنماط، وقيل صاحب األنماط، الكوفي.

(٦٢٨)



من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة، وضعفه
وأنكر حديثه آخرون منهم.

كان من أهل الكوفة، دخل بغداد وحدث بها. روى عنه حماد بن عثمان،
وسعيد بن سليمان الواسطي، ونصر الوشاء وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٦٢. خاتمة المستدرك

٨٠٤. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٩. جامع الرواة ١: ٣٤١. نقد الرجال ١٤٣.
مجمع

الرجال ٣: ٧٨. أعيان الشيعة ٧: ٩٦. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٤. منهج
المقال ١٥٣. إتقان المقال ١٩١.

لسان الميزان ٧: ٢٢٣. ميزان االعتدال ٢: ١٠٢. تهذيب التهذيب ٣: ٤٠٦. تقريب
التهذيب ١: ٢٧٣. تاريخ بغداد ٨: ٤٤٢. التاريخ الكبير ٣: ٣٩٢. خالصة تذهيب
الكمال ١٠٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٦٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

٣٠٥. المغني في الضعفاء ١: ٢٤٦. الثقات البن حبان ٦: ٣١٤.
(١٢٨٨)
[المزني]

زيد بن أبي الحالل المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦١. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣٢. جامع

الرواة ١: ٣٤٠. نقد الرجال ١٤٢. مجمع الرجال ٣: ٧٦. أعيان الشيعة ٧: ٨٧.
منهج

المقال ١٥٣ وفيه اسم أبيه أبي الهالل بدل أبي الحالل. منتهى المقال ١٣٩. العندبيل
١

٣٠٢ وفيه كما في منهج المقال.
(١٢٨٩)
[الخباز]

زيد الخباز، الكوفي.
إمامي.

(٦٢٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ١: ٤٦٣. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٦٤. رجال البرقي ٣٢. جامع الرواة ١: ٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٧٨.
أعيان الشيعة ٧: ٩٧. العندبيل ١: ٣٠٤. منهج المقال ١٥٣.

(١٢٩٠)
[الزراد]

زيد الزراد، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الثقات، وقيل من الضعفاء، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ١: ٤٦٣.
خاتمة المستدرك ٢٩٧. رجال النجاشي ١٢٤. فهرست الطوسي ٧١. معالم العلماء

.٥١
رجال ابن داود ٩٩. معجم رجال الحديث ٧: ٣٦٥. جامع الرواة ١: ٣٤١. رجال

الحلي
٢٢٢. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٧٨. هداية المحدثين ٦٩. أعيان الشيعة

:٧
٩٧ - ٩٩. بهجة اآلمال ٤: ٢٢٥. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٤. منهج

المقال
١٥٣. جامع المقال ٦٩. ايضاح االشتباه ٤٠. نضد االيضاح ١٤٧. أضبط المقال

.٥١٢
إتقان المقال ١٨٥ و ١٩١.

(١٢٩١)
[السراج]

زيد السراج، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وثقه بعض العامة. وروى عنه مغيرة بن مسلم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٦٦. جامع الرواة ١: ٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٧٨. أعيان الشيعة ٧:

.٩٩

(٦٣٠)



العندبيل ١: ٣٠٥. منهج المقال ١٥٣.
التاريخ الكبير ٢: ١: ٣٩٥. الثقات البن حبان ٦: ٣١٥.

(١٢٩٢)
[األسدي]

زيد بن سعيد األسدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦ وفيه األزدي بدل األسدي. معجم رجال الحديث ٧: ٣٤١.

أعيان الشيعة ٧: ٩٩. تنقيح المقال ١: ٤٦٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. نقد الرجال
.١٤٣

جامع الرواة ١: ٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٧٩. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١:
.٣٠٥

منهج المقال ١٥٣.
(١٢٩٣)

[الحارثي]
زيد بن سويد األنصاري، الحارثي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤١. جامع الرواة ١: ٣٤١. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٧٩.
أعيان الشيعة ٧: ١٠١. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٥. منهج المقال ١٥٣.

(١٢٩٤)
[البكري]

زيد بن سيف القيسي، وقيل العبسي، وقيل العمي، البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٤٢. جامع الرواة ١: ٣٤٢. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٧٩.
أعيان الشيعة ٧: ١٠١. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٥. منهج المقال ١٥٣.

(٦٣١)



(١٢٩٥)
[األسدي]

زيد بن صالح األسدي.
محدث إمامي من أهل خراسان مجهول الحال، وثقه بعض العامة.

روى عنه أبو وهب الجزري.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٤٦٦. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤٢. جامع الرواة ١: ٣٤٢. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٧٩.
أعيان الشيعة ٧: ١٠١. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٥. منهج المقال ١٥٣.
لسان الميزان ٢: ٥٠٧. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٦٥. الثقات البن حبان ٦: ٣١٨.

ميزان االعتدال ٢: ١٠٤.
(١٢٩٦)

[زيد الصايغ]
محدث. روى عنه العالء بن رزين.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٧: ٣٦٨. تنقيح المقال ١: ٤٦٦. خاتمة المستدرك ٨٠٥.

جامع الرواة ١: ٣٤٢.
(١٢٩٧)
[الناعظي]

زيد بن عاصم بن المهاجر الناعظي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤٣. جامع الرواة ١: ٣٤٢. توضيح االشتباه ١٦٦. نقد الرجال ١٤٣.

مجمع الرجال ٣: ٨٠. أعيان الشيعة ٧: ١٠٦. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١:
.٣٠٦

(٦٣٢)



منهج المقال ١٥٣.
اللباب ٣: ٢٩٠ وفيه الناعطي نسبة إلى ناعط وهو ربيعة بن مرثد الهمداني وانما

قيل له ناعط ألنه نزل جبال يقال له ناعط فسمي به وغلب عليه.
(١٢٩٨)

[األسدي]
زيد بن عبد الرحمن األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤٤. جامع الرواة ١: ٣٤٢. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٨٠.

أعيان الشيعة ٧: ١٠٦ وفيه األيدي بدل األسدي. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١:
٣٠٦. منهج المقال ١٥٣.

(١٢٩٩)
[الجمحي]

أبو حكيم زيد بن عبد الله الخياط، وقيل الحناط، المدني، الكوفي، الجمحي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان مدني األصل كوفي الدار.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. رجال ابن داود ١٠٠. معجم الثقات

٥٦. معجم رجال الحديث ٧: ٣٤٤. جامع الرواة ١: ٣٤٢. رجال الحلي ٧٣.
توضيح

االشتباه ١٦٦. نقد الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٨٠. أعيان الشيعة ٧: ١٠٦.
بهجة اآلمال

٤: ٢٣١. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٦. منهج المقال ١٥٣. وسائل
الشيعة ٢٠: ٢٠٢. إتقان المقال ٦٥.

(١٣٠٠)
[الغامدي]

زيد بن عبيد األزدي، الغامدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٦٣٣)



المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤٤. جامع الرواة ١: ٣٤٢. توضيح االشتباه ١٦٦. نقد الرجال ١٤٣.

مجمع الرجال ٣: ٨١. أعيان الشيعة ٧: ١٠٦. منهج المقال ١٥٣ وفيه الكناسي.
(١٣٠١)
[الثقفي]

زيد بن عطاء، وقيل في اسمه زيد بن محمد بن عطاء بن السايب الثقفي،
الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، وبعض العامة يقبلون
حديثه.

روى عنه جرير بن عبد الحميد، وحصين بن مخارق، وإسرائيل بن يونس
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٦ و ١٩٧ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. خاتمة
المستدرك ٨٠٥. معجم رجال الحديث ٧: ٣٤٤ و ٣٥٨. جامع الرواة ١: ٣٤٢. نقد

الرجال ١٤٣. مجمع الرجال ٣: ٨١. أعيان الشيعة ٧: ١٠٦. منتهى المقال ١٤٠.
العندبيل ١: ٣٠٦. منهج المقال ١٥٣. إتقان المقال ١٩٢.

لسان الميزان ٧: ٢٢٤. ميزان االعتدال ٢: ١٠٥. تهذيب التهذيب ٣: ٤١٨. تقريب
التهذيب ١: ٢٧٦. خالصة تذهيب الكمال ١٠٩. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٧٠.

الثقات
البن حبان ٦: ٣١٦.

(١٣٠٢)
[زيد بن عطية]

زيد بن عطية السلمي، وقيل الخثعمي، الكوفي.
محدث إمامي، تابعي، وثقه بعض العامة.

(٦٣٤)



روى عنه أبو عبد الله الجعفي، وهاشم بن سعيد الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٩٧. تنقيح المقال ١: ٤٦٧. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٧: ٣٤٥. نقد الرجال ١٤٣. جامع الرواة ١: ٣٤٢. مجمع الرجال ٣: ٨١.
أعيان الشيعة ٧: ١٠٦. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٦. منهج المقال ١٥٣.
تهذيب التهذيب ٣: ٤١٨. تقريب التهذيب ١: ٢٧٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٤٩

وفيه
من رواة اإلمام الباقر عليه السالم. الثقات البن حبان ٦: ٣١٧ وفيه كما في المغني.

(١٣٠٣)
[زيد بن علي]

أبو الحسين زيد بن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، المدني، المشهور بالشهيد، أخو اإلمام الباقر

عليه السالم وعم اإلمام الصادق عليه السالم.
من علماء وفقهاء أهل البيت عليهم السالم، وكان محدثا، ورعا، عابدا، سخيا،
مجاهدا شجاعا، خطيبا مفوها، حسن الحديث، جليل القدر. روى كذلك عن

االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
ولد سنة ٧٩، وخرج بالكوفة على طاغية عصره هشام بن عبد الملك األموي،

آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، طالبا بثارات جده الحسين بن علي عليه السالم، ولم
يزل يقارع الظلم والظالمين حتى استشهد بالكناسة (من محال الكوفة) في ٢ شهر

صفر سنة ١٢٠، وقيل سنة ١٢١، وقيل ١٢٢، ثم صلب قرابة أربع سنوات.
يعتقد جماعة من المسلمين بإمامته، فيعرفون بالزيدية نسبة إليه، وله كتاب
(المجموع الكبير) في الفقه، وكتاب (قراءة أمير المؤمنين عليه السالم).

روى عنه عمرو بن خالد، وأبو خالد الواسطي، والحسين بن علوان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٨٩ و ١٢٢ و ١٩٥. مقاتل الطالبيين ١٢٧. تتمة المنتهى (فارسي)

(٦٣٥)



١٢٤. أعيان الشيعة ٧: ١٠٧ - ١٢٥. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٥٥. زيد الشهيد
للمقرم. معجم رجال الحديث ٧: ٣٤٥ - ٣٥٦. المقاالت والفرق ١٦٠. نقد الرجال
١٤٣. مروج الذهب ٣: ٢١٧. مجمع الرجال ٣: ٨١. سفينة البحار ١: ٥٧٧. فرق
الشيعة ٥٨. عمدة الطالب ٢٥٥. فهرست النديم ٢٢٦. تاريخ الفخري ١٣٢. الذريعة

:١
٣٣١ و ٣٣٢ و ٢٠: ٥٦ و ٢١: ٢٦. اإلرشاد ٢٦٨. تنقيح المقال ١: ٤٦٦.

الفصول
الفخرية (فارسي) ١٥١. هداية المحدثين ٦٨. الموسوعة االسالمية ٥: ٢١٩. الكنى
واأللقاب ١: ٢٢٠. تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٥ و ٣٢٥. جامع الرواة ١: ٣٤٣. رجال

ابن
داود ١٠٠. اآلثار الباقية ٣٣. معجم الثقات ٢٨٧. تاريخ الكوفة ٣٢٧. لب التواريخ
(فارسي) ١٠٥. رجال الكشي انظر فهرسته. منتخب التواريخ (فاسي) ٤٣٧. ريحانة

األدب (فارسي) ٢: ٤٠١. عيون أخبار الرضا ١: ٢٤٨. بهجة اآلمال ٤: ٢٣١.
تأسيس

الشيعة ٢٨٥ و ٣٤٣. فرهنگ معين (فارسي) ٥: ٦٦٣. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل
:١

٣٠٧. منهج المقال ١٥٤. إتقان المقال ٦٥ و ١٩١. الفخري في أنساب الطالبيين
.٣٨

المجدي في أنساب الطالبيين ١٥٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٢. شرح مشيخة الفقيه
.٢٧

ثقات الرواة ١: ٣٤٧ - ٣٥٠.
معجم البلدان ٤: ٤٨١. تهذيب التهذيب ٣: ٤١٩. تاريخ الفرقة الزيدية للدكتورة

فضيلة الشامي. المحبر ٩٥. الطبقات الكبرى ٥: ٢٢٩. التاريخ الكبير ٣: ٤٠٣. االمام
زيد لمحمد أبي زهرة. فوات الوفيات ١: ١٦٤. الفرق بين الفرق ٢٢. تذكرة الخواص

٣٣٣. تاريخ أبي الفداء ١: ٢٠٤. البداية والنهاية ٩: ٣٢٩. األخبار الطوال ٣٤٤.
زهر

اآلداب ١: ١١٧. تاريخ الطبري ٨: ٢٦٠ و ٢٧١. تاريخ ابن خلدون ٣: ٩٨. الكامل
في التاريخ ٥: ٢٢٩. دائرة معارف البستاني ٢: ١٠٧. مرآة الجنان ١: ٢٥٧. ذيل
المذيل ٩٧. الموسوعة العربية الميسرة ٩٣٧. تهذيب تاريخ دمشق ٦: ١٥. وفيات

األعيان ٥: ١٢٢ في ترجمة ابن بقية و ٦: ١١٠ في ترجمة الهيثم بن عدي. خالصة
تذهيب الكمال ١٠٩. المعارف ٩٥. معجم المؤلفين ٢: ١٩٠. تاريخ ابن العبري

.١١٦
الملل والنحل ١: ١٥٤. تقريب التهذيب ١: ٢٧٦. تاريخ االسالم للدكتور فياض



.١٩١

(٦٣٦)



األعالم ٣: ٥٩. الطبقات البن خياط ٢٥٨. شذرات الذهب ١: ١٥٨. العبر ١:
.١٥٤

النجوم الزاهرة ٢: ٢٨٦. دائرة معارف فريد وجدي ٤: ٧٨٩. الجرح والتعديل ١: ٢:
٥٦٨. مقاالت االسالميين ١: ١٢٩. المراسيل ٥٩. شرح نهج البالغة البن أبي

الحديد
١: ٣١٥. الكنى واألسماء ١: ١٤٩. سير أعالم النبالء ٥: ٣٨٩. الثقات البن حبان

:٦
٣١٣. تاريخ االسالم ٥: ٧٤.

(١٣٠٤)
[الكناني]

زيد بن عياض الكناني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٧١. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٥٧. جامع الرواة ١: ٣٤٣. نقد الرجال ١٤٤. مجمع الرجال ٣: ٨٣.
أعيان الشيعة ٧: ١٢٦. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٧. منهج المقال ١٥٤.

(١٣٠٥)
[الشحام]

أبو أسامة زيد بن محمد بن يونس، وقيل موسى األزدي بالوالء، الشحام،
وقيل الحجام، الكوفي، وقيل في اسمه زيد بن يونس الشحام.

من ثقات محدثي وفقهاء االمامية األعالم الرؤساء المأخوذ عنهم الحالل
والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم. وروى عنه صفوان
بن

يحيى، والمفضل بن صالح، وعلي بن النعمان وغيرهم. توفي قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٢ و ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٦٥. فهرست الطوسي ٧١. رجال
الكشي ٣٣٧. سفينة البحار ١: ٥٧٦ و ٦٩٢. رجال النجاشي ١٢٥. معالم العلماء

.٥١
معجم الثقات ٥٧. الكنى واأللقاب ١: ٤. رجال ابن داود ١٠٠. هدية األحباب

(٦٣٧)



(فارسي) ٢. رجال البرقي ١٨. معجم رجال الحديث ٧: ٣٣١ و ٣٦١ - ٣٦٤ و
- ٣٦٦

٣٦٨. جامع الرواة ١: ٣٤٠ و ٣٤٤ و ٣٤٥. رجال الحلي ٧٣. شرح مشيخة الفقيه
.١١

رجال األنصاري ٩١. نقد الرجال ١٤٤. مجمع الرجال ٣: ٨٥ و ٨٦. هداية
المحدثين

٦٨. أعيان الشيعة ٧: ١٢٧ و ١٢٨. بهجة اآلمال ٤: ٢٥١. المناقب ٤: ٢٨١.
منتهى

المقال ١٤١. العندبيل ١: ٣٠٨ و ٣٠٩. منهج المقال ١٥٤. ايضاح االشتباه ٤٠.
جامع

المقال ٦٩. نضد االيضاح ١٤٩. التحرير الطاووسي ١١٥. أضبط المقال ٤٦٨ و
٥١٢

و ٥١٩. إتقان المقال ٦٥. الوجيزة ٣٥. ثقات الرواة ١: ٣٤٦ و ٣٤٧ و ٣٥٠.
تهذيب التهذيب ٣: ٤٢٩. التاريخ الكبير ٣: ٣٨٨. تقريب التهذيب ١: ٢٧٧.

خالصة تذهيب الكمال ١١٠. لسان الميزان ٧: ٢٢٤. المغني في الضعفاء ١: ٢٤٩.
الثقات البن حبان ٦: ٣١٧. ميزان االعتدال ٢: ١٠٨. الجرح والتعديل ١: ٢: ٥٧٧.

(١٣٠٦)
[األسدي]

زيد بن المستهل بن الكميت األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٧١. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٧: ٣٥٩. جامع الرواة ١: ٣٤٣. نقد الرجال ١٤٤. مجمع الرجال ٣: ٨٤.
أعيان الشيعة ٧: ١٢٨. منتهى المقال ١٤٠. العندبيل ١: ٣٠٨ وفيه اسم أبيه مسهل

بدل
المستهل. منهج المقال ١٥٤.

(١٣٠٧)
[الجعفي]

زيد بن موسى الجعفي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الضعفاء.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٥. تنقيح المقال ١: ٤٧١. معجم رجال الحديث ٧: ٣٥٩. جامع



(٦٣٨)



الرواة ١: ٣٤٣. مجمع الرجال ٣: ٨٤. أعيان الشيعة ٧: ١٢٨. العندبيل ١: ٣٠٨.
منهج

المقال ١٥٤. إتقان المقال ١٨٦. الوجيزة ٣٥.
(١٣٠٨)

[مولى الفزاري]
زيد مولى هبيرة، وقيل ابن هبيرة الفزاري.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم، صحب
اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ٧: ٣٦٩.

(١٣٠٩)
[النرسي]

زيد النرسي، الكوفي.
محدث إمامي صحيح المذهب، وقيل كان من الضعفاء المهملين، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٩٦. تنقيح المقال ١: ٤٧١. رجال النجاشي ١٢٤. خاتمة

المستدرك ٨٠٥. فهرست الطوسي ٧١. معالم العلماء ٥١. رجال ابن داود ١٠٠ و
.٢٤٦

معجم الثقات ٢٨٧. معجم رجال الحديث ٧: ٣٦٥ و ٣٦٩. جامع الرواة ١: ٣٤٣.
رجال الحلي ٢٢٢. توضيح االشتباه ١٦٦. نقد الرجال ١٤٣ في ترجمة الزراد و

.١٤٤
مجمع الرجال ٣: ٨٤. هداية المحدثين ٦٨. أعيان الشيعة ٧: ١٢٩. رجال بحر العلوم

٢: ٣٦٠. بهجة اآلمال ٤: ٢٢٦. منتهى المقال ١٤١. العندبيل ١: ٣٠٨. منهج
المقال ١٥٤.

ايضاح االشتباه ٤٠. نضد االيضاح ١٤٧. إتقان المقال ١٨٥. رجال األنصاري ٩١.

(٦٣٩)


