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حرف السين

(٣)



(١٣١٠)
[سالم بن األسد]

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

رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٨: ١٩.
(١٣١١)
[الكوفي]

أبو عبد الله سالم البراد، وقيل البزاز، الكوفي.
محدث إمامي تابعي حسن الحديث، وثقه بعض العامة. روى عنه القاسم بن

أبي بزة، وإسماعيل بن أبي خالد، وعبد الملك بن عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤. معجم رجال الحديث ٨: ١١. خاتمة
المستدرك ٨٠٥. جامع الرواة ١: ٣٤٧. مجمع الرجال ٣: ٩٢. أعيان الشيعة ٧:

.١٧٣
منهج المقال ١٥٦.

تقريب التهذيب ١: ٢٨١. تهذيب التهذيب ٣: ٤٤٤. التاريخ الكبير ٤: ١٠٨.
الجرح والتعديل ٢: ١: ١٩٠. خالصة تذهيب الكمال ١١٢. تاريخ الثقات ١٧٣.

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٤٣.
(١٣١٢)
[البطائني]

أبو حمزة سالم البطائني، الكوفي، والد علي بن أبي حمزة.
محدث إمامي. روى عنه حفيده الحسن بن علي بن أبي حمزة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٤. معجم

(٥)



رجال الحديث ٨: ٩ و ١٢. مجمع الرجال ٣: ٩٢. أعيان الشيعة ٧: ١٧٣. رجال
النجاشي ٢٦ في ترجمة حفيده الحسن بن علي بن أبي حمزة.

(١٣١٣)
[ابن أبي الجعد]

سالم ابن أبي الجعد رافع األشجعي بالوالء، الغطفاني، الكوفي.
من محدثي العامة التابعين، وثقه جماعة منهم. وقال آخرون كان يدلس

ويرسل. وقال بعض المحققين بأنه لم يكن من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم بل
كان من أصحاب اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم والراوين عنه.

توفي سنة ١٠٠، وقيل سنة ١٠١، وقيل سنة ٩٥، وقيل سنة ٩٧، وقيل سنة ٩٨.
المراجع:

رجال البرقي ٣٣. جامع الرواة ١: ٣٤٧. معجم رجال الحديث ٨: ١٣. منهج
المقال ١٥٦. منتهى المقال ١٤٢. إتقان المقال ٦٥.

تاريخ الثقات ١٧٣. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٢. التاريخ الكبير ٤: ١٠٧. تهذيب
التهذيب ٣: ٤٣٢. ميزان االعتدال ٢: ١٠٩. تقريب التهذيب ١: ٢٧٩. لسان الميزان

:٧
٢٢٤. شذرات الذهب ١: ١١٨. العبر ١: ١١٩. الكامل في التاريخ ٤: ٥٩١.

المراسيل
٧٠. سير أعالم النبالء ٥: ١٠٨. المعارف ٢٠٠. المغني في الضعفاء ١: ٢٥٠.

خالصة
تذهيب الكمال ١٣١. تاريخ اإلسالم ٣: ٣٦٩. البداية والنهاية ٩: ١٨٩. الجرح

والتعديل ٤: ١٨١. الطبقات البن خياط ١٥٦. الطبقات الكبرى ٦: ٢٩١.
(١٣١٤)
[الكوفي]

سالم بن سعيد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٨: ١٩. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١: ٣٤٨. مجمع الرجال ٣: ٩٣.
أعيان

الشيعة ٧: ١٧٧. منتهى المقال ١٤٢. منهج المقال ١٥٧.

(٦)



(١٣١٥)
[الرواجني]

أبو حذيفة سالم بن سلمة الرواجني، الكوفي، مولى.
إمامي اختلفت اآلراء فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من أهمل حديثه، وآخرون

عدوه من المجهولين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٤. رجال ابن داود ١٠٠. معجم رجال
الحديث ٨: ١٩ و ٢٠. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١: ٣٤٨. مجمع الرجال ٣:

.٩٣
أعيان الشيعة ٧: ١٧٧. منهج المقال ١٥٧ وفيه أبو خديجة بدل أبو حذيفة. جامع

المقال ٧٠.
(١٣١٦)
[األشل]

سالم بن عبد الرحمن بن سالم األشل.
محدث إمامي ثقة.

كان بياعا للمصاحف. وروى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن بكير، ومنصور بن حازم، وإبراهيم بن ميمون.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩ وفيها أسند عنه و ١٢٤. تنقيح المقال ٢: ٥. خاتمة

المستدرك ٨٠٥. رجال النجاشي ١٦٥ في ترجمة ابنه عبد الرحمن بن سالم. معجم
الثقات ٥٧. معجم رجال الحديث ٨: ١١ و ٢٠. جامع الرواة ١: ٣٤٧ و ٣٤٨. نقد
الرجال ١٨٥ في ترجمة ابنه عبد الرحمن. مجمع الرجال ٣: ٩٣ و ٤: ٧٩ في ترجمة
ابنه عبد الرحمن. أعيان الشيعة ٧: ١٧٢ و ١٧٧. بهجة اآلمال ٤: ٣٠٩. رجال البرقي

١٣. منتهى المقال ١٤٢. منهج المقال ١٥٧. إتقان المقال ٦٥. الوجيزة ٣٥.
(١٣١٧)
[األزدي]

سالم بن عبد الله األزدي، الجصاص، وقيل الخواص، الكوفي.
إمامي.

(٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٨: ٢١. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١: ٣٤٩. مجمع الرجال ٣: ٩٣.
أعيان

الشيعة ٧: ١٧٧. منتهى المقال ١٤٢. منهج المقال ١٥٧.
(١٣١٨)
[الكوفي]

أبو محمد سالم، وقيل سلمه بن عبد الله الحناط، وقيل الخياط الكوفي
إمامي

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح ٢: خاتمة المستدرك ٨٠٥. نقد الرجال

١٤٥. معجم رجال الحديث ٨: ٢١ و ٢١٤. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١:
.٣٤٩

مجمع الرجال ٣: ٩٣. أعيان الشيعة ٧: ١٧٧. توضيح االشتباه ١٦٧. منتهى المقال
١٤٢. منهج المقال ١٥٧. نضد اإليضاح ١٤٩. أضبط المقال ٥١٥. راهنماي

دانشوران
(فارسي) ١: ٢٤١.

(١٣١٩)
(ابن أبي حفصة)

أبو يونس، وقيل أبو الحسن سالم أبن أبي حفصة عبيد، وقيل رياد العجلي
بالوالء، التمار، الكوفي.

محدث زيدي بتري ضعيف الحديث ال يحتج به، وكان منحرفا ضاال ومضال.
قال عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا في الحديث إال إنه شيعي، وضعفه آخرون.
كان لسوء عقيدته يكذب على اإلمام الباقر عليه السالم، فلعنه اإلمام الصادق عليه

السالم
وكذبه وكفره، وله كتاب.

روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم. وذوي عنه يعقوب به
يزيد، وسفيان الثوري، وزرارة بن أعين وغيرهم ومات سنة ١٣٧، وقيل حوالي ١٤٠.

(٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٩٢ و ١٢٤ و ٢٠٩. رجال الكشي ٢٣٣. رجال النجاشي ١٣٤.
تنقيح المقال ٢: ٣. رجال ابن داود ٢٤٧. رجال البرقي ١٢ و ٣٣. معجم رجال

الحديث
٨: ١٣ و ٢٨. جامع الرواة ١: ٣٤٧. هداية المحدثين ٦٩. مجمع الرجال ٣: ٨٩ -

.٩٢
أعيان الشيعة ٧: ١٧٥. رجال األنصاري ٩١. توضيح االشتباه ١٦٦. بهجة اآلمال ٤:

٣٠٤. المقاالت والفرق ١٠ و ٧٣ و ١٤٦. فرق الشيعة ١٣ و ٥٧. منتهى المقال
.١٤٢

منهج المقال ١٥٦. التحرير الطاووسي ١٤٥. الوجيزة ٣٥. إتقان المقال ١٨٦.
تقريب التهذيب ١: ٢٧٩. ميزان االعتدال ٢: ١١٠. المجروحين ١: ٣٤٣. لسان

الميزان ٧: ٢٢٤. التاريخ الكبير ٤: ١١١. الطبقات الكبرى ٦: ٢٣٤. خالصة تذهيب
الكمال ١١١. تهذيب التهذيب ٣: ٤٣٣. تاريخ الثقات ١٧٤. الضعفاء الكبير ٢:

.١٥٢
الجرح والتعديل ٢: ١: ١٨٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١١. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ١: ٣٠٧. أحوال الرجال ٥٣. الكنى واألسماء ٢: ١٦٠.
المغني في الضعفاء ١: ٢٥٠.

(١٣٢٠)
[سالم العطار]

أحد خدام اإلمام الصادق عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٨: ٣٠. جامع الرواة ١: ٣٤٩. مجمع الرجال ٣: ٩٣. أعيان الشيعة ٧:

.١٧٨
منهج المقال ١٥٧.

(١٣٢١)
[الهاللي]

أبو عبد الله سالم بن عطية الهاللي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٨: ٢١. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١: ٣٤٩. مجمع الرجال ٣: ٩٤.
أعيان

الشيعة ٧: ١٧٨. منتهى المقال ١٤٢. منهج المقال ١٥٧.
(١٣٢٢)

[الصائدي]
سالم بن عمارة الصائدي، الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٥. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال
الحديث ٨: ٢١. نقد الرجال ١٤٥. جامع الرواة ١: ٣٤٩. مجمع الرجال ٣: ٩٤.

أعيان
الشيعة ٧: ١٧٨. منتهى المقال ١٤٢ وفيه اسم أبيه عمار بدل عمارة. منهج المقال

١٥٧
وفيه كما في المنتهى.

(١٣٢٣)
[سالم بن الفضيل]

محدث إمامي، روى عنه صفوان بن يحيى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٨: ٢١. خاتمة المستدرك ٨٠٥. أعيان الشيعة ٧: ١٧٨.
جامع الرواة ١: ٣٤٨. تنقيح المقال ٢: ٥.

(١٣٢٤)
[بياع الزطي]

أبو رافع سالم الكوفي، مولى أبان، المعروف ببياع الزطي.
محدث إمامي. روى عنه أسباط بن سالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٢. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

(١٠)



الحديث ٨: ١٠ و ٣١. جامع الرواة ١: ٣٤٧. مجمع الرجال ٣: ٨٩. رجال البرقي
.٣٣

أعيان الشيعة ٧: ١٧٢. منهج المقال ١٥٦.
(١٣٢٥)

[سالم بن مكرم]
أبو خديجة وأبو سلمة سالم ابن أبي سلمة مكرم بن عبد الله األسدي بالوالء،

الكوفي، الكناسي، الجمال، المعروف بصاحب الغنم.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل كان من الضعفاء ولم تثبت وثاقته، وله كتاب.

وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان جماال، حمل اإلمام الصادق عليه السالم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.

روى عنه أحمد بن عائذ، وعبد الرحمن بن أبي هاشم البزاز البجلي، والحسن
ابن علي الوشاء وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٤ و ٥ و ٣: قسم الكنى ١٥. فهرست

الطوسي ٧٩. رجال النجاشي ١٣٤. معالم العلماء ٥٧.. رجال ابن داود ١٠١ و
.٢٤٧

رجال الحلي ٢٢٧. معجم الثقات ٥٧ و ١٤٠. معجم رجال الحديث ٨: ٩ و ١٧ و
١٨

و ٢٢ و ٢٧ و ٢١: ١٤٣ و ١٧٧. رجال البرقي ٣٣. رجال الكشي ٣٥٢. نقد
الرجال

١٤٥ و ٣٨٧. توضيح االشتباه ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٤٩ و ٣٨٣ و ٣٩١. هداية
المحدثين ٦٩. مجمع الرجال ٣: ٩٤ و ٩٥ و ٧: ٣٧. أعيان الشيعة ٧: ١٨٠. بهجة

اآلمال ٤: ٣٠٩. المقاالت والفرق ٨١ و ٢١٨. فرق الشيعة ٦٩. منتهى المقال
.١٤٢

سفينة البحار ١: ٣٨١ و ٦٤١. منهج المقال ١٥٧. جامع المقال ٧٠. التحرير
الطاووسي

١٤٤. نضد االيضاح ١٥٠. أضبط المقال ٥١٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٣. إتقان
المقال

١٨٦. الوجيزة ٣٥. تهذيب المقال ٣: ٧٩. رجال األنصاري ٩١.
(١٣٢٦)

[الحضرمي]
السايب، وقيل الساب بن عمارة الحضرمي، الكوفي.

إمامي.



(١١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧. خاتمة المستدرك ٨٠٥. معجم رجال

الحديث ٨: ٧. نقد الرجال ١٤٦. جامع الرواة ١: ٣٥٠. مجمع الرجال ٣: ٩٥.
أعيان

الشيعة ٧: ١٨٢. منهج المقال ١٥٧.
(١٣٢٧)
[السايب]

السايب مولى الحسين بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٣٢. جامع الرواة ١: ٣٥٠. مجمع الرجال ٣: ٩٦. أعيان الشيعة ٧:

١٨٢ و
فيه مولى حسين بن عبد. منهج المقال ١٥٧.

(١٣٢٨)
[سحيم]

سحيم السندي، وقيل السعدي، مولى بني زهرة.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. نقد الرجال

١٤٦. توضيح االشتباه ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٥٠. مجمع الرجال ٣: ٩٧. أعيان
الشيعة ٧: ١٨٥. منهج المقال ١٥٧.

(١٣٢٩)
[السدوسي]

محدث. روى عنه أبان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٠٢. جامع الرواة ٢: ٤٤٦. خاتمة المستدرك ٨٧٠.
هداية المحدثين ٣١٥.

(١٢)



(١٣٣٠)
[الصيرفي]

أبو الفضل سدير، وقيل سلمة بن حكيم بن صهيب الكوفي، الصيرفي، مولى.
محدث إمامي ممدوح، وقيل من الضعفاء، وثقه بعض العامة وذمه آخرون

منهم. روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم. وروى عنه أبو
حماد

األعرابي، وجميل بن صالح، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٩١ و ١٢٥ و ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٧ و ٨. رجال ابن داود ١٠١.
رجال الحلي ٨٥. معجم الثقات ٢٨٨. رجال البرقي ١٥ و ١٨. معجم رجال

الحديث
٨: ٣٤ و ٢٣: ١٥٩. نقد الرجال ١٤٦. توضيح االشتباه ١٦٧. جامع الرواة ١:

.٣٥٠
رجال الكشي ٢١٠. مجمع الرجال ٣: ٩٧ و ٩٨. أعيان الشيعة ٧: ١٨٥. بهجة

اآلمال
٤: ٣١٣. المناقب ٤: ٢٨١. سفينة البحار ١: ٦١٢. منتهى المقال ١٤٣. منهج

المقال
١٥٧. التحرير الطاووسي ١٤٧. راهنماى دانشوران (فارسي) ٢: ٩٠. وسائل الشيعة

٢٠: ٢٠٤. روضة المتقين ١٤: ٣٦٧. إتقان المقال ١٨٧. الوجيزة ٣٥. شرح
مشيخة

الفقيه ١٢٩. رجال األنصاري ٩١.
لسان الميزان ٣: ٩. ميزان االعتدال ٢: ١١٦. التاريخ الكبير ٤: ٢١٤. الكامل في
ضعفاء الرجال ٣: ١٣٠٣. الضعفاء الكبير ٢: ١٧٩. المجروحين ١: ٣٥٤. تاريخ

أسماء
الثقات ١٦٠. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٢٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٢٥

و
٣٢٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

٣٠٩. المغني في الضعفاء ١: ٢٥٢.
(١٣٣١)
[السراج]

خادم اإلمام الصادق عليه السالم.
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

روى عنه يعقوب بن ضحاك.



(١٣)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٠٢.

(١٣٣٢)
[األزدي]

السري بن حيان األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٤٠. نقد الرجال ١٤٧. جامع الرواة ١: ٣٥١. مجمع الرجال ٣: ٩٨.
أعيان

الشيعة ٧: ٢١٧. منتهى المقال ١٤٣. منهج المقال ١٥٨.
(١٣٣٣)
[الناجي]

السري بن خالد الناجي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وعبد الملك

ابن مسلمة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٤١. رجال البرقي ٤٥. نقد الرجال ١٤٧. جامع الرواة ١: ٣٥١. مجمع

الرجال ٣: ٩٨. أعيان الشيعة ٧: ٢١٧. منتهى المقال ١٤٣. منهج المقال ١٥٨.
أضبط

المقال ٥١٣.
لسان الميزان ٣: ١٢ وفيه مدني. ميزان االعتدال ٢: ١١٧. الجرح والتعديل ٢: ١:

.٢٨٤
(١٣٣٤)

[الهمداني]
السري بن عبد الله الهمداني، الكوفي.

إمامي.

(١٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٤٢. نقد الرجال ١٤٧. جامع الرواة ١: ٣٥٢. مجمع الرجال ٣: ٩٩.
أعيان

الشيعة ٧: ٢١٧. منتهى المقال ١٤٣. منهج المقال ١٥٨.
(١٣٣٥)
[السلمي]

السري بن عبد الله بن يعقوب السلمي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه محمد بن يزيد الحرامي، وحسن بن حسين العرني، وعباد بن
يعقوب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ١٠. رجال النجاشي ١٣٨. رجال ابن داود

١٠١. رجال الحلي ٨٦. معجم الثقات ٥٧. معجم رجال الحديث ٨: ٤٢. نقد
الرجال

١٤٧. توضيح االشتباه ١٦٨. جامع الرواة ١: ٣٥١. هداية المحدثين ٧٠. مجمع
الرجال ٣: ٩٩. أعيان الشيعة ٧: ٢١٧. بهجة اآلمال ٤: ٣١٧. منتهى المقال ١٤٣.

منهج
المقال ١٥٨. جامع المقال ٧٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٤. رجال األنصاري ٩١.

روضة
المتقين ١٤: ٣٦٨. إتقان المقال ٦٥. الوجيزة ٣٥.

لسان الميزان ٣: ١٣. ميزان االعتدال ٢: ١١٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٣:
١٢٩٧. المغني في الضعفاء ١: ٢٥٣.

(١٣٣٦)
[سعاد بن سليمان]

سعاد بن سليمان التميمي، وقيل الجعفي، وقيل اليشكري، وقيل الكاهلي،
الحماني، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وثقه بعض العامة، وقال آخرون منهم بأنه كان

(١٥)



صدوقا يخطئ وكان شيعيا.
روى عنه علي بن ثابت الدهان، وجبارة بن المغلس، والحسن بن عطية

القرشي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٦ وفي نسخة خطية منه اسمه سعادان. تنقيح المقال ٢: ١٠.
خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال الحديث ٨: ٤٢. جامع الرواة ١: ٣٥٢. توضيح

االشتباه ١٦٨. نقد الرجال ١٤٧. مجمع الرجال ٣: ٩٩. أعيان الشيعة ٧: ٢١٨.
منتهى

المقال ١٤٣. منهج المقال ١٥٨.
تقريب التهذيب ١: ٢٨٥. تهذيب التهذيب ٣: ٤٦٢. لسان الميزان ٧: ٢٢٦ وفيه
ابن سليمان أو ابن عبد الرحمن. ميزان االعتدال ٢: ١١٨. التاريخ الكبير ٤: ٢١١.

خالصة تذهيب الكمال ١٣٧. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٢٤. الثقات ٦: ٤٣٥.
(١٣٣٧)
[الكلبي]

سعاد بن عمران الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٤٢. جامع الرواة ١: ٣٥٢. نقد الرجال ١٤٧. مجمع الرجال ٣: ٩٩.
أعيان

الشيعة ٧: ٢١٩. منتهى المقال ١٤٣. منهج المقال ١٥٨.
(١٣٣٨)
[الزهري]

أبو إسحاق، ويقال أبو إبراهيم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
القرشي، الزهري، المدني.

من محدثي وقضاة العامة، ويعدونه من ثقاتهم، تولى قضاء المدينة المنورة
في عهد هشام بن عبد الملك األموي.

(١٦)



روى عنه أيوب السختياني، وعياض الفهري، وسفيان بن عيينة وغيرهم.
توفي سنة ١٢٥، وقيل سنة ١٢٦، وقيل سنة ١٢٧، وقيل سنة ١٢٨، عن اثنين

وسبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ٢: ١٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٤٨. جامع الرواة ١: ٣٥٢. نقد الرجال ١٤٧، مجمع الرجال ٣: ٩٩.

أعيان
الشيعة ٧: ٢١٩. منتهى المقال ١٤٤. منهج المقال ١٥٨.

تقريب التهذيب ١: ٢٨٦. تهذيب التهذيب ٣: ٤٦٣. خالصة تذهيب الكمال
١١٣. التاريخ الكبير ٤: ٥١. شذرات الذهب ١: ١٧٣. البداية والنهاية ١٠: ٢٦.

مرآة
الجنان ١: ٢٦٩. النجوم الزاهرة ١: ٣٠٤. الجرح والتعديل ٢: ١: ٧٩. تاريخ الثقات

١٧٨. تاريخ أسماء الثقات ١٤١. الكنى واألسماء ١: ٩٥. سير أعالم النبالء ٥:
.٤١٨

الكامل في التاريخ ٥: ٢٧٤ و ٣١٩. تاريخ اإلسالم ٥: ٧٧. الثقات ٦: ٣٧٥. تاريخ
الطبري ٧: ٢٢٧.

(١٣٣٩)
[بياع السابري]

سعد بياع السابري.
من محدثي اإلمامية. روى عنه حماد بن عثمان.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: ١٢. معجم رجال الحديث ٨: ٩٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٢١. جامع
الرواة ١: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. منتهى المقال ١٤٤. منهج المقال ١٥٨.

(١٣٤٠)
[الكندي]

سعد، وقيل سعيد بن الحسن الكندي.
من ضعفاء محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، صحب األمام الباقر عليه السالم.

روى عنه علي بن الحكم.

(١٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٢٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٢١. معجم رجال الحديث ٨: ٥٧ و ١١٧
و ١٤٦. نقد الرجال ١٤٨. جامع الرواة ١: ٣٥٣. مجمع الرجال ٣: ١٠١. رجال

البرقي
١٥ و ٣٨. منهج المقال ١٥٨. إتقان المقال ١٨٨.

(١٣٤١)
[الباهلي]

سعد بن حميد الباهلي، الكوفي، مولى.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٢. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٥٨. جامع الرواة ١: ٣٥٤. نقد الرجال ١٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٠١.
أعيان الشيعة ٧: ٢٢٢. منتهى المقال ١٤٤. منهج المقال ١٥٨.

(١٣٤٢)
[الزام]

سعد بن أبي خلف الزهري بالوالء، الكوفي، الراجز، وقيل الزاجر، المعروف
بالزام.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عن األمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وأحمد بن ميثم وغيرهم.

وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٣ و ٣٥١. تنقيح المقال ٢: ١١. رجال النجاشي ١٢٧. فهرست
الطوسي ٧٦. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠١. معجم الثقات ٥٨. رجال

البرقي
٥٠. معجم رجال الحديث ٨: ٤٨ و ٥٠. جامع الرواة ١: ٣٥٢. رجال الحلي ٧٨.

نقد
الرجال ١٤٧. مجمع الرجال ٣: ٩٩. هداية المحدثين ٧٠. أعيان الشيعة ٧: ٢١٩.

بهجة
اآلمال ٤: ٣١٨. منتهى المقال ١٤٤. منهج المقال ١٥٨. جامع المقال ٧٠. نضد

(١٨)



االيضاح ١٥١. راهنماي دانشوران (فارسي) ١: ٤٢٢. إتقان المقال ٦٦. وسائل
الشيعة

٢٠: ٢٠٤. روضة المتقين ١٤: ٣٦٨. الوجيزة ٣٥. رجال األنصاري ٩١.
(١٣٤٣)
[العنزي]

سعد بن خليد، وقيل خليل العنزي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٥٨. جامع الرواة ١: ٣٥٤. توضيح االشتباه ١٦٨. نقد الرجال ١٤٨.

مجمع
الرجال ٣: ١٠٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٢٢. منهج المقال ١٥٩. منتهى المقال ١٤٤.

(١٣٤٤)
[سعد بن زياد]

سعد بن زياد األسدي، وقيل األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٥٨. جامع الرواة ١: ٣٥٤. نقد الرجال ١٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٠٢.
أعيان الشيعة ٧: ٢٢٢. منهج المقال ١٥٩.

(١٣٤٥)
[الكوفي]

سعد بن سيار الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٥. معجم رجال الحديث ٨: ٦٧. جامع

الرواة ١: ٣٥٤. نقد الرجال ١٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٠٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٢٣.
منهج

المقال ١٥٩.

(١٩)



(١٣٤٦)
[البجلي]

سعد بن الصلت البجلي، الكوفي، مولى.
إمامي، قاضي، مجهول الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٢. تنقيح المقال ٢: ١٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٦٧. جامع الرواة ١: ٣٥٤. نقد الرجال ١٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٠٣.
أعيان الشيعة ٧: ٢٢٣. منهج المقال ١٥٩.

(١٣٤٧)
[الشيباني]

أبو غيالن سعد بن طالب الشيباني، الكوفي.
محدث إمامي بعض العامة يعدونه من الصلحاء، روى عنه أحمد بن عبد الله بن

يونس، وأبو األحوص سالم بن سليم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٦٧. جامع الرواة ١: ٣٥٤. توضيح االشتباه ١٦٩. نقد الرجال ١٤٨.

مجمع
الرجال ٣: ١٠٤. أعيان الشيعة ٧: ٢٢٣. منهج المقال ١٥٩.

لسان الميزان ٣: ١٧ وفيه أبو غالب بدل أبو غيالن. الجرح والتعديل ٢: ١: ٨٧.
التاريخ الكبير ٤: ٦٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣١٢. المغني في

الضعفاء
.١: ٢٥٤
(١٣٤٨)

[سعد بن طريف]
سعد، وقيل سعيد بن طريف، وقيل ظريف التيمي، وقيل التميمي بالوالء،
الحنظلي، الكوفي، المعروف باألسكاف، وقيل الخفاف، وقيل الحذاء.

(٢٠)



محدث ناووسي العقيدة (والناووسية فرقة ضالة كانوا يعتقدون بأن اإلمام
الصادق عليه السالم لم يمت وال يموت وهو المهدي الموعود)، ضعيف الحديث،

وقيل
حديثه يعرف وينكر، وقيل في حديثه نظر، وقيل كان صحيح الحديث، ضعفه

بعض العامة وتركوه وكان من قضاة وقته، وله كتاب.
روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم. وروى عنه إسحاق

بن
الهيثم، وأيوب بن عبد الرحمن، وسيف بن عميرة وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٩٢ و ١٢٤ و ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ١٥. رجال النجاشي ١٢٧.

فهرست الطوسي ٧٦. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠١ و ٢٤٧. معجم الثقات
٥٨. رجال البرقي ٩. معجم رجال الحديث ٨: ٤٥ و ٦٧ و ١٢٠. رجال الكشي

.٢١٤
جامع الرواة ١: ٣٥٣ و ٣٥٤. رجال الحلي ٢٢٦. توضيح االشتباه ١٦٨. نقد الرجال

١٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٠٠ و ١٠١ و ١٠٤. هداية المحدثين ٧١. أعيان الشيعة
:٧

٢٢٠ و ٢٢٣. الوجيزة ٣٥. رجال األنصاري ٩٢. بهجة اآلمال ٤: ٣٢١. سفينة
البحار

١: ٦١٩. منتهى المقال ١٤٤. منهج المقال ١٥٩. جامع المقال ٧٠ وفيه اسم أبيه
أبي

طريف. نضد االيضاح ١٥٢. التحرير الطاووسي ١٤٢. أضبط المقال ٥١٤. وسائل
الشيعة ٢٠: ٢٠٤. شرح مشيخة الفقيه ١٣٦. إتقان المقال ١٨٨.

التاريخ الكبير ٤: ٥٩. المجروحين ١: ٣٥٧. ميزان االعتدال ٢: ١٢٢. تهذيب
التهذيب ٣: ٤٧٣. تقريب التهذيب ١: ٢٨٧. خالصة تذهيب الكمال ١١٤. لسان

الميزان ٧: ٢٢٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٥٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٣:
.١١٨٦

الضعفاء الكبير ٢: ١٢٠. الجرح والتعديل ٢: ١: ٨٧. تاريخ الثقات ١٧٩. المجموع
في

الضعفاء والمتروكين ١٢٣ و ٣٢١ و ٤٤٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٠.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣١٢. أحوال الرجال ٥٨.

(١٣٤٩)
[الطائي]

سعد بن عمر، وقيل عمير الطائي، السنبسي، الكوفي.



إمامي.

(٢١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٨٨. جامع الرواة ١: ٣٥٦. نقد الرجال ١٤٩. مجمع الرجال ٣: ١٠٨.
أعيان الشيعة ٧: ٢٢٦.

(١٣٥٠)
[الهمداني]

سعد بن هاشم األرحبي، وقيل األرجني، وقيل األرجي، الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢١. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٩٣. جامع الرواة ١: ٣٥٧. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١٠.
أعيان الشيعة ٧: ٢٣١. منهج المقال ١٦٠.

(١٣٥١)
[سعد بن هشام]

سعد بن هشام بن الحكم.
محدث لم يذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٨: ٩٤.
(١٣٥٢)

[األسدي]
سعد والد جعفر بن سعد األسدي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢١. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

(٢٢)



الحديث ٨: ٩٨. جامع الرواة ١: ٣٥٧. مجمع الرجال ٣: ١٠٩. أعيان الشيعة ٧:
.٢٣١

منهج المقال ١٦٠.
(١٣٥٣)
[الطائي]

أبو مجاهد، وقيل أبو محامد سعد بن يزيد الطائي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٩٤. جامع الرواة ١: ٣٥٧. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١٠.
أعيان الشيعة ٧: ٢٣١. منهج المقال ١٦٠.

(١٣٥٤)
[الفزاري]

سعد بن يزيد الفزاري بالوالء، الكوفي، الجعفري، وقيل الجفري، وقيل
الخفري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ٩٤. جامع الرواة ١: ٣٥٧. مجمع الرجال ٣: ١١٠. أعيان الشيعة ٧:

.٢٣١
منهج المقال ١٦٠.

(١٣٥٥)
[الطائي]

سعدان بن عمار الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٢. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ٩٩. جامع الرواة ١: ٣٥٧. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١٠.
أعيان الشيعة ٧: ٢٣٢. منهج المقال ١٦٠.

(٢٣)



(١٣٥٦)
[المزني]

سعدان المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٣. جامع الرواة ١: ٣٥٧. مجمع الرجال ٣: ١١٠. أعيان الشيعة ٧:
٢٣٢. منهج المقال ١٦٠ وفيه سعدان بن المزني.

(١٣٥٧)
[العامري]

أبو الحسن سعدان بن مسلم بن عبد الرحمن العامري بالوالء، الكوفي، وقيل
اسمه عبد الرحمن وسعدان لقب له.

من ثقات محدثي اإلمامية، كبير القدر، جليل المنزلة، وله كتاب، روى عن
اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن عذافر، وعبد الله بن الصلت القمي
وغيرهم. وعمر طويال وكان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣. فهرست الطوسي ٧٩. رجال النجاشي

١٣٧. معالم العلماء ٥٧. رجال ابن داود ١٠٣. معجم رجال الحديث ٨: ٩٨ و ٩٩
-

١٠٣. جامع الرواة ١: ٣٥٧. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١٠. هداية
المحدثين ٧١. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٢. بهجة اآلمال ٤: ٣٤٤. منتهى المقال ١٤٥.

منهج
المقال ١٦٠. جامع المقال ٧٠. ايضاح االشتباه ٤٥. نضد االيضاح ١٥٣. أضبط

المقال
٥١٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٥. إتقان المقال ١٩٢ وفيه من الحسان. شرح مشيخة

الفقيه ١٩.

(٢٤)



(١٣٥٨)
[األزدي]

سعدان بن واصل األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٢. جامع الرواة ١: ٣٥٨. توضيح االشتباه ١٦٩. نقد الرجال ١٥٠.
مجمع الرجال ٣: ١١٠. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٢. منهج المقال ١٦٠.

(١٣٥٩)
[سعيد األزرق]

محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥. وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٢٤. معجم
رجال الحديث ٨: ١٠٥. رجال البرقي ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. جامع الرواة ١:

.٣٥٨
(١٣٦٠)
[الكوفي]

سعيد بن أبي األسود الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦ واسمه في نسخة خطية منه سعيد بن األسود. تنقيح المقال

٢: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال الحديث ٨: ١٠٨. جامع الرواة ١:
.٣٥٨

نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١١. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منتهى المقال
.١٤٧

منهج المقال ١٦٠.

(٢٥)



(١٣٦١)
[ابن أبي األصبغ]

سعيد بن أبي األصبغ الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٨. رجال البرقي ٣٨. جامع الرواة ١: ٣٥٨. توضيح االشتباه ١٦٩.
نقد

الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١١. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منتهى المقال ١٤٧.
منهج المقال ١٦٠.

(١٣٦٢)
[بياع األكفان]

سعيد بياع األكفان.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٤٤.

(١٣٦٣)
[الهمداني]

أبو حنيفة سعيد بن بيان، وقيل بنان الهمداني، الكوفي، المعروف بسائق
الحاج، وقيل سابق الحاج.

محدث إمامي ثقة، وقيل مهمل مذموم، وله كتاب.
روى عنه عبيس بن هشام الناشري، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن زياد

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٥. رجال الكشي ٣١٨. رجال النجاشي
١٢٩. رجال ابن داود ١٠٢. معجم الثقات ٥٨. معجم رجال الحديث ٨: ١١١.

رجال
البرقي ٤٣. جامع الرواة ١: ٣٥٩. رجال الحلي ٨٠. توضيح االشتباه ١٧٠. نقد

الرجال
١٥٠. مجمع الرجال ٣: ١١٢ و ١١٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. بهجة اآلمال ٤:

.٣٤٧
فهرست الطوسي ١٨٨. منتهى المقال ١٤٦. منهج المقال ١٦٠ و ١٦١. جامع

المقال



(٢٦)



٧٠. ايضاح االشتباه ٤٢. التحرير الطاووسي ١٣٥. نضد االيضاح ١٥٤. أضبط
المقال

٥١٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٥. إتقان المقال ٦٧. الوجيزة ٣٥.
(١٣٦٤)

[القابوسي]
أبو الحسين سعيد بن أبي الجهم القابوسي، اللخمي، الكوفي، من ولد القابوس

ابن النعمان.
محدث إمامي ثقة، ومن وجوه الشيعة بالكوفة، وله كتاب في الفقه والقضايا

والسنن، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن علي. وكان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. رجال النجاشي ١٢٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣. رجال ابن داود
١٠٢. معجم الثقات ٥٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٣٥٨.

رجال
الحلي ٧٩. نقد الرجال ١٥٠. توضيح االشتباه ١٦٩. مجمع الرجال ٣: ١١١. هداية
المحدثين ٧٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. بهجة اآلمال ٤: ٣٤٦. منتهى المقال ١٤٦.

منهج
المقال ١٦٠. جامع المقال ٧٠. نضد االيضاح ١٥٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٥.

روضة
المتقين ١٤: ٣٦٨. إتقان المقال ٦٦. الوجيزة ٣٥.

(١٣٦٥)
[األحمسي]

أبو حازم، وقيل أبو خازم سعيد بن أبي حازم، وقيل أبي خازم األحمسي.
محدث إمامي حسن الحديث، وقيل مجهول. روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٣٥٨. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣:
.١١١

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منتهى المقال ١٤٦. منهج المقال ١٦٠. إتقان المقال ١٩٢.

(٢٧)



(١٣٦٦)
[المكي]

سعيد بن حسان المخزومي، المكي.
محدث إمامي مجهول الحال، قليل الحديث، وثقه بعض العامة، وكان قاصا،

وقيل كان من قضاة مكة المكرمة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٦. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١١٧. جامع الرواة ١: ٣٥٩. نقد الرجال ١٥١. مجمع الرجال ٣: ١١٤
و

١١٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٦. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦١.
الثقات ٦: ٣٥٧. خالصة تذهيب الكمال ١١٦. الجرح والتعديل ٢: ١: ١٢.

تاريخ أسماء الثقات ١٤٣. التاريخ الكبير ٢: ١: ٤٦٤. تهذيب التهذيب ٤: ١٦.
تقريب

التهذيب ١: ٢٩٣. الطبقات البن خياط ٢٨٣. لسان الميزان ٧: ٢٢٧. ميزان االعتدال
٢: ١٣١. الطبقات الكبرى ٥: ٤٩٤. العقد الثمين ٤: ٥٥٦.

(١٣٦٧)
[العبسي]

أبو عمرو سعيد بن الحسن العبسي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين. روى عنه عمر بن أبان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٦. خاتمة المستدرك ٨٠٦.

معجم رجال الحديث ٨: ١١٧. رجال البرقي ٣٨. جامع الرواة ١: ٣٥٩. نقد الرجال
١٥١٨. مجمع الرجال ٣: ١١٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٦. منتهى المقال ١٤٦. منهج

المقال ١٦١. إتقان المقال ١٩٣.

(٢٨)



(١٣٦٨)
[العبسي]

أبو زيد سعيد بن حكيم العبسي، وقيل القيسي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة.

روى عنه إبراهيم بن محمد بن ميمون الكندي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٦. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١١٧. جامع الرواة ١: ٣٥٩. نقد الرجال ١٥١. مجمع الرجال ٣:

.١١٥
أعيان الشيعة ٧: ٢٣٦. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦١.

الثقات ٦: ٣٦١.
(١٣٦٩)
[األزدي]

سعيد بن أبي حماد األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٣٥٨. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣:
.١١١

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٠.
(١٣٧٠)
[البجلي]

سعيد بن أبي الخضيب، وقيل أبي الخصيب البجلي.
إمامي حسن الحديث.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٣٥٨. توضيح االشتباه ١٧٠. نقد الرجال ١٥٠.

(٢٩)



مجمع الرجال ٣: ١١١. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال
.١٦٠

(١٣٧١)
[الرامي]

سعيد بن أبي خلف الرامي، الكوفي.
أكثر كتب الرجال لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١١٠.

(١٣٧٢)
[الهاللي]

أبو معمر سعيد بن خيثم، وقيل خثيم بن رشد الهاللي، وقيل من بني سليط،
الكوفي.

من ضعفاء محدثي الشيعة التابعين، وثقه وصدقه بعض العامة ورموه بالتشيع
وقالوا: له أغاليط.

كان من الداعين للشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهم السالم. روى عن اإلمام
الباقر عليه السالم أيضا وروى عنه جعفر بن بشير، وأحمد بن حنبل، وأبو سعيد األشج

وغيرهم وتوفي سنة ١٨٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. رجال النجاشي ١٢٨. رجال ابن داود
٢٤٨. معجم رجال الحديث ٨: ١١٨. جامع الرواة ١: ٣٥٩. رجال الحلي ٢٢٦.
توضيح االشتباه ١٧١. نقد الرجال ١٥١. مجمع الرجال ٣: ١١٥. هداية المحدثين

.٧٢
أعيان الشيعة ٧: ٢٣٧. بهجة اآلمال ٤: ٣٥٧. منتهى المقال ١٤٦. منهج المقال

.١٦١
ايضاح االشتباه ٤١. جامع المقال ٧١. نضد االيضاح ١٥٥. أضبط المقال ٥١٤.

الوجيزة ٣٦.
لسان الميزان ٧: ٢٢٨. ميزان االعتدال ٢: ١٣٣. تهذيب التهذيب ٤: ٢٢. تقريب

(٣٠)



التهذيب ١: ٢٩٤. التاريخ الكبير ٣: ٤٧٠. خالصة تذهيب الكمال ١١٧. الكامل في
التاريخ ٦: ١٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢٤٤. الثقات ٦: ٣٥٩. الجرح
والتعديل ٢: ١: ١٧. تاريخ الثقات ١٨٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١:

.٣١٦
الكنى واألسماء ٢: ١١٩. المغني في الضعفاء ١: ٢٥٧.

(١٣٧٣)
[سعيد الرومي]

مولى اإلمام الصادق عليه السالم ومن حسان محدثي اإلمامية.
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٤٥. رجال البرقي ٣٨. جامع الرواة ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١٥٢.
مجمع

الرجال ٣: ١١٦. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٨. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
إتقان

المقال ١٩٣.
(١٣٧٤)
[الكوفي]

سعيد بن زفر، وقيل زفير البراد، وقيل البزاز، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١١٨. جامع الرواة ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٨. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
(١٣٧٥)
[األزدي]

سعيد بن سالم األزدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١١٩. جامع الرواة ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٨. منهج المقال ١٦٢.
(١٣٧٦)
[القداح]

أبو عثمان سعيد بن سالم بن أبي الهيفاء القداح، وقيل ابن القداح، المخزومي
بالوالء، الخراساني، الكوفي، المكي.

من محدثي وفقهاء المرجئة، وقال عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا لكنه يهم.
كان خراساني األصل، وقيل كوفي نزل مكة المكرمة وسكنها. روى عنه

يحيى بن آدم، وأبو بكر الشافعي، وعلي بن حرب وغيرهم. توفي قبل سنة ٢٠٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١١٩. جامع الرواة ١: ٣٦٠. مجمع الرجال ٣: ١١٦. نقد الرجال

.١٥٢
أعيان الشيعة ٧: ٢٣٨. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

لسان الميزان ٧: ٢٢٩. ميزان االعتدال ٢: ١٣٩. تهذيب التهذيب ٤: ٣٥. تقريب
التهذيب ١: ٢٩٦. المجروحين ١: ٣٢٠. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣١. الكامل في

ضعفاء
الرجال ٣: ١٢٣٣. الطبقات البن خياط ٢٨٤. خالصة تذهيب الكمال ١١٧. التاريخ
الكبير ٣: ٤٨٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٤٤٠. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي ١: ٣١٩. الكنى واألسماء ٢: ٢٨. المغني في الضعفاء ١: ٢٦٠.
(١٣٧٧)

[الجرجاني]
أبو سعيد سعيد، وقيل سعد بن سعيد الجرجاني.

محدث مجهول الحال، ضعفه بعض العامة، وقال آخرون منهم بأنه كان صالحا

(٣٢)



وكان مسجده بجنب مسجد الجامع بجرجان.
روى عنه إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، ويعقوب بن جراح الخوارزمي، و

معروف بن الوليد السعدي وغيرهم، قبره بسليمان آباذ بجرجان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٧. معجم رجال
الحديث ٨: ١١٩. جامع الرواة ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:

.١١٦
أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

تاريخ جرجان ٢٢٣. ميزان االعتدال ٢: ١٢١. لسان الميزان ٣: ١٦.
(١٣٧٨)

[األسلمي]
سعيد بن سفيان األسلمي بالوالء، المدني.

محدث إمامي، مقبول الحديث عند بعض العامة.
روى عنه عبد الله بن إبراهيم الغفاري، وابن أبي فديك.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٠. جامع الرواة ١: ٣٦٠. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
لسان الميزان ٧: ٢٢٩. ميزان االعتدال ٢: ١٤١. تهذيب التهذيب ٤: ٤٠. تقريب
التهذيب ١: ٢٩٧. خالصة تذهيب الكمال ١١٨. التاريخ الكبير ٣: ٤٧٥. الجرح

والتعديل ٢: ١: ٢٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣١٩.
(١٣٧٩)

[سعيد بن أبي سنان]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١١٠.

(٣٣)



(١٣٨٠)
[بياع السابري]

سعيد بن سنان المعروف ببياع السابري، كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٤ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
.١٢٠

(١٣٨١)
[سعيد بن شيبان]

سعيد بن شيبان الكوفي، مولى أشيم.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٠. جامع الرواة ١: ٣٦٠. توضيح االشتباه ١٧١. نقد الرجال ١٥٢.
مجمع الرجال ٣: ١١٦. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. منهج المقال ١٦٢.

(١٣٨٢)
[الزبيدي]

أبو عثمان، وقيل أبو عثيم سعيد ابن أبي سعيد عبد الجبار الليثي بالوالء،
الزبيدي، الحمصي، البصري الدار.

محدث إمامي، وثقه بعض العامة، وضعفه وكذبه آخرون منهم.
روى عنه وحشي بن حرب، وهشام بن عروة وغيرهما. توفي سنة ١٢٦.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٧. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٠. جامع الرواة ١: ٣٦٠. مجمع الرجال ٣: ١١٦. نقد الرجال
.١٥٢

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
لسان الميزان ٧: ٢٢٩ و ٢٣٠. ميزان االعتدال ٢: ١٤٧. تهذيب التهذيب ٤: ٥٣.

(٣٤)



تقريب التهذيب ١: ٢٩٩. التاريخ الكبير ٣: ٤٩٥. خالصة تذهيب الكمال ١١٩.
الطبقات البن خياط ٢٥٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢٤١. الضعفاء الكبير ٢:
١١٠. الجرح والتعديل ٢: ١: ٤٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١٩. وفيه

الشامي بدل الحمصي. الكنى واألسماء ٢: ٢٨. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٢.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣١٩. المغني في الضعفاء ١: ٢٦٠ و ٢٦٢.

الثقات ٦: ٣٦٥.
(١٣٨٣)
[السمان]

أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن، وقيل عبد الله التميمي، وقيل التيمي
بالوالء، األعرج، السمان، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه صفوان بن يحيى، وعلي بن النعمان، وعلي بن الحكم وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧. رجال النجاشي ١٢٩. فهرست
الطوسي ٧٧. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠٣. معجم الثقات ٥٩. رجال

البرقي
٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٠٥ و ١٢١ و ١٢٣ و ١٤٦. جامع الرواة ١: ٣٦٠.
رجال الحلي ٨٠. نقد الرجال ١٥٢. رجال الكشي ٤٢٧. مجمع الرجال ٣: ١١٦ و
١١٧ و ١١٨. هداية المحدثين ٧٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. بهجة اآلمال ٤: ٣٥٩.
منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢. جامع المقال ٧١. إتقان المقال ٦٧. شرح

مشيخة من ال يحضره الفقيه ٧١. الوجيزة ٣٦. رجال األنصاري ٩٢.
(١٣٨٤)

[الجمحي]
أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جميل، وقيل حميد بن عامر

(٣٥)



الجمحي، القرشي، المكي، وقيل المدني.
محدث إمامي، قال عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا له أوهام، وأفرط

آخرون منهم في تضعيفه.
كانت نشأته بالمدينة المنورة، ثم انتقل إلى بغداد حيث تصدر لقضائها في عهد

هارون العباسي.
روى عنه محمد بن الصباح الدوالبي، والليث بن سعد، وعلي بن حجر

وغيرهم.
ولد سنة ١٠٤، وتوفي سنة ١٧٦، وقيل سنة ١٧٤.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣ و ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم

رجال الحديث ٨: ١٢٣. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
١١٨. أعيان الشيعة ٧: ٢٣٩. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

لسان الميزان ٧: ٢٣٠. ميزان االعتدال ٢: ١٤٨. تهذيب التهذيب ٤: ٥٥. تقريب
التهذيب ١: ٣٠٠. تاريخ بغداد ٩: ٦٧. المجروحين ١: ٣٢٣. مرآة الجنان ١:

.٣٦٩
البداية والنهاية ١٠: ١٧٠. خالصة تذهيب الكمال ١١٩. التاريخ الكبير ٣: ٤٩٤.

األعالم ٣: ٩٧. شذرات الذهب ١: ٢٨٦. العبر ١: ٢٦٩. الكامل في ضعفاء الرجال
:٣

١٢٣٥. الجرح والتعديل ٢: ١: ٤١. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٢٢.
الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ١: ٣٢٢. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٣٢. المغني
في

الضعفاء ١: ٢٦٢.
(١٣٨٥)

[الهاشمي]
سعيد بن عبد الله الهاشمي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١٢٤. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٤١.

(٣٦)



(١٣٨٦)
[السمان]

سعيد بن عبيد السمان، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٥. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٨

أعيان الشيعة ٧: ٢٤١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
(١٣٨٧)
[الكوفي]

سعيد بن عطارد، وقيل ابن أبي عطارد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٥. جامع الرواة ١: ٣٦١. توضيح االشتباه ١٧٢. نقد الرجال ١٥٢.
مجمع الرجال ٣: ١١٨. أعيان الشيعة ٧: ٢٤١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال

.١٦٢
(١٣٨٨)
[األزدي]

سعيد بن عفير األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٥. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٩

أعيان الشيعة ٧: ٢٤١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢. أضبط المقال ٥١٦.
(١٣٨٩)
[الجعفي]

سعيد بن عمرو، وقيل عمر الجعفي، وقيل الخثعمي، الكوفي.

(٣٧)



محدث إمامي حسن الحديث. روى عنه ثعلبة بن ميمون، وعلي بن عقبة،
وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٦ و ١٢٧. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال
:٣

١١٩. أعيان الشيعة ٧: ٢٤٢. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.
(١٣٩٠)

[الجالب]
أبو عمرو سعيد، وقيل سعد بن أبي عمرو، وقيل عمر الجالب، الكوفي.

محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا وصحبه.
روى عنه أحمد بن أبي داود، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن الفضيل

الكوفي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
٥١ و ٩٤ و ١٠٤. رجال البرقي ٣٨. أعيان الشيعة ٧: ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ١١ و
٢٠. نقد الرجال ١٤٧. جامع الرواة ١: ٣٥٢. مجمع الرجال ٣: ١٠٠. منتهى المقال

١٤٤. منهج المقال ١٥٨.
(١٣٩١)

[السكوني]
سعيد بن عمرو، وقيل عمر بن أبي نصر السكوني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١٢٦. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:

.١١٩
أعيان الشيعة ٧: ٢٤٢. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

(٣٨)



(١٣٩٢)
[سعيد بن غزوان]

سعيد بن غزوان األسدي بالوالء، الكوفي، وقيل الشامي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومعاوية بن صالح، والحارث بن عبيدة
الكالعي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٢٩. فهرست الطوسي ٧٧. رجال النجاشي

١٢٩. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠٣. معجم الثقات ٥٩. رجال البرقي ٣٨.
معجم رجال الحديث ٨: ١٢٧. جامع الرواة ١: ٣٦١. توضيح االشتباه ١٧٢. نقد
الرجال ١٥٢. رجال الكشي ٢٧٩. مجمع الرجال ٣: ١١٩. هداية المحدثين ٧٣.

أعيان
الشيعة ٧: ٢٤٢. بهجة اآلمال ٤: ٣٦٠. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

جامع
المقال ٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٦. روضة المتقين ١٤: ٣٦٨. إتقان المقال ٦٧.

الوجيزة ٣٦.
لسان الميزان ٧: ٢٣١. ميزان االعتدال ٢: ١٥٤. تهذيب التهذيب ٤: ٧٢. تقريب
التهذيب ١: ٣٠٣. خالصة تذهيب الكمال ١٢٠. التاريخ الكبير ٣: ٥٠٥. الجرح

والتعديل ٢: ١: ٥٤. الثقات ٦: ٣٥٤.
(١٣٩٣)
[المكي]

سعيد بن فماذين، وقيل قماذين، وقيل قدامين، وقيل فما زين المكي، وقيل
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩. معجم رجال الحديث ٨: ١٢٨. جامع

الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣: ١١٩. أعيان الشيعة ٧: ٢٤٢.
منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

(٣٩)



(١٣٩٤)
[الصائدي]

سعيد بن قيس الهمداني، الصائدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٣٦١. نقد الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣:
.١١٩

أعيان الشيعة ٧: ٢٤٦. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢. وسائل الشيعة ٢٠:
٢٠٧. إتقان المقال ٦٧. الوجيزة ٣٦.

(١٣٩٥)
[الكوفي]

سعيد بن لقمان الكوفي.
من محدثي اإلمامية المجهولين. روى عنه محمد بن الفرات.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٣٦٢. مجمع الرجال ٣: ١٢٠. أعيان الشيعة ٧:
٢٤٦. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٢.

لسان الميزان ٣: ٤١. ميزان االعتدال ٢: ١٥٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٦٥.
(١٣٩٦)

[الطاطري]
سعيد بن محمد الطاطري، وقيل الطاهري.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه علي بن الحسن بن فضال.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ١٣٠.

(٤٠)



(١٣٩٧)
[األنصاري]

سعيد بن محمد بن عبد الرحمن األنصاري، المدني.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

روى عنه جعفر بن محمد بن سهل، والقاسم بن محمد وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥ وفيه سعيد بن عبد الرحمن أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٠.
خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال الحديث ٨: ١٣٠. جامع الرواة ١: ٣٦٢. نقد
الرجال ١٥٢. مجمع الرجال ٣: ١٢٠. أعيان الشيعة ٧: ٢٤٨. منتهى المقال ١٤٧.

منهج المقال ١٦٢. إتقان المقال ١٩٣.
(١٣٩٨)
[األموي]

سعيد، وقيل سعد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم
القرشي، األموي، الجزري، الدمشقي، وقيل الكوفي.

محدث حسن الحال، وقيل من المهملين، وثقه بعض العامة وضعفه آخرون
منهم.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وأبو بكر الشافعي، والحكم بن موسى وغيرهم.
كان ينزل الجزيرة، وله كتاب. توفي بعد سنة ١٩٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٣٠. رجال النجاشي ١٣٠. فهرست

الطوسي ٧٧. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠٣. جامع الرواة ١: ٣٦٢. معجم
رجال الحديث ٨: ١٣١ و ١٣٢. توضيح االشتباه ١٧٢. نقد الرجال ١٥٢. مجمع

الرجال ٣: ١٢٠. هداية المحدثين ٧٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٤٩. منتهى المقال ١٤٧.
منهج المقال ١٦٢. نضد االيضاح ١٥٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٧. إتقان المقال

.١٩٣

(٤١)



ميزان االعتدال ٢: ١٥٨. لسان الميزان ٧: ٢٣٢. المجروحين ١: ٣٢١. تهذيب
التهذيب ٤: ٨٣. تقريب التهذيب ١: ٣٠٥. التاريخ الكبير ٣: ٥١٦. خالصة تذهيب
الكمال ١٢١. تهذيب تاريخ دمشق ٦: ١٧٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢١٥.

الضعفاء الكبير ٢: ١١١. الجرح والتعديل ٢: ١: ٦٧. المجموع في الضعفاء
والمتروكين

١٢١ و ٣٩٧ و ٤٤١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ١: ٣٢٦. المغني في
الضعفاء

١: ٢٦٦. الثقات ٦: ٣٧٤.
(١٣٩٩)

[مولى األشتر]
سعيد مولى األشتر.

لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٤٧.
(١٤٠٠)

[سعيد بن النضر]
كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
.١٤٠

(١٤٠١)
[النقاش]

سعيد، وقيل سعد النقاش.
محدث، له كتاب. روى عنه محمد بن سنان، وخلف بن حماد.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. أعيان الشيعة ٧: ٢٥٥. معجم رجال الحديث ٨: ١٤٧. تنقيح

(٤٢)



المقال ٢: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. جامع الرواة ١: ٣٦٣. شرح مشيخة الفقيه
.٨٩

(١٤٠٢)
[سعيد بن هالل]

سعيد بن هالل الثقفي، وقيل الدمشقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٤١. جامع الرواة ١: ٣٦٤. نقد الرجال ١٥٣. مجمع الرجال ٣:
.١٢٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٦١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٣.
(١٤٠٣)

[األسدي]
سعيد بن هالل بن جابان األسدي بالوالء.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥ وفيه أحسبه مولى لبني أسد. تنقيح المقال ٢: ٣٤. معجم
رجال الحديث ٨: ١٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٦. جامع الرواة ١: ٣٦٤. توضيح

االشتباه ١٧٣. نقد الرجال ١٥٣. مجمع الرجال ٣: ١٢٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٦١.
منهج

المقال ١٦٣.
(١٤٠٤)
[األزدي]

أبو سعيد، وقيل أبو سعد سعيد بن هالل بن عمرو األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٤١. جامع الرواة ١: ٣٦٤. نقد الرجال ١٥٣. مجمع الرجال ٣:
.١٢٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٦١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٣.

(٤٣)



(١٤٠٥)
[سعيد بن أبي هالل]

أبو العالء سعيد بن أبي هالل الليثي بالوالء، الكوفي، وقيل المدني، وقيل
المديني، وقيل المصري.

محدث قال عنه العامة بأنه كان ثقة صدوقا ثم اختلط. ولد بمصر سنة ٧٠،
ونشأ بالمدينة المنورة، ثم رجع إلى مسقط رأسه.

روى عنه سعيد المقبري، ويحيى بن أيوب، وهشام بن سعيد وغيرهم.
توفي سنة ١٣٥، وقيل سنة ١٣٣، وقيل سنة ١٤٩.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١١١. جامع الرواة ١: ٣٥٨. نقد الرجال ١٥٠. مجمع الرجال ٣:
.١١٢

أعيان الشيعة ٧: ٢٣٣. منهج المقال ١٦٠.
لسان الميزان ٧: ٢٣٢. ميزان االعتدال ٢: ١٦٢. تهذيب التهذيب ٤: ٩٤. تقريب
التهذيب ١: ٣٠٧. التاريخ الكبير ٣: ٥١٩. خالصة تذهيب الكمال ١٢٢. حسن

المحاضرة ١: ٢٧٤. شذرات الذهب ١: ١٩١. الجرح والتعديل ٢: ١: ٧١. تاريخ
الثقات ١٨٩. الثقات ٦: ٣٧٤. سير أعالم النبالء ٦: ٣٠٣. هدى الساري ٤٠٤.

(١٤٠٦)
[الهاللي]

أبو عمارة سعيد الهاللي بالوالء، مولى آل خيثم، وقيل خثيم الهاللي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣. معجم رجال الحديث ٨: ١٠٤. جامع
الرواة ١: ٣٥٨. توضيح االشتباه ١٦٩. مجمع الرجال ٣: ١١١. أعيان الشيعة ٧:

.٢٣٣
منهج المقال ١٦٠.

(٤٤)



(١٤٠٧)
[سعيد بن الوليد]

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

رجال الطوسي ٢٠٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
.١٤١

(١٤٠٨)
[القطعي]

أبو عمرو سعيد بن يحيى البزاز، القطعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٤٢. جامع الرواة ١: ٣٦٤. توضيح االشتباه ١٧٣. نقد الرجال ١٥٣.
مجمع الرجال ٣: ١٢٦. أعيان الشيعة ٧: ٢٦١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال

.١٦٣
(١٤٠٩)

[الشاكري]
سعيد بن يحيى الهمداني، الشاكري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١٤٢. جامع الرواة ١: ٣٦٤. نقد الرجال ١٥٣. مجمع الرجال ٣:

.١٢٦
أعيان الشيعة ٧: ٢٦١. منتهى المقال ١٤٧. منهج المقال ١٦٣.

(١٤١٠)
[بياع السابري]

سعيد بن يسار بياع السابري.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

(٤٥)



روى عنه حماد بن عثمان، ويونس بن يعقوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٨: ١٤٢ و ١٤٤.
(١٤١١)
[الحناط]

سعيد بن يسار الضبيعي، وقيل الضبعي بالوالء، الحناط، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم

والكاظم عليه السالم روى عنه محمد أبي حمزه، ومحمد بن سنان، وأبان بن عثمان
وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٤. تنقيح المقال ٢: ٣٥. رجال النجاشي ١٢٩. فهرست

الطوسي ٧٧. معالم العلماء ٥٥. رجال ابن داود ١٠٣. معجم الثقات ٥٩. رجال
البرقي

١٥ و ٣٨ وفيها زاد في ألقابه العجلي األعرج. معجم رجال الحديث ٨: ٩٤ وفيها
سعد

ابن يسار و ١٤٢ - ١٤٤. جامع الرواة ١: ٣٦٤. رجال الحلي ٨٠. توضيح االشتباه
١٧٣. نقد الرجال ١٥٣. مجمع الرجال ٣: ١٢٦. هداية المحدثين ٧٣. أعيان الشيعة

:٧
٢٦١. بهجة اآلمال ٤: ٣٧٦. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٣. ايضاح

االشتباه
٤٢. جامع المقال ٧١. نضد االيضاح ١٥٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٧. إتقان المقال

.٦٧
الوجيزة ٣٦. شرح مشيخة الفقيه ١٠٣. رجال األنصاري ٩٢.

(١٤١٢)
[الكوفي]

سعيد بن خليف، وقيل خليفة، وقيل حليف المدني، وقيل المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

(٤٦)



الحديث ٨: ١٤٧. نقد الرجال ١٥٣. توضيح االشتباه ١٧٤. جامع الرواة ١: ٣٦٥.
مجمع الرجال ٣: ١٢٦. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٢. منهج المقال ١٦٤.

(١٤١٣)
[التميمي]

أبو مالك أو أبو األحوص سعيد بن الخمس، وقيل الخميس التميمي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة وصدقوه، روى عنه سفيان بن عيينة،

وجبارة بن المغلس، وحسين الجعفي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١٤٧. نقد الرجال ١٥٣. توضيح االشتباه ١٧٣. جامع الرواة ١: ٣٦٥.

مجمع الرجال ٣: ١٢٦. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٢. منهج المقال ١٦٤.
التاريخ الكبير ٤: ٢١٣. خالصة تذهيب الكمال ١٣٧. تقريب التهذيب ١: ٣١٠.

تهذيب التهذيب ٤: ١٠٥. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٢٣ وفيه األسدي بدل التميمي.
الكنى واألسماء ٢: ١٠٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٦٨. الثقات ٦: ٤٣٦.

(١٤١٤)
[األزدي]

سفيان بن إبراهيم بن مزيد، وقيل مرثد األزدي، الجريري بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه محمد بن يحيى الخزاز، والحسن بن فضال، وعبد

الرحمن بن أبي هاشم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال
الحديث ٨: ١٤٨ و ١٦٢. نقد الرجال ١٥٣. جامع الرواة ١: ٣٦٥. مجمع الرجال

:٣
١٢٧. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٢. منهج المقال ١٦٤. نضد االيضاح ١٥٦.

لسان الميزان ٣: ٥٢. ميزان االعتدال ٢: ١٦٤.

(٤٧)



(١٤١٥)
[الهمداني]

سفيان بن حسان الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٠. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٦. مجمع الرجال ٣:
.١٢٨

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٤. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.
(١٤١٦)
[األزدي]

سفيان بن خالد األزدي، المعني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٠. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٦. مجمع الرجال ٣:
.١٢٨

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٤. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.
(١٤١٧)

[األسدي]
سفيان بن خالد األسدي، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦.
معجم رجال الحديث ٨: ١٥٠. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٦. مجمع

الرجال
٣: ١٢٩. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٤. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥. إتقان

المقال ١٩٣.

(٤٨)



(١٤١٨)
[العبدي]

سفيان بن سعيد العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٤. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٦. مجمع الرجال ٣:
.١٢٩

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٤. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.
(١٤١٩)

[سفيان الثوري]
أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله الثوري،

الكوفي.
من مشاهير علماء وفقهاء ومحدثي وحفاظ ومتصوفة وقراء العامة.

ولد في الكوفة سنة ٩٧ ونشأ بها، انخرط في شرطة هشام بن عبد الملك
األموي، وكان ممن شهد أو باشر أو أعان على قتل الشهيد زيد بن علي بن

الحسين عليهم السالم وفي عهد المنصور الدوانيقي العباسي طلب إليه بأن يلي الحكم
فأبى

وخرج من الكوفة سنة ١٤٤ إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم طلبه المهدي
العباسي أيام حكمه فهرب إلى البصرة وتوارى بها، ولم يزل مختفيا حتى توفي بها

سنة ١٦١، وقيل سنة ١٦٢.
له من الكتب (الجامع الكبير)، و (الجامع الصغير) و (الفرائض).

روى عنه أبو العالء الشامي، ومالك بن أنس، ويحيى القطان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٢ وفيه أسند عنه. منتهى المقال ١٤٨. هدية األحباب (فارسي)
١١٤. فهرست النديم ٢٢٦ و ٢٢٧. رجال الكشي ٣٩٢. سفينة البحار ١: ١٣٨ و

٦٣١. تنقيح المقال ٢: ٣٦. تكملة الرجال ١: ٤٤٣. تذكرة األولياء (فارسي) ١٢٣.

(٤٩)



فرق الشيعة ٧. مجمع الرجال ٣: ١٢٩ - ١٣٢. طبقات الصوفية للهروي (فارسي)
٥٤٠. جامع الرواة ١: ٣٦٦. المقاالت والفرق ٦ و ١٣٤. روضات الجنات ٤: ٦٠.

الكنى واأللقاب ٢: ١١٩. التحرير الطاووسي ١٤٥. روضة المتقين ١٤: ٣٦٩.
ريحانة

األدب (فارسي) ١: ٣٧٣. منهج المقال ١٦٥. تتمة المنتهى (فارسي) ٢١١.
الموسوعة

اإلسالمية ٥: ٢٣٣. حلية األولياء ٦: ٣٥٦ و ٧: ٣. نقد الرجال ١٥٤. أعيان الشيعة
:٧

٢٦٤. توضيح االشتباه ١٧٤. رجال الحلي ٢٢٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٥١ و
١٦١. رجال ابن داود ١٠٤ و ٢٤٨. بهجة اآلمال ٤: ٣٧٧. إتقان المقال ١٩١.

األعالم
في كتاب معجم البلدان ٢٥٦. مروج الذهب ٣: ٣٣٢ و ٣٣٣.

ميزان االعتدال ٢: ١٤٩. تاريخ الثقات ١٩٠. الكنى واألسماء ٢: ٥٦. تاريخ
الثقات ١٩٠. االكمال ١: ٥٨٦. الثقات ٦: ٤٠١. األعالم ٣: ١٠٤. العبر ١: ٢٣٤.
األنساب ١١٧. صيد الخاطر ١٧٥. ذيل المذيل ١٠٥. لسان الميزان ٧: ٢٣٣. اللباب

١: ٢٤٤. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٢٧ و ٧٩٠. الكامل في التاريخ ٦: ٥٦. البيان
والتبيين ٢: ٨٧. لسان العرب ٤: ١١٢. تهذيب التهذيب ٤: ١١١. التاريخ الكبير ٤:
٩٢. تقريب التهذيب ١: ٣١١. شذرات الذهب ١: ٢٥٠. المشتبه ١: ٩٨. تهذيب
األسماء واللغات ١: ٢٢٢. وفيات األعيان ٢: ٣٨٦. خالصة تذهيب الكمال ١٢٣.

معجم المؤلفين ٤: ٢٣٤. الجواهر المضية ١: ٢٥٠. تاريخ بغداد ٩: ١٥١. المعارف
٢١٧. الطبقات الكبرى ٦: ٢٥٧. هدية العارفين ١: ٣٨٧. دول االسالم ١: ٨٤.

دائرة
معارف البستاني ٩: ٦٣١. مرآة الجنان ١: ٣٤٥. البداية والنهاية ١٠: ١٣٤. طبقات
الحفاظ ٩٥. الطبقات البن خياط ١٦٨. النجوم الزاهرة ٢: ٣٩. تاريخ أبي الفداء ٢:

٩
تذكرة الحفاظ ١: ٢٠٣. الرسالة المستطرفة ٤١. طبقات الفقهاء ٨٤. غاية النهاية ١:

٣٠٨. طبقات المفسرين ١: ١٩٣. دائرة معارف فريد وجدي ٥: ١٧٨. الجرح
والتعديل

٢: ١: ٢٢٢. تاريخ آداب اللغة العربية ١: ٤٥١. تاريخ الخلفاء ٢٧٩. معجم البلدان
:١

٢١٦. التحبير ١: حاشية ١٨٢. جمهرة األولياء ٢: ١١٥.



(٥٠)



(١٤٢٠)
[البجلي]

سفيان بن السمط البجلي، الكوفي، البزاز.
محدث إمامي حسن الحديث. روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن

حمدان، وعلي بن الحكم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٠٦.
رجال البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ٨: ١٥٥. نقد الرجال ١٥٤. توضيح االشتباه
١٧٤. جامع الرواة ١: ٣٦٦. مجمع الرجال ٣: ١٣٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. منهج

المقال ١٦٥. منتهى المقال ١٤٨. روضة المتقين ١٤: ٣٦٩. إتقان المقال ١٩٣.
الوجيزة

.٣٦
(١٤٢١)

[الهاشمي]
سفيان بن عبد الرحمن الهاشمي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٥٦. نقد
الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣: ١٣٢. أعيان الشيعة ٧:

.٢٦٦
(١٤٢٢)
[الجعفي]

سفيان بن عبد الملك الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٦. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٢

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. منهج المقال ١٦٥.

(٥١)



(١٤٢٣)
[الثقفي]

سفيان بن عطية الثقفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٦. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٣

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.
(١٤٢٤)
[المزني]

سفيان بن عطية المزني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٩. معجم رجال الحديث ٨: ١٥٦. نقد

الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣: ١٣٣. منتهى المقال ١٤٨.
أعيان

الشيعة ٧: ٢٦٦. منهج المقال ١٦٥.
(١٤٢٥)
[األزدي]

سفيان بن عمارة األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٧. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٣

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.

(٥٢)



(١٤٢٦)
[الطائي]

سفيان بن عمارة الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٧. نقد الرجال ١٥٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٣

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.
(١٤٢٧)
[البارقي]

سفيان بن أبي عمرو البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٤٩. نقد الرجال ١٥٣. جامع الرواة ١: ٣٦٥. مجمع الرجال ٣:
.١٢٨

أعيان الشيعة ٧: ٢٦٢ وفيه اسم أبيه أبي عمير بدل أبي عمرو. منتهى المقال ١٤٨.
منهج المقال ١٦٤.

(١٤٢٨)
[سفيان بن عيينة]

أبو محمد سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهاللي بالوالء، الكوفي،
المكي، األعور، المشهور بابن عيينة.

من كبار علماء وفقهاء ومحدثي العامة، ويعدونه من ثقاتهم، ويقولون بأنه
تغير حفظه في أواخر أيامه وربما دلس، وكان حافظا، مفسرا.

ولد بالكوفة في النصف في شهر شعبان سنة ١٠٧، انتقل من الكوفة إلى مكة
المكرمة وسكنها ولم يزل بها حتى توفي في أول رجب سنة ١٩٨، وقيل سنة ١٩٦.
له نسخة عن اإلمام الباقر عليه السالم، وله كتاب (الجامع)، وكتاب (تفسير القرآن).

(٥٣)



روى عنه محمد بن أبي عبد الرحمن، وسليمان بن داود المنقري، وأبو محمد
الجوهري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. رجال الحلي ٢٢٨. ريحانة األدب (فارسي) ٨: ١٣٠.

سفينة البحار ١: ٦٣٢ و ٢: ٣٠٤. تنقيح المقال ٢: ٣٩ و ٣: باب الكنى ٤٤. جامع
الرواة ١: ٣٦٧ و ٢: ٤٣٥. توضيح االشتباه ١٧٤. رجال الكشي ٣٩٠. فهرست

النديم
٢٨٢. التحرير الطاووسي ١٤٥. أضبط المقال ٥١٣. روضة المتقين ١٤: ٣٦٩. إتقان
المقال ١٩١. الوجيزة ٣٦. رجال البرقي ٤١. رجال النجاشي ١٣٥. حلية األولياء ٧:

٢٧٠. رجال ابن داود ١٠٤. وفيه ممدوح و ٢٤٨ وفيها ليس من أصحابنا وال من
عدادنا. منهج المقال ١٦٥. معجم رجال الحديث ٨: ١٥٧ و ٢٢: ١٩٩. مجمع

الرجال
٣: ١٣٣ و ٧: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٤. الموسوعة اإلسالمية ٢: ١١٨. هدية

األحباب
(فارسي) ٧٨. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٦. الكنى واأللقاب ١: ٣٥٨. بهجة اآلمال ٤:

.٣٩١
منتهى المقال ١٤٨.

تقريب التهذيب ١: ٣١٢. خالصة تذهيب الكمال ١٢٣. ذيل المذيل ١٠٨. معجم
المؤلفين ٤: ٢٣٥. األنساب ٥٩٣. العقد الثمين ٤: ٥٩١. التاريخ الكبير ٤: ٩٤.

تهذيب
التهذيب ٤: ١١٧. تذكرة الحفاظ ١: ٢٤٢. الرسالة المستطرفة ٣١. لسان الميزان ٧:
٢٣٣. تاريخ الثقات ١٩٤. تاريخ أسماء الثقات ١٥٤. المراسيل ٧٤. الكنى واألسماء

٢: ٩٦. المشتبه ٢: ٤٤٤. المغني في الضعفاء ١: ٢٦٨. الثقات ٦: ٤٠٣. تهذيب
األسماء واللغات ١: ٢٢٤. المعارف ٢٢١. صفة الصفوة ٢: ١٣٠. كشف الظنون

:١
٤٣٩. تاريخ بغداد ٩: ١٧٤. هدية العارفين ١: ٣٨٧. ميزان االعتدال ١: ٣٩٧.

األعالم
٣: ١٠٥. طبقات الشعراني ١: ٤٠. وفيات األعيان ٢: ٣٩١. الكامل في التاريخ ٥:

٤٤٥ و ٦: ٣٠١. اللباب ٣: ٣٩٦. ايضاح المكنون ١: ٣٠٣. العبر ١: ٣٢٦. البداية
والنهاية ١٠: ٢٤٤. مرآة الجنان ١: ٤٥٩. شذرات الذهب ١: ٣٥٤. طبقات

المفسرين
١: ١٩٦. طبقات الحفاظ ١١٩. الطبقات البن خياط ٢٨٤. النجوم الزاهرة ٢: ١٥٨.
دائرة معارف البستاني ١: ٦٢٢. دائرة معارف فريد وجدي ٥: ١٧٩. غاية النهاية ١:



٣٠٨. الطبقات الكبرى ٥: ٣٦٤. الجرح والتعديل ٢: ١: ٢٢٥.

(٥٤)



(١٤٢٩)
[الكوفي]

سفيان بن مالك الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. معجم رجال

الحديث ٨: ١٥٩. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٤

منهج المقال ١٦٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٧. منتهى المقال ١٤٨.
(١٤٣٠)
[العبدي]

أبو محمد، وقيل أبو عبد الله سفيان بن مصعب العبدي، الهمداني، الكوفي.
من شعراء أهل البيت عليهم السالم المخلصين، محدث، قال اإلمام الصادق عليه

السالم:
علموا أوالدكم شعر العبدي فإنه على دين الله.

روى عنه سليمان بن سفيان المسترق، وتوفي حدود سنة ١٢٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٠٦. رجال ابن
داود ٢٤٨. رجال الحلي ٢٢٨. معجم الثقات ٢٩٠. معجم رجال الحديث ٨: ١٥٩.

رجال البرقي ٤١. نقد الرجال ١٥٥. توضيح االشتباه ١٧٤. جامع الرواة ١: ٣٦٧.
مجمع الرجال ٣: ١٣٤. معالم العلماء ١٥١. أعيان الشيعة ٧: ٢٦٧. هدية األحباب
(فارسي) ١٩٧. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٩٨. الكنى واأللقاب ٢: ٤١٤. بهجة

اآلمال
٤: ٣٩٥. رجال الكشي ٤٠١ وفيه اسمه سيف بدل سفيان. تأسيس الشيعة ١٩٢.

منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥. التحرير الطاووسي ١٤٦ و ١٤٩ وفيه كما
في

رجال الكشي. إتقان المقال ١٩٢. الوجيزة ٣٦.
(١٤٣١)

[األسدي]
سفيان بن وردان المعني، األسدي، الكوفي.

إمامي.



(٥٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣ وفي نسخة خطية منه ال ذكر لكلمة المعني فيها. تنقيح

المقال ٢: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٠٧ وفيه اسم أبيه مروان بدل وردان. معجم رجال
الحديث ٨: ١٦١. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:

.١٣٤
أعيان الشيعة ٧: ٢٧٢. منتهى المقال ١٤٨. منهج المقال ١٦٥.

(١٤٣٢)
[الجمال]

سكرة الجمال، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨ وفيه اسمه

سكن بدل سكرة. معجم رجال الحديث ٨: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١:
٣٦٨. مجمع الرجال ٣: ١٣٤. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منهج المقال ١٦٦.

(١٤٣٣)
[سكن الجمال]

سكن الجمال، وقيل الحمال، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:
.١٣٤

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٣٤)

[سكن الخزاز]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه علي بن مطر.
المراجع:

رجال البرقي ٤٢. جامع الرواة ١: ٣٦٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٦٦.

(٥٦)



(١٤٣٥)
[الجعفي]

سكن بن عمارة الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:
.١٣٤

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٣٦)

[األسدي]
سكن بن يحيى األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال
الحديث ٨: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:

.١٣٥
أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منهج المقال ١٦٦.

(١٤٣٧)
[النخعي]

سكين بن إسحاق النخعي، الكوفي، وقيل المدني.
إمامي مجهول الحال، وبعضهم وصفه بالتعبد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. رجال ابن

داود ١٠٤. رجال الحلي ٨٥. رجال الكشي ٣٧٠. معجم الثقات ٢٩١. معجم رجال
الحديث ٨: ١٦٦ و ١٦٨. رجال البرقي ٤٢. نقد الرجال ١٥٥. توضيح االشتباه

.١٧٥
جامع الرواة ١: ٣٦٨ و ٣٦٩. مجمع الرجال ٣: ١٣٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. بهجة

اآلمال ٤: ٣٩٧. سفينة البحار ١: ٦٣٧. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.
التحرير الطاووسي ١٥٠.

(٥٧)



(١٤٣٨)
[المحاربي]

سكين بن عبد ربه المحاربي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤٢. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٦. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:
.١٣٥

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٣٩)

[سكين بن عبد العزيز]
سكين بن عبد العزيز النصري، وقيل النضري، وقيل البصري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤٢. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال
الحديث ٨: ١٦٦. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣:

.١٣٥
أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.

(١٤٤٠)
[النخعي]

سكين بن عمار النخعي، الجمال.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن الحسن الميثمي، وأبو إسماعيل السراج.

المراجع:
رجال النجاشي ٢٥٦ في ترجمة ابنه محمد بن سكين. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣.

جامع الرواة ١: ٣٦٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٦٧. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٤١)
[الثقفي]

أبو محمد سكين بن عمارة الثقفي بالوالء، الرحال، وقيل الرجال، الكوفي.
إمامي.

(٥٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤٢. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٧. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٩. مجمع الرجال ٣:
.١٣٥

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. بهجة اآلمال ٤: ٣٩٨. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال
.١٦٦

(١٤٤٢)
[الجعفي]

سكين، وقيل سكن بن أبي فاطمة، وقيل ابن أبي رباط الجعفي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٥. نقد الرجال ١٥٥. جامع الرواة ١: ٣٦٨. مجمع الرجال ٣: ١٣٤
و

١٣٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٤٣)
[األزدي]

سكين بن فضالة األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٤٢. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٦٧. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٩. مجمع الرجال ٣:
.١٣٦

منتهى المقال ١٤٩. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٣. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٤٤)
[األزدي]

أبو سلمة سالم األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

(٥٩)



الحديث ٨: ١٧٠. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٩. مجمع الرجال ٣:
.١٣٦

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٤٥)

[سالم الحجام]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠ وفي نسخة خطية منه الحجاج بدل الحجام. تنقيح المقال ٢:

٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٥. جامع الرواة ١: ٣٦٩.
مجمع الرجال ٣: ١٣٧. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤. منهج المقال ١٦٦.

(١٤٤٦)
[المخزومي]

سالم بن سعيد المخزومي، المكي، مولى عطاء.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

روى عنه أبو علي سالم الخراساني، وعمرو بن نهيك.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨.
معجم رجال الحديث ٨: ١٧١. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٦٩. مجمع

الرجال
٣: ١٣٧ وفيه مولى عطار. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال

١٦٦. إتقان المقال ١٩٣.
(١٤٤٧)
[الطويل]

أبو سليمان، وقيل أبو أيوب، وقيل أبو عبد الله سالم بن سلم، وقيل سليم،
وقيل سالم، وقيل سليمان، وقيل سلمان السلمي، السعدي، التميمي، الخراساني،

المدائني، المعروف بالطويل.

(٦٠)



من محدثي العامة، ضعفوه وتركوه وأنكروا حديثه. كان من أهل خراسان،
نزل المدائن وسكنها. روى عنه علي بن الجعد، وعبد الرحمن بن محمد المحاربي،

وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وغيرهم. توفي سنة ١٧٧، وقيل حدودها.
المراجع:

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٤٦. التاريخ الكبير ٢: ٢: ١٣٣. الضعفاء
الكبير ٢: ١٥٨. المجروحين ١: ٣٣٩. ميزان االعتدال ٢: ١٧٥. تقريب التهذيب ١:

٣٤٢. تهذيب التهذيب ٤: ٢٨١. لسان الميزان ٣: ٩٣. ميزان االعتدال ٢: ١٧٥.
أحوال

الرجال ١٩٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٠. المغني في الضعفاء ١: ٢٧٠.
خالصة تذهيب الكمال ١٣٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١١٤٦. تاريخ بغداد ٥:

١٩٥. الجرح والتعديل ٢: ١: ٢٦٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٦.
(١٤٤٨)

[ابن سهم]
سالم بن سهم، وقيل يسهم.

محدث إمامي متعبد، ممدوح، وقيل من المجهولين.
روى عنه محمد بن إسماعيل.

المراجع:
نقد الرجال ١٥٦. خاتمة المستدرك ٨٠٨. جامع الرواة ١: ٣٧٠. معجم الثقات

٢٩١. تنقيح المقال ٢: ٤٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٢.
منتهى المقال ١٤٩. الوجيزة ٣٦.

(١٤٤٩)
[الهاشمي]

سالم، وقيل سالمة بن عبد الله الهاشمي.
محدث إمامي له كتاب صغير. روى عنه علي بن أسباط، وأبو سمينة محمد بن

علي الصيرفي، والحسن بن محبوب وغيرهم.

(٦١)



المراجع:
رجال النجاشي ١٣٥. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٢.

تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨. هداية المحدثين ٧٣. رجال ابن داود
١٠٥. جامع الرواة ١: ٣٧٠. مجمع الرجال ٣: ١٣٧ وفيه له كتاب. منهج المقال

.١٦٦
نضد االيضاح ١٥٧.

(١٤٥٠)
[الخراساني]

أبو علي سالم بن أبي عمرة، وقيل ابن عمرو، وقيل ابن عمرة، وقيل ابن أبي
عميرة الخراساني.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا وكان
خراسانيا سكن الكوفة.

روى عنه عبد الله بن جبلة، ووكيع بن الجراح، ومحمد بن بشر العبدي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٠. رجال النجاشي ١٣٤. تنقيح المقال ٢: ٤٣. فهرست
الطوسي ٨٢. معالم العلماء ٥٨. رجال ابن داود ١٠٥. رجال الحلي ٨٥. معجم

الثقات
٦٠. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٠ و ١٧٢. نقد الرجال ١٥٦. توضيح االشتباه

.١٧٥
جامع الرواة ١: ٣٦٩. هداية المحدثين ٧٣. مجمع الرجال ٣: ١٣٦ و ١٣٧. أعيان
الشيعة ٧: ٢٧٤ و ٢٧٥. بهجة اآلمال ٤: ٤٠١. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال

.١٦٦
جامع المقال ٧١. نضد االيضاح ١٥٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨. روضة المتقين ١٤:

٣٧٠. إتقان المقال ٦٨ و ١٩٣. الوجيزة ٣٦.
لسان الميزان ٧: ٢٣٤. ميزان االعتدال ٢: ١٨٠. تهذيب التهذيب ٤: ٢٨٦. تقريب

التهذيب ١: ٣٤٢. التاريخ الكبير ٤: ١٣٣. المجروحين ١: ٣٤١. الكامل في ضعفاء
الرجال ٣: ١١٥٥. خالصة تذهيب الكمال ١٣٦. الجرح والتعديل ٢: ١: ٢٥٨.

الضعفاء

(٦٢)



والمتروكين البن الجوزي ٢: ٧. المغني في الضعفاء ١: ٢٧١.
(١٤٥١)
[الحناط]

سالم، وقيل سالم بن غانم الحناط، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل ال بأس به.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٧٣ و ١٧٥. رجال الكشي ٣٣٨. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١:
.٣٧٠

مجمع الرجال ٣: ٩٤. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٥. بهجة اآلمال ٤: ٤٠١. منتهى المقال
١٤٩. منهج المقال ١٦٦. التحرير الطاووسي ١٤٨. الوجيزة ٣٦.

(١٤٥٢)
[الجعفي]

سالم بن المستنير الجعفي بالوالء، الكوفي.
من خواص محدثي الشيعة، روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم

والباقر عليه السالم.
روى عنه أبو جعفر محمد بن النعمان األحول، ويونس بن عبد الرحمن.

المراجع:
رجال الطوسي ٩٣ و ١٢٥ و ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨.
معجم الثقات ٢٩١. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٣ و ١٧٤. رجال البرقي ٨ و ٩.

نقد
الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٧٠. مجمع الرجال ٣: ١٣٧. أعيان الشيعة ٧:

.٢٧٥
منتهى المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٦. روضة المتقين ١٤: ٣٧٠.

(١٤٥٣)
[الخثعمي]

سالم بن مسلم، وقيل سلمة الخثعمي، الكوفي.
إمامي.

(٦٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٧٢ و ١٧٤. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٧٠. مجمع الرجال
:٣

١٣٧. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٤ و ٢٧٥. منهج المقال ١٦٦. منتهى المقال ١٥٠.
(١٤٥٤)
[النحاس]

سالم بن المسلم النحاس، وقيل النخاس، الكوفي.
إمامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٤. مجمع الرجال ٣: ١٣٧.

(١٤٥٥)
[الكوفي]

سالم بن يسار الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٤٤. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٧٤. نقد الرجال ١٥٦. جامع الرواة ١: ٣٧٠. مجمع الرجال ٣:
.١٣٧

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٥. منتهى المقال ١٤٩. منهج المقال ١٦٦.
(١٤٥٦)

[سالمة القالنسي]
محدث. روى عنه حماد بن عثمان.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: ٤٤. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال الحديث ٨: ١٧٧.

جامع الرواة ١: ٣٧٠.

(٦٤)



(١٤٥٧)
[الجواز]

سلم، وقيل سلمة الجواز، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١ وفيه سالم. تنقيح المقال ٢: ٤٤. خاتمة المستدرك ٨٠٨.

معجم رجال الحديث ٨: ١٧٩. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣: ١٣٩ و
.١٥٢

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٧. منهج المقال ١٦٧.
(١٤٥٨)
[الحناط]

أبو الفضيل، وقيل أبو الفضل سلم، وقيل سالم الحناط، وقيل الخياط، الكوفي،
مولى.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عاصم بن حميد، وصفوان بن يحيى، وإسحاق بن عمار وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٤. رجال ابن داود ١٠٥. معجم رجال

الحديث ٨: ١٠ و ٢٩ و ١٧٨. نقد الرجال ١٤٥ و ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣٤٨ و
.٣٧٠

رجال النجاشي ١٣٥. رجال البرقي ٣٣. معجم الثقات ٥٧. رجال الحلي ٨٦. هداية
المحدثين ٦٩ و ٧٣. توضيح االشتباه ١٦٧. مجمع الرجال ٣: ٩٢ و ١٣٨. منتهى

المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٧. جامع المقال ٧١. ايضاح االشتباه ٤٤. نضد
االيضاح

١٤٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٣ و ٢٠٨. روضة المتقين ١٤: ٣٦٧ و ٣٧٠. إتقان
المقال

٦٥ و ٦٨.
(١٤٥٩)
[البلخي]

أبو محمد وأبو عبد الرحمن سلم، وقيل سالم بن سالم البلخي.

(٦٥)



محدث عرف بالزهد، وقيل كان من المرجئة، ضعفه العامة وتركوا حديثه.
دخل بغداد وشنع بها على هارون العباسي فحبسه، ولما هلك هارون أطلقت

زبيدة زوجة هارون سراحه فرحل إلى مكة المكرمة، ولم يزل بها حتى توفي في
شهر ذي الحجة ١٩٦، وقيل سنة ١٩٤.

روى عنه سريج بن يونس، والحسن بن عرفة، وأحمد بن منيع وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال
الحديث ٨: ١٧٨. نقد الرجال ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣:

.١٣٩
أعيان الشيعة ٧: ٢٧٧. منتهى المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٧.

لسان الميزان ٣: ٦٣. ميزان االعتدال ٢: ١٨٤. المجروحين ١: ٣٤٤. تاريخ بغداد
٩: ١٤٠. شذرات الذهب ١: ٣٤١. العبر ١: ٣١٦. البداية والنهاية ١٠: ٢٢٥ وفيه

أبو
بحر. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١١٧٣. الضعفاء الكبير

:٢
١٦٥. الجرح والتعديل ٢: ١: ٢٦٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١٢ و

.٣٢٠
الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٠. الضعفاء ٨٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

٢: ٩. أحوال الرجال ٢٠٨. المغني في الضعفاء ١: ٢٧٣.
(١٤٦٠)
[الكندي]

سلم، وقيل سلمة بن سليمان الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٧٨. نقد الرجال ١٥٧ و ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال
:٣

١٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٧٧ و ٢٨٩. منهج المقال ١٦٧.
(١٤٦١)
[الحذاء]

سلم، وقيل سلمة، وقيل سالم ابن أبي واصل شريح األشجعي، الكوفي، الحذاء.



(٦٦)



من ثقات محدثي االمامية.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١١ وفي نسخة خطية منه جاء اسمه سالم و ٢٨٩ في ترجمة
ابنه محمد بن سالم. تنقيح المقال ٢: ٤ و ٥ و ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم
رجال الحديث ٨: ١٠ و ٢٠ و ٢٠٧. معجم الثقات ٥٧. رجال ابن داود ١٧٢ في

ترجمة ابنه محمد بن سالم. نقد الرجال ١٥٧. توضيح االشتباه ١٧٥. جامع الرواة ١:
٣٧١. مجمع الرجال ٣: ٩٢ و ١٣٩ و ٥: ٢١٧ في ترجمة ابنه محمد بن سالم.

أعيان
الشيعة ٧: ١٧٢ و ٢٧٧. رجال الحلي ١٣٨ في ترجمة ابنه محمد بن سالم. منتهى

المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٧.
لسان الميزان ٣: ٦٩. ميزان االعتدال ٢: ١٩٠. التاريخ الكبير ٤: ١٥٩. الجرح

والتعديل ٢: ١: ١٦٤. المغني في الضعفاء ١: ٢٧٥.
(١٤٦٢)
[العجلي]

سلم بن عبد الرحمن العجلي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٤. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٧٩. نقد الرجال ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣:
.١٣٩

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٧. منتهى المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٧.
(١٤٦٣)
[الخياط]

أبو الفضيل، وقيل أبو الفضل سلم، وقيل سالم الكوفي، الخياط، وقيل الحناط،
مولى سلم، وقيل سالم الحناط.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه عاصم بن حميد، وإسحاق بن عمار، وصفوان بن يحيى، وكان على

(٦٧)



قيد الحياة قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٤. رجال ابن داود ١٠٥. رجال الحلي
٨٦. معجم رجال الحديث ٨: ١٠ و ٢٩ و ١٧٨. رجال النجاشي ١٣٥. رجال

البرقي
٣٣. نقد الرجال ١٤٥ و ١٥٧. توضيح االشتباه ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٧٠. هداية
المحدثين ٦٩ و ٧٣. مجمع الرجال ٣: ١٣٨. أعيان الشيعة ٧: ١٧٤ و ٢٧٧. بهجة
اآلمال ٤: ٣٠٨. منتهى المقال ١٤٢. منهج المقال ١٦٧. ايضاح االشتباه ٤٤. جامع

المقال ٧١.
(١٤٦٤)
[الكالبي]

سلمان بن حياة، وقيل حوا، وقيل جيوة، وقيل حبوة الكالبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٨٠٨. تنقيح المقال ٢: ٤٥. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨١. جامع الرواة ١: ٣٧١. نقد الرجال ١٥٧. مجمع الرجال ٣:
.١٣٩

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٩. منتهى المقال ١٥٠. منهج المقال ١٦٧.
(١٤٦٥)
[الحناط]

سلمان بن عبيد الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٣. جامع الرواة ١: ٣٧١. نقد الرجال ١٥٧. مجمع الرجال ٣:
.١٤١

أعيان الشيعة ٧: ٢٧٩. منهج المقال ١٦٧.

(٦٨)



(١٤٦٦)
[الهمداني]

أبو عبيد، وقيل أبو عبيدة سلمان الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٠. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣: ١٣٩. أعيان الشيعة ٧:
٢٧٧. منهج المقال ١٦٧.

(١٤٦٧)
[أبو حفص سلمة]

محدث. روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

رجال البرقي ٣٣. تنقيح المقال ٢: ٤٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٠. خاتمة
المستدرك ٨٠٨. جامع الرواة ١: ٣٧١.

(١٤٦٨)
[أبو الفضل سلمة]

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠١.
(١٤٦٩)
[الكوفي]

سلمة بن األهثم، وقيل األهتم، وقيل األهيم الكوفي.
من محدثي اإلمامية المجهولين، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٤ و ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٤٨. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم

(٦٩)



رجال الحديث ٨: ٢٠٢. رجال البرقي ١٢ و ١٨. نقد الرجال ١٥٧. توضيح االشتباه
١٧٦. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣: ١٥٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٨٨. منتهى

المقال ١٥١. منهج المقال ١٧٠.
(١٤٧٠)

[بياع السابري]
سلمة بياع السابري، وقيل صاحب السابري.

محدث إمامي كسابقة. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٣٧١. خاتمة المستدرك ٨٠٨. تنقيح المقال ٢: ٤٩. أعيان الشيعة
٧: ٢٨٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢١٤ و ٢١٥. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال

.١٧١
(١٤٧١)
[الكوفي]

سلمة بن جناح الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٤٩. خاتمة المستدرك ٨٠٨. رجال ابن
داود ١٠٥. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٢. نقد الرجال ١٥٧. جامع الرواة ١:

.٣٧٢
مجمع الرجال ٣: ١٥٢. أعيان الشيعة ٧: ٢٨٨. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال

.١٧٠
(١٤٧٢)

[ابن أبي حبة]
سلمة، وقيل مسلم، وقيل سليم بن أبي حبة، وقيل أبي حية.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من المعتمدين.
روى عنه محمد بن عيسى.

(٧٠)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٢٠١ و ١٨: ١٤٧. أعيان الشيعة ٧: ٢٨٨. تنقيح المقال

٢: ٤٨ و ٣: باب الميم ٢١٤. جامع الرواة ١: ٣٧١ و ٢: ٢٢٩. رجال الكشي
٣٣١ في

ترجمة أبان بن تغلب. نقد الرجال ٣٤٣. مجمع الرجال ٦: ٨٩. أضبط المقال ٥١٥.
(١٤٧٣)
[الكوفي]

سلمة بن خالد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٣. نقد
الرجال ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣: ١٥٢. منهج المقال ١٧٠.

جامع
المقال ٧١.

(١٤٧٤)
[سلمة بن دينار]

أبو حازم، وقيل أبو خازن سلمة بن دينار األعرج، التمار، المخزومي، وقيل
الليثي بالوالء، المدني، المعروف باألقرن، وقيل األفزر القاص.

من خواص أصحابه عليه السالم، روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا، وقيل كان
من

المجاهيل، وقال عنه بعض العامة بأنه كان محدثا ثقة، عابدا، حافظا، فقيها، زاهدا،
وله حكم ومواعظ.

كان من مشاهير علماء وقضاة المدينة المنورة، وكان يقص الحكايات
والقصص على الناس في مسجدها.

روى عنه سفيان بن عيينة، وأسامة بن زيد الليثي، وأنس بن عياض وغيرهم.
توفي سنة ١٣٣، وقيل سنة ١٣٥، وقيل سنة ١٤٠، وقيل سنة ١٤٤، وقيل

سنة ١٤٦ والله أعلم.
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المراجع:
رجال الطوسي ٩١. المناقب ٤: ١٧٦ و ٢٠٦. تنقيح المقال ١: ٥٠. مجمع الرجال

٣: ١٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٨٩. جامع الرواة ١: ٣٧٢. حلية األولياء ٣: ٢٢٩.
معجم

رجال الحديث ٨: ٢٠٦. نقد الرجال ١٥٨. منهج المقال ١٧٠.
تهذيب تاريخ دمشق ٦: ٢١٨ و ٢٣٠. المعارف ٢٠٠. تقريب التهذيب ١: ٣١٦.

تذكرة الحفاظ ١: ١٢٥. تهذيب التهذيب ٤: ١٤٣. األعالم ٣: ١١٣. اسعاف المبطأ
٥٧٠. صفة الصفوة ٢: ٨٨. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٤٩. الطبقات البن خياط ٢٦٤.

التاريخ الكبير ٤: ٧٨. خالصة تذهيب الكمال ١٢٥. طبقات الحفاظ ٦٠. شذرات
الذهب ١: ٢٠٨. تهذيب األسماء واللغات ٢: ٢٠٧. الكنى واألسماء ١: ١٤١.

تاريخ
الثقات ١٩٦ وفيه القصار بدل القاص. سير أعالم النبالء ٦: ٩٦. الجرح والتعديل ٢:

١
١٥٩. العبر ١: ١٨٩. النجوم الزاهرة ٢: ٣٤٢. مرآة الجنان ١: ٢٩٢.

(١٤٧٥)
[األموي]

سلمة بن زياد األموي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٠٦. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣:
.١٥٣

أعيان الشيعة ٧: ٢٨٩. منهج المقال ١٧٠.
(١٤٧٦)

[الهمداني]
سلمة بن سليمان الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال
الحديث ٨: ٢٠٦. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣:

.١٥٣
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أعيان الشيعة ٧: ٢٨٩. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧٠.
(١٤٧٧)

[الواسطي]
أبو إسحاق سلمة بن صالح األحمر، الجعفي، الواسطي، الكوفي.

محدث إمامي مختلط الحديث، ضعف حديثه العامة وأنكروه وتركوه.
كان كوفي األصل، قدم واسط وتولى قضاءها في عهد هارون العباسي، ثم

عزلوه فقدم بغداد ولم يزل بها حتى توفي سنة ١٨٨.
روى عنه بشر بن الوليد الكندي، والصباح الجرجرائي، وأحمد بن منيع

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥٠. رجال ابن داود ٢٤٨. رجال الحلي
٢٢٧. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٧. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢.

مجمع
الرجال ٣: ١٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٩٠. بهجة اآلمال ٤: ٤٤٣. منتهى المقال ١٥١.

منهج المقال ١٧١. إتقان المقال ١٩٢ وفيه األحمري بدل األحمر.
لسان الميزان ٣: ٦٩. التاريخ الكبير ٤: ٨٤. ميزان االعتدال ٢: ١٩٠. الطبقات

الكبرى ٦: ٣٨٣. المجروحين ١: ٣٣٨. تاريخ بغداد ٩: ١٣٠. الكامل في ضعفاء
الرجال ٣: ١١٧٧. الضعفاء الكبير ٢: ١٤٧. الجرح والتعديل ٢: ١: ١٦٥.

المجموع في
الضعفاء والمتروكين ١١٤ و ٣١٧. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٩٦. أحوال

الرجال
٥٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١١. المغني في الضعفاء ١: ٢٧٥.

(١٤٧٨)
[الكوفي]

سلمة بن صالح بن أرتبيل الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢ وفي نسخة خطية منه اسم جده أر نبيل بدل أرتبيل. تنقيح
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المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٧. نقد الرجال
١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣: ١٥٣. أعيان الشيعة ٣: ٢٩٠. منتهى

المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.
(١٤٧٩)

[المرادي]
سلمة بن عبد الله بن مراد المرادي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال
الحديث ٨: ٢٠٧. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣:

.١٥٣
أعيان الشيعة ٧: ٢٩٠. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.

(١٤٨٠)
[التميمي]

سلمة بن عبيدة التميمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٠٧. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣:
.١٥٣

أعيان الشيعة ٧: ٢٩٠. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.
(١٤٨١)
[الكوفي]

سلمة، وقيل مسلمة بن عطاء الكوفي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه يونس بن يعقوب، وأحمد بن محمد.
المراجع:

رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٧ و ١٨: ١٥٣.
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(١٤٨٢)
[الغنوي]

سلمة بن عطية الغنوي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٠٨. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٢. مجمع الرجال ٣:
.١٥٤

أعيان الشيعة ٧: ٢٩٠. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.
(١٤٨٣)
[البصري]

سلمة بن عياش، وقيل عباس البصري.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨.

معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٧. رجال البرقي ٣٣. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١:
٣٧٢. مجمع الرجال ٣: ١٥٣. أعيان الشيعة ٧: ٢٩٠. منتهى المقال ١٥١. منهج

المقال
١٧١. إتقان المقال ١٩٤.

(١٤٨٤)
[الكوفي]

سلمة بن كلثم، وقيل كلثمة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٠٨. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٣. مجمع الرجال ٣:
.١٥٤

أعيان الشيعة ٧: ٢٩١. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.
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(١٤٨٥)
[الحضرمي]

أبو يحيى سلمة بن كهيل بن الحصين بن ثمارح الحضرمي، التنعي، الكوفي.
من رؤساء البترية، محدث مهمل الحديث، والعامة يعدونه من ثقاتهم، روى كذلك

عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
ولد سنة ٤٧، وتوفي يوم عاشوراء سنة ١٢١، وقيل سنة ١٢٢، وقيل سنة ١٢٣.

روى عنه عمرو بن شمر، وأبو بكر الحضرمي، والفضل بن شاذان مرسال
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٩١ و ١٢٤ و ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٠٩.
رجال ابن داود ١٠٥. رجال الحلي ٢٢٧. رجال الكشي ٢٠٩ و ٢٣٣ و ٢٣٦ و

.٢٤٠
معجم الثقات ٢٩٢. رجال البرقي ٤ و ٨ و ٩ وفيها يخلط بين المترجم له وشخص

آخر
بنفس االسم وكان األخير من خواص أصحاب اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم ولم

يدرك
اإلمام الصادق عليه السالم. معجم رجال الحديث ٨: ٢٠٨. نقد الرجال ١٥٨.

توضيح
االشتباه ١٧٦. جامع الرواة ١: ٣٧٣. مجمع الرجال ٣: ١٥٤. أعيان الشيعة ٧:

.٢٩١
بهجة اآلمال ٤: ٤٤٤. المقاالت والفرق ١٠ و ٧٣ و ١٤٧. فرق الشيعة ١٣ و ٥٧.

منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١. التحرير الطاووسي ١٤٧. أضبط المقال ٥١٣
و ٥١٦. روضة

المتقين ١٤: ٣٧٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٩. إتقان المقال ٦٨ و ١٩٢.
الوجيزة ٣٦.

التاريخ الكبير ٤: ٧٤. خالصة تذهيب الكمال ١٢٦. تقريب التهذيب ١: ٣١٨.
تهذيب التهذيب ٤: ١٥٥. الطبقات الكبرى ٤: ٢٢١. شذرات الذهب ١: ١٥٩.

العبر ١:
١٥٣. الطبقات البن خياط ١٦٣. الجرح والتعديل ٢: ١: ١٧٠. تاريخ الثقات ١٩٧.

تاريخ أسماء الثقات ١٥٠. الكنى واألسماء ٢: ١٦٥. سير أعالم النبالء ٥: ٢٩٨.
االكمال ٧: ١٧٦. تاريخ االسالم ٥: ٨١.
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(١٤٨٦)
[أبو المستهل]

أبو المستهل سلمة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٤٨. خاتمة المستدرك ٨٠٨. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٠١. نقد الرجال ١٥٧. جامع الرواة ١: ٣٧١. مجمع الرجال ٣:
.١٥١

أعيان الشيعة ٧: ٢٨٨. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧٠.
(١٤٨٧)

[القالنسي]
أبو يحيى سلمة بن محرز القالنسي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل بعدم وثاقته، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وجميل بن دراج، وهشام بن سالم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٤ و ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٩. رجال

البرقي ١٢ و ١٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢١٢. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١:
.٣٧٣

مجمع الرجال ٣: ١٥٤. أعيان الشيعة ٧: ٢٩٢. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال
.١٧١

(١٤٨٨)
[بياع القالنس]

سلمة بن محمد بياع القالنس، وقيل القالنسي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه عقبة بن محمد.

المراجع:
رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ٨: ٢١٣ و ٢١٤.
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(١٤٨٩)
[الخزاعي]

سلمة بن محمد بن عبد الله الخزاعي، الكوفي، أخو منصور بن محمد.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من المهملين، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن بكير بن جناح. وكان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الحلي ٨٦. رجال النجاشي ١٣٤ وفي ترجمة أخيه منصور ٢٩٣. مجمع

الرجال ٣: ١٥٤. معجم رجال الحديث ٨: ٢١٣. فهرست الطوسي ٧٩. جامع الرواة
:١

٣٧٣. تنقيح المقال ٢: ٥١. رجال ابن داود ١٠٥. معجم الثقات ٦٠. معالم العلماء
.٥٧

هداية المحدثين ٧٤. أعيان الشيعة ٧: ٢٩٢. نقد الرجال ١٥٨. منتهى المقال ١٥١.
منهج المقال ١٧١. جامع المقال ٧١. الوجيزة ٣٦. بهجة اآلمال ٤: ٤٤٦.

(١٤٩٠)
[الكوفي]

سلمة بن مهران الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٥١. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال

الحديث ٨: ٢١٣. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٣. مجمع الرجال ٣:
.١٥٥

أعيان الشيعة ٧: ٢٩٢. منتهى المقال ١٥١. منهج المقال ١٧١.
(١٤٩١)
[الطربال]

أبو عبد الله سليم، وقيل سليمان بن عمران الفراء، وقيل في اسمه سليم بن الفراء،
الكوفي، المعروف بالطربال، وقيل مولى طربال، وقيل سليمان بن مولى طربال.
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من محدثي اإلمامية الثقات، وله كتاب، روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم
والكاظم عليه السالم

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم، وسيف بن عميرة وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٥ و ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥٢ و ٣: قسم الكنى ٢٥. رجال

النجاشي ١٣٨. رجال ابن داود ١٠٦. رجال الحلي ٨٤. معجم الثقات ٦٠. معجم
رجال الحديث ٨: ٢٢٨ و ٢٢٩ و ٢٣١ و ٢٧٧ و ٢٨٠ و ٢٩١ و ٢١: ٢٢٩.

رجال
البرقي ٣٢. نقد الرجال ١٥٨ و ٣٩٢. جامع الرواة ١: ٣٧٣ و ٢: ٤٠٠. هداية

المحدثين ٧٤ و ٢٩٠. مجمع الرجال ٣: ١٥٥ و ١٥٨ و ٧: ٦٦. أعيان الشيعة ٧:
٢٩٢. بهجة اآلمال ٤: ٤٤٧. فهرست الطوسي ١٨٧. خاتمة المستدرك ٨٦٧.

الخصال
٢٥٨. االختصاص ١٩٥. معالم العلماء ١٣٤ وفيه القزاز بدل الفراء. منتهى المقال
١٥١. منهج المقال ١٧٤. جامع المقال ٧١. نضد االيضاح ١٦٢. أضبط المقال

.٥١٣
روضة المتقين ١٤: ٣٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٩. إتقان المقال ٦٨. الوجيزة ٣٦.

شرح مشيخة الفقيه ٣٤. رجال األنصاري ٩٣.
(١٤٩٢)

[سليم بن عيسى]
أبو يحيى سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب النخعي، وقيل الحنفي

بالوالء، الكوفي.
من مشاهير قراء الشيعة بالكوفة، ومن أخص أصحاب حمزة القارئ

وأضبطهم.
ولد سنة ١٣٠، وتوفي سنة ١٨٨، وقيل سنة ١٨٩، وقيل سنة ٢٠٠.
روى القراءة عنه إبراهيم األزرق، وخالد بن عيسى، ومحمد بن زكريا

النشابي وغيرهم.

(٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١١. تنقيح المقال ٢: ٥٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال

الحديث ٨: ٢١٦. نقد الرجال ١٥٨. جامع الرواة ١: ٣٧٣. مجمع الرجال ٣:
.١٥٥

أعيان الشيعة ٧: ٢٩٢. منهج المقال ١٧١.
المغني في الضعفاء ١: ٢٨٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٣. الجرح

والتعديل ٢: ١: ٢١٥. الضعفاء الكبير ٢: ١٦٣. النجوم الزاهرة ٢: ١٢٧. التاريخ
الكبير

٤: ١٢٧. العبر ١: ٣٠٠. شذرات الذهب ١: ٣٢٠. األعالم ٣: ١١٩. طبقات ابن
الجزري ١: ٣١٨.

(١٤٩٣)
[ابن أخي العجلي]

سليمان ابن أخي أبي حسان العجلي.
محدث. روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ٥٥. خاتمة المستدرك ٨٠٩.

جامع الرواة ١: ٣٧٥.
(١٤٩٤)

[اإلسكاف]
سليمان اإلسكاف.

محدث. روى عنه هشام بن سالم.
المراجع:

تنقيح المقال ٢: ٥٥ وفيه سليمان بن اسكاف. جامع الرواة ١: ٣٧٥. خاتمة
المستدرك ٨٠٩. معجم رجال الحديث ٨: ٢٣٣.

(١٤٩٥)
[المدني]

أبو محمد وأبو أيوب سليمان، وقيل سلمان بن بالل المدني، التيمي، القرشي
بالوالء.

(٨٠)



محدث إمامي مجهول الحال، وبعض العامة يعدونه من ثقاتهم.
كان بربري األصل، تولى االفتاء والخراج بالمدينة المنورة.

روى عنه عبد الله بن المبارك، ومحمد بن سليمان لوين، ويحيى بن حسان
التنيسي وغيرهم.

توفي بالمدينة المنورة سنة ١٧٢، وقيل سنة ١٧٧، وقيل سنة ١٩٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٥٥. رجال ابن داود ١٠٥
وفيه كان من أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم وكان ثقة. خاتمة المستدرك ٨٠٨.

معجم
رجال الحديث ٨: ١٨٠ و ٢٣٦. نقد الرجال ١٥٧ و ١٥٩. مجمع الرجال ٣:

.١٥٨
أعيان الشيعة ٧: ٢٧٧. جامع الرواة ١: ٣٧١ و ٣٧٥. منتهى المقال ١٥٠. منهج

المقال
١٧٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٠ وفيه من أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم.

تهذيب التهذيب ٤: ٣٧١ و ٣٧٥. خالصة تذهيب الكمال ١٢٧. التاريخ الكبير ٤:
٤. تقريب التهذيب ١: ٣٢٢. الطبقات البن خياط ٢٧٥. شذرات الذهب ١: ٢٨٠.

العبر
١: ٢٦١. مرآة الجنان ١: ٣٦٧. الطبقات الكبرى ٥: ٤٢٠. النجوم الزاهرة ٢: ٧١.
الجرح والتعديل ٢: ١: ١٠٣. تاريخ أسماء الثقات ١٤٧. الكنى واألسماء ١: ١٠٢.

هدى الساري ٤٠٥. وفيه سليمان بن بالل الكوفي المدني. الثقات ٦: ٣٨٨.
(١٤٩٦)

[سليمان بن جعفر]
محدث مجهول الحال، وقيل من الحسان.

روى عنه الحسن بن حازم الكلبي، وعيسى بن عبد الله.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٣٧٧. تنقيح المقال ٢: ٥٦. معجم رجال الحديث ٨: ٢٣٧. جامع
المقال ٧١.

(٨١)



(١٤٩٧)
[البصري]

سليمان بن جعفر البصري.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه ابنه محمد بن سليمان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
٢٣٤ و ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ٥٥.

(١٤٩٨)
[البصري]

سليمان بن حفص البصري.
محدث كسابقه. روى عنه الحسن بن الحسين الفارسي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٣. جامع الرواة ١: ٣٧٧.

(١٤٩٩)
[األقطع]

أبو الربيع سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة الهاللي بالوالء، البجلي،
الكوفي، المشهور باألقطع.

من ثقات محدثي اإلمامية، وكان فقيها صالحا، مقرئا، ومن شيوخ ووجوه
الشيعة بالكوفة، ومن خواص اإلمام الصادق عليه السالم، وممن رووا النص باإلمامة من

اإلمام الصادق عليه السالم على ابنه اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب. كان من
جملة من

خرج مع زيد الشهيد ابن اإلمام السجاد عليه السالم سنة ١٢٢ على الحكم األموي في
عهد هشام بن عبد الملك فقطع إصبعه في المعركة فعرف باألقطع.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وروى عنه عبد الله بن مسكان، وعمار

(٨٢)



الساباطي، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٥٦. رجال بحر العلوم ٤: ٦٣. رجال
النجاشي ١٣٠. رجال ابن داود ٢٤٨. االرشاد ٢٨٨. معجم الثقات ٦١. رجال البرقي

١٣ و ٣٢. معجم رجال الحديث ٨: ٢٤٥ و ٢٥٤. رجال الكشي ٣٥٣ و ٣٥٦.
جامع

الرواة ١: ٣٧٧ - ٣٧٩. رجال الحلي ٧٧. نقد الرجال ١٥٩. مجمع الرجال ٣:
- ١٦٠

١٦٤. هداية المحدثين ٧٥. تأسيس الشيعة ٣٤٥. بهجة اآلمال ٤: ٤٦٠. سفينة
البحار

١: ٦٥٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٢. جامع المقال ٧١. البحار ٤٧:
٣٤٣

وغيرها. التحرير الطاووسي ١٣٩ وفيه: الذي ظهر من حاله أنه كان من أصحاب زيد.
وسائل الشيعة ٢٠: ٢١١. إتقان المقال ٦٨. الوجيزة ٣٦. شرح مشيخة الفقيه ٢٩.

(١٥٠٠)
[المدني]

سليمان، وقيل سلمان بن داود بن الحصين المدني.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان. روى عنه محمد بن حمران.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٥٩. خاتمة المستدرك ٨٠٩.
معجم رجال الحديث ٨: ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٣٧٩. نقد الرجال ١٦٠. مجمع

الرجال
٣: ١٣٩. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٣. إتقان المقال ١٩٤.

(١٥٠١)
[الكوفي]

سليمان، وقيل سلمان بن راشد الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال

(٨٣)



الحديث ٨: ٢٦٠. جامع الرواة ١: ٣٨٠. نقد الرجال ١٦٠. مجمع الرجال ٣:
.١٣٩

منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٣.
(١٥٠٢)
[التميمي]

سليمان بن زياد التميمي.
محدث. روى عنه صالح بن عقبة.

المراجع:
رجال البرقي ٣٢. تنقيح المقال ٢: ٦٠. معجم رجال الحديث ٨: ٢٦١. جامع

الرواة ١: ٣٨٠. منهج المقال ١٧٣.
(١٥٠٣)
[الداالني]

سليمان، وقيل سلمان بن سلمة الداالني، الكوفي.
إمامي.

الداالني نسبة إلى داالن بن سابقة بن ناشح بن دافع بن مالك بن جشم الذي
يصل نسبه إلى همدان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨١ و ٢٦٦. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال
:٣

١٤٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.
األنساب ٢٢١. اللباب ١: ٤٨٨.

(١٥٠٤)
[الجعفي]

سليمان بن سويد الجعفي، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

(٨٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩.
معجم رجال الحديث ٨: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع

الرجال
٣: ١٦٧. منتهى المقال ١٥٥. منهج المقال ١٧٤. إتقان المقال ١٩٤.

(١٥٠٥)
[الكالبي]

سليمان بن سويد الكالبي، الجعفري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣:
.١٦٧

منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.
(١٥٠٦)

[األحمري]
سليمان بن صالح األحمري، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال
الحديث ٨: ٢٦٩. رجال البرقي ٣٢ وفيه إمام المسجد األحمر. جامع الرواة ١:

.٣٨١
نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٦٧. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

جامع المقال ٧٢. إتقان المقال ١٩٤.
(١٥٠٧)

[الجصاص]
سليمان، وقيل سلمان بن صالح الجصاص، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه عبد الله بن القاسم، والحسين بن هاشم.

(٨٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨ و ٤٧٥. فهرست الطوسي ٧٨. تنقيح المقال ٢: ٦٢. معالم

العلماء ٥٦. رجال النجاشي ١٣١. رجال ابن داود ١٠٦. معجم الثقات ٦١. معجم
رجال الحديث ٨: ٢٦٨ و ٢٦٩. جامع الرواة ١: ٣٨١. رجال الحلي ٧٨. نقد

الرجال
١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠ و ١٦٧. هداية المحدثين ٧٦. بهجة اآلمال ٤: ٤٧٤.

منتهى المقال ١٥٥. منهج المقال ١٧٤. روضة المتقين ١٤: ٣٧٣. وسائل الشيعة
:٢٠

٢١١. إتقان المقال ٦٩. رجال األنصاري ٩٣.
(١٥٠٨)
[الخثعي]

سليمان بن صالح الخثعمي.
لم أقف على ترجمة حياته.

المراجع:
رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: ٦٢. جامع

الرواة ١: ٣٨١. منهج المقال ١٧٤.
(١٥٠٩)

[الشيباني]
سليمان، وقيل سلمان بن صالح الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال
الحديث ٨: ١٨١ و ٢٧٠. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال

:٣
١٤٠. منهج المقال ١٧٤.

(١٥١٠)
[الغامدي]

سليمان، وقيل سلمان بن صالح المرادي، وقيل األزدي، الغامدي، الكوفي.

(٨٦)



محدث. روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وعلي بن أسباط.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح ٢: ٦٢. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم رجال
الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧٠. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال

:٣
١٤٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(١٥١١)
[القرشي]

سليمان، وقيل سلمان بن طالب القرشي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٣. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧١. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال
:٣

١٤٠. منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٢)
[الكوفي]

سليمان، وقيل سلمان بن طريف، وقيل ظريف الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه ثعلبة بن ميمون.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٣. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧٢. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال
:٣

١٤٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٣)
[البارقي]

سليمان، وقيل سلمان بن عبد الرحمن األزدي، البارقي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٨٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٣. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧٢. جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال
:٣

١٤٠. منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٤)
[الحمار]

أبو داود سليمان، وقيل سلمان بن عبد الرحمن الحمار، الكوفي.
من محدثي اإلمامية. روى عنه الحسن بن محبوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٥٦ و ٦٣. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم

رجال الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧٢ و ٢٨٥. جامع الرواة ١: ٣٧٧ و ٣٨١. نقد الرجال
١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠. منتهى المقال ١٥٤.

(١٥١٥)
[العنزي]

سليمان، وقيل سلمان بن عبد الرحمن العنزي، وقيل العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٣. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٢ و ٢٧٢.

جامع الرواة ١: ٣٨١. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠. منتهى المقال
.١٥٤

منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٦)

[الهمداني]
سليمان، وقيل سلمان بن عبد الرحمن الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٣. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٣ و ٢٧٢.

(٨٨)



جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠. منتهى المقال
.١٥٤

منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٧)
[الصايغ]

سليمان، وقيل سلمان بن عبد الله البكري، الصايغ، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٤. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٣ و ٢٧٣.

جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠. منتهى المقال
.١٥٤

منهج المقال ١٧٤.
(١٥١٨)

[سليمان بن المحض]
أبو محمد سليمان بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط

ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، المدني، وأمه مخزومية.
جد السادة السليمانية أصحاب الدولة في تلمسان.

خرج مع الحسين بن علي شهيد فخ، وقتل معه في واقعة فخ في ذي القعدة
سنة ١٦٩ وعمره ثالث وخمسون سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٦. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠. الفصول

الفخرية (فارسي) ١٢٤. معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٣. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد
الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٦٨. مروج الذهب ٢: ١٨٣. مقاتل الطالبيين

.٤٣٣
منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٩٩. عمدة الطالب ١٠٣. الكنى واأللقاب ٢: ٣٥٥ في

ترجمة شهيد فخ. منهج المقال ١٧٤. الفخري في أنساب الطالبيين ٨٥ و ١٠١.
المجدي في أنساب الطالبيين ٦٠.

نسب قريش ٥٥. تاريخ الطبري ١٠: ٢٨. األعالم ٣: ١٢٨.

(٨٩)



(١٥١٩)
[الديلمي]

أبو محمد سليمان بن عبد الله، وقيل زكريا البجيلي األصل، المشهور
بالديلمي.

محدث غال، كذاب، وحديثه ليس بشئ وال يعتمد عليه، له كتاب (يوم
وليلة).

أصله من بجيلة الكوفة، وكان يتجر إلى خراسان، ويكثر من شراء سبي الديلم
ويحملهم إلى الكوفة وغيرها فعرف بالديلمي.

روى عنه ابنه محمد بن سليمان، ومحمد بن عبد الله، وإبراهيم بن هاشم
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٠. فهرست الطوسي ٧٨. رجال النجاشي
١٣٠. معالم العلماء ٥٦. رجال ابن داود ٢٤٨. معجم رجال الحديث ٨: ٢٦١ و

٢٧٣ و
٢٨٦ و ٢٣: ١٦٣. رجال الكشي ٣٧٥. جامع الرواة ١: ٣٨٠ و ٣٨٢. نقد الرجال

١٦٠
و ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٦٥ و ١٦٦. هداية المحدثين ٧٥. بهجة اآلمال ٤:

.٤٧٦
رجال الحلي ٢٢٤. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٣ و ١٧٤. التحرير

الطاووسي
١٤١. إتقان المقال ١٩٥ و ١٩٦. شرح مشيخة الفقيه ٧٣. رجال األنصاري ٩٣.

(١٥٢٠)
[الطلحي]

سليمان بن عبد الله الطلحي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠. رجال البرقي

٣٢. معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٣. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦١.
مجمع

الرجال ٣: ١٦٨. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(٩٠)



(١٥٢١)
[الغنوي]

أبو العال سليمان، وقيل سلمان بن عبد الله الغنوي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٣. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٣ و ٢٧٣.

جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال ٣: ١٤٠. منتهى المقال
.١٥٤

(١٥٢٢)
[المزيني]

أبو حامد سليمان، وقيل سلمان بن عبد الله المزيني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٣. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٣ و ٢٧٣. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦١. مجمع الرجال
:٣

١٤٠. منتهى المقال ١٥٤.
(١٥٢٣)

[األحمسي]
سليمان، وقيل سلمان بن علي األحمسي، البجلي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ١٨٤ و ٢٧٦. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال

:٣
١٤١. منهج المقال ١٧٤.

(١٥٢٤)
[سليمان بن عمرو]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه الحسين بن عثمان، وسيف بن عميرة.

(٩١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٥.

(١٥٢٥)
[األزدي]

أبو عمارة سليمان، وقيل سلمان بن عمرو األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٤ و ٢٧٦. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال
:٣

١٤١. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.
(١٥٢٦)
[النخعي]

أبو داود سليمان، وقيل سلمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي بالوالء،
الكوفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل ضعيف جدا، وكان يعرف بكذاب النخع.
سكن بغداد وحدث بها، والعامة كذبوه وتركوا حديثه.

روى عنه سيف بن عميرة، والحسين بن عثمان، وعلي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٦٤ و ٣: قسم الكنى ١٥.
رجال البرقي ٣٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٣ و ١٨٤ و

٢٧٦ و ٢١: ١٥١. جامع الرواة ١: ٣٨٢ و ٢: ٣٨٤. رجال الحلي ٢٥٥. نقد
الرجال

١٦٢ و ٣٨٨. مجمع الرجال ٣: ١٤١ و ٧: ٤٤. بهجة اآلمال ٤: ٤٨٦. رجال ابن
داود

٣٠٢. منتهى المقال ١٥٦. منهج المقال ١٧٤. التحرير الطاووسي ١٣٨. إتقان
المقال

١٩٦ وفيه اسم أبيه هارون بدل عمرو.
لسان الميزان ٣: ٩٧ و ٧: ٤٤. ميزان االعتدال ٢: ٢١٦ و ٤: ٥٢٢. التاريخ الكبير

(٩٢)



٤: ٢٨. الضعفاء الكبير ٢: ١٣٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٠٩٦. المجروحين
:١

٣٣٣. تاريخ بغداد ٩: ١٥. الجرح والتعديل ٢: ١: ١٣٢. موضح أوهام الجمع
والتفريق

٢: ١٢٤. المغني في الضعفاء ١: ٢٨٢. أحوال الرجال ١٩٤. الكنى واألسماء ١:
.١٦٩

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ٩٨.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١٥ و ٣١٩ و ٤٤٢.

(١٥٢٧)
[ابن العيص]

سليمان بن العيص، وقيل الفيض.
محدث إمامي ثقة، وقيل من المجهولين.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٨: ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠.
جامع الرواة ١: ٣٨٢.

(١٥٢٨)
[الضبي]

أبو داود سليمان بن قرم بن سليمان، وقيل معاذ التيمي، الضبي، الكوفي، وقيل
البصري، وقيل في اسمه سليمان بن معاذ بن قرم.

محدث إمامي حسن الحديث، نحوي، يتهمه بعض العامة بسوء الحفظ.
روى عنه معاوية بن هشام، وسفيان الثوري، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي و

غيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٢٧٧ و ٢٨٨. جامع الرواة ١: ٣٨٢. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال

:٣
١٦٩. أعيان الشيعة ٧: ٣٠٩. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(٩٣)



ميزان االعتدال ٢: ٢١٩. لسان الميزان ٧: ٢٣٨. المجروحين ١: ٣٣٢. تهذيب
التهذيب ٤: ٢١٣. تقريب التهذيب ١: ٣٢٩. التاريخ الكبير ٤: ٣٣. خالصة تذهيب
الكمال ١٣٠. الضعفاء الكبير ٢: ١٣٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١١٠٥. الجرح
والتعديل ٢: ١: ١٣٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١٦. الضعفاء والمتروكين

البن الجوزي ٢: ٢٣. المغني في الضعفاء ١: ٢٨٢.
(١٥٢٩)

[الكناسي]
سليمان، وقيل سلمان بن المتوكل الغزال، وقيل الغزالي، الكناسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ١٨٥ و ٢٧٨. جامع الرواة ١: ٣٨٣. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال

:٣
١٥١. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(١٥٣٠)
[العجلي]

سليمان، وقيل سلمان بن مروان العجلي، الكوفي.
من محدثي اإلمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٥ و ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٦٥. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٥
و ٢٧٩. جامع الرواة ١: ٣٨٣. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال ٣: ١٦٩. منتهى

المقال
١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(١٥٣١)
[األعمش]

أبو محمد سليمان بن مهران األسدي، وقيل الكاهلي بالوالء، الرازي،

(٩٤)



الكوفي، المعروف باألعمش.
من ثقات محدثي اإلمامية، ومن خواصه عليه السالم، وقيل من المهملين.

كان مقرئا جليل القدر، ورعا، حافظا، مستقيم الرأي، فاضال.
أصله من دباوند، وقيل دنباوند، وقيل دماوند وهي قرية من قرى الري، ولد

بالكوفة سنة ٦١، وقيل سنة ٦٠.
وتوفي بها في شهر ربيع األول سنة ١٤٨، وقيل سنة ١٤٧، وقيل سنة ١٤٩.
روى عنه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وأبو الحسن العبدي وقيل القندي، وأبو

إسحاق السبيعي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٦. معجم رجال الحديث ٨: ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: ٦٥. معجم
الثقات ٢٩٣. تتمة المنتهى (فارسي) ١٦٥. نقد الرجال ١٦٢. هدية األحباب

(فارسي)
١٠٠. رجال ابن داود ١٠٦. سفينة البحار ١: ٢٧٧. تأسيس الشيعة ٣٤٢. وسائل

الشيعة ٢٠: ٢١٢. أعيان الشيعة ٧: ٣١٥. ريحانة األدب (فارسي) ١: ١٥٤
ومصادره.

منتهى المقال ١٥٦. مجمع الرجال ٣: ١٦٩. المناقب ٤: ٢٨١. رجال الكشي انظر
فهرسته. الكنى واأللقاب ٢: ٣٩. لغتنامه دهخدا (فارسي) ٧: ٢٩٩٣. بهجة اآلمال

:٤
٤٨٩. منهج المقال ١٧٤. حلية األولياء ٥: ٤٦.

غاية النهاية ١: ٣١٥. طبقات القراء للذهبي ١: ٧٨. األنساب ٤٧٣. مرآة الجنان
١: ٣٠٥. الطبقات الكبرى ٦: ٣٤٢. تهذيب التهذيب ٤: ٢٢٢. اللباب ٣: ٧٩.

تقريب
التهذيب ١: ٣٣١. النجوم الزاهرة ٢: ١٠. البداية والنهاية ١٠: ١٠٥. اإلعالن

بالتوبيخ
٦٦. لسان الميزان ٧: ٢٣٨. المعارف ٢١٤. الكامل في التاريخ ٥: ٥٨٩. تاريخ

بغداد
٩: ٣. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١١٧. المغني في الضعفاء ١: ٢٨٣. تذكرة

الحفاظ ١: ١٥٤. شذرات الذهب ١: ٢٢٠. نور القبس ٢٥١. معجم البلدان ٢:
٤٣٦ و

٤٧٥. سير أعالم النبالء ٦: ٢٢٦. المراسيل ٧٢. الكنى واألسماء ٢: ٩٦. أحوال
الرجال ٧٩ و ١٩٢. تاريخ االسالم ٦: ٧٥. تاريخ الثقات ٢٠٤. الجرح والتعديل ٢:

:١



(٩٥)



١٤٦. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٢. الطبقات البن خياط ١٦٤. األعالم ٣: ١٣٥.
صفة

الصفوة ٣: ٦٥. دائرة معارف فريد وجدي ٦: ٧٤٨. العبر ١: ٢٠٩. مرآة الجنان ١:
٣٠٥. وفيات األعيان ٢: ٤٠٠. الملل والنحل ١: ١٩٠. خالصة تذهيب الكمال

.١٣١
ميزان االعتدال ٣: ٢٢٤. التاريخ الكبير ٤: ٣٧. طبقات الحفاظ ٦٧.

(١٥٣٢)
[الهمداني]

سليمان بن موسى بن الذيال الهمداني، المشاعري، وقيل المشعاري، وقيل
الشغاري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٢٨٠. جامع الرواة ١: ٣٨٣. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال ٣:

.١٦٩
منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٤.

(١٥٣٣)
[الجملي]

سليمان، وقيل سلمان بن نافع، وقيل تابع، وقيل نابع، وقيل قانع الجملي،
المرادي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٥٥ و ٦٦. خاتمة المستدرك ٨٠٩. معجم
رجال الحديث ٨: ١٨٥ و ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٣٧٥ و ٣٨٣. نقد الرجال ١٥٩.

مجمع الرجال ٣: ١٥١. منتهى المقال ١٥٤.
(١٥٣٤)
[البكري]

أبو عبيدة سليمان، وقيل سلمان بن نصر البكري، الذهلي، الكوفي.
إمامي.

(٩٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٦٦. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٥ و ٢٨٢. جامع الرواة ١: ٣٨٣. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال
:٣

١٥١. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٣٥)

[سليمان بن نهيك]
محدث. روى عنه علي بن الحكم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: ٦٦. خاتمة المستدرك ٨١٠.

جامع ١: ٣٨٣.
(١٥٣٦)
[األزدي]

سليمان بن هارون األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٦. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٨٣. جامع الرواة ١: ٣٨٤. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال ٣:
.١٧٠

منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٣٧)
[العجلي]

سليمان بن هارون العجلي، الكوفي.
من محدثي اإلمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ثعلبة بن ميمون.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٤ و ٢٠٧. تنقيح المقال ٢: ٦٦. خاتمة المستدرك ٨١٠. رجال

(٩٧)



البرقي ١٣ و ١٧. معجم رجال الحديث ٨: ٢٨٣. جامع الرواة ١: ٣٨٤. نقد الرجال
١٦٢. مجمع الرجال ٣: ١٧٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٥.

(١٥٣٨)
[الكوفي]

سليمان، وقيل سلمان بن هالل بن جابان الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه عبد الصمد بن بشير، وعثمان بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٦٦. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ١٨٦ و ٢٨٤. جامع الرواة ١: ٣٨٤. نقد الرجال ١٦٣. مجمع الرجال
:٣

١٧٠. منتهى المقال ١٥٤. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٣٩)
[العجلي]

سليمان، وقيل سلمان بن وهب العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٦٦. معجم رجال الحديث ٨: ١٨٥ و ٢٨٣.

جامع الرواة ١: ٣٨٣. نقد الرجال ١٦٢. مجمع الرجال ٣: ١٥١. منتهى المقال
.١٥٤

منهج المقال ١٧٥.
(١٥٤٠)
[الخياط]

سماعة الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٦٧. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣٠٢. جامع الرواة ١: ٣٨٤. مجمع الرجال ٣: ١٧٠. منهج المقال

.١٧٥

(٩٨)



(١٥٤١)
[المزني]

سماعة بن عبد الرحمن المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٦٧. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٢٩٧. نقد الرجال ١٦٣. جامع الرواة ١: ٣٨٤. مجمع الرجال ٣:
.١٧٠

منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٤٢)

[بياع القز]
أبو محمد، وقيل أبو ناشرة سماعة بن مهران بن عبد الرحمن الحضرمي وقيل

الخوالني بالوالء، الكوفي، المعروف ببياع القز.
من ثقات محدثي الشيعة، واقفي المذهب، وله كتاب.

كان من األعالم الرؤساء الذين اخذ عنهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام،
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

كان ينزل الكوفة في محلة كندة، وله بها مسجد، وكان يتجر في القز ويخرج به
إلى حران.

روى عنه عثمان بن عيسى، والقاسم بن سليمان، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.

توفي بالمدينة المنورة عن ستين سنة، وهناك رواية بأنه توفي سنة ١٤٥ وهي
غير صحيحة ألنه أحد الرواة عن األمام الكاظم عليه السالم الذي تصدر لإلمامة بعد سنة

.١٤٨
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٤ و ٣٥١. تنقيح المقال ٢: ٦٧. رجال النجاشي ١٣٨. رجال
ابن داود ٢٤٩. رجال الحلي ٢٢٨. معجم الثقات ٦٢. معجم رجال الحديث ٨:

٢٩٤ و

(٩٩)



٢٩٧. رجال البرقي ٤٤ و ٤٨. نقد الرجال ١٦٣. توضيح االشتباه ١٧٨. جامع الرواة
١: ٣٨٤. هداية المحدثين ٧٦. مجمع الرجال ٣: ١٧٠. بهجة اآلمال ٤: ٤٩٣.

منتهى
المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥. جامع المقال ٧٢. ايضاح االشتباه ٤٥. نضد

اإليضاح
١٦٢. أضبط المقال ٥١٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٢. إتقان المقال ٦٩. شرح مشيخة

التهذيب ٦٧. شرح مشيخة الفقيه ١١. رجال األنصاري ٩٣.
(١٥٤٣)
[البصري]

سمال بن عبدون البصري.
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:

.٣٠٤
(١٥٤٤)

[السمان األرمني]
محدث كسابقه، روى عنه إبراهيم بن هاشم.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: ٦٨. جامع الرواة ١: ٣٨٧. معجم رجال الحديث ٨: ٣٠٤.

(١٥٤٥)
[الهاللي]

سميدع الهاللي، وجاء في بعض كتب العامة سميدع بن واهب الجرمي،
البصري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٦٩. معجم رجال الحديث ٨: ٣٠٧ و ٣٠٨.
نقد الرجال ١٦٣. توضيح االشتباه ١٧٩. جامع الرواة ١: ٣٨٧. مجمع الرجال ٣:

(١٠٠)



١٧٢. منهج المقال ١٧٥.
خالصة تذهيب الكمال ١٣٧. تهذيب التهذيب ٤: ٢٣٩. تقريب التهذيب ١:

٣٣٣. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٢٦.
(١٥٤٦)
[األزدي]

سنان بن جميل األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٠٩. نقد الرجال ١٦٣. جامع الرواة ١: ٣٨٨. مجمع الرجال ٣:
.١٧٢

منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٤٧)
[القرشي]

سنان بن سنان القرشي بالوالء، والد عبد الله بن سنان.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من الممدوحين، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٥ و ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٧٠. رجال ابن داود ١٠٦. معجم
الثقات ٢٩٣. معجم رجال الحديث ٨: ٣٠٨. رجال البرقي ١٦ و ١٨. جامع الرواة

:١
٣٨٨. مجمع الرجال ٣: ١٧٢. رجال الحلي ٨٤. منهج المقال ١٧٥. رجال الكشي

في
ترجمة عبد الله بن سبأ ١٠٦. بهجة اآلمال ٤: ٤٩٩. التحرير الطاووسي ١٤٦. أضبط

المقال ٥١٣ وفيه سنان بن طريف أبو عبد الله. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٢.
(١٥٤٨)
[الثوري]

سنان بن طريف، وقيل ظريف الثوري، وقيل الزهري.

(١٠١)



من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، روى عن اإلمام
الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه أبو حنيفة سابق وقيل سائق الحاج. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣ و ٣٥١. تنقيح المقال ٢: ٧٠. معجم رجال الحديث ٨: ٣١٠.
رجال البرقي ٤٩. نقد الرجال ١٦٣. توضيح االشتباه ١٧٩. جامع الرواة ١: ٣٨٨.
مجمع الرجال ٣: ١٧٢. بهجة اآلمال ٤: ٤٩٨. منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال

.١٧٥
إتقان المقال ١٩٤. الوجيزة ٣٦.

(١٥٤٩)
[أخو مقرن]

سنان بن عبد الرحمن الكوفي، أخو مقرن بن عبد الرحمن.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٠. رجال البرقي ٤٠. خاتمة المستدرك

٨١٠. معجم رجال الحديث ٨: ٣١١. نقد الرجال ١٦٣. جامع الرواة ١: ٣٨٨.
مجمع

الرجال ٣: ١٧٣. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٥٠)

[الهاشمي]
سنان بن عبد الرحمن الهاشمي بالوالء، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من المجهولين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣١١. نقد الرجال ١٦٣. رجال الحلي ٨٤. رجال ابن داود ١٠٧. جامع

الرواة ١: ٣٨٩. مجمع الرجال ٣: ١٧٣. معجم الثقات ٢٩٣. بهجة اآلمال ٤:
.٤٩٩

(١٠٢)



منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٥. إتقان المقال ١٩٤.
(١٥٥١)
[الطائي]

سنان بن عدي الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣١٢. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٨٩. مجمع الرجال ٣:
.١٧٣

منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.
(١٥٥٢)

[المرهبي]
سنان بن عطية المرهبي، الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٣. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣١٢. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٨٩. مجمع الرجال ٣:

.١٧٣
منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.

(١٥٥٣)
[البرجمي]

أبو بشر سنان بن هارون التميمي، البرجمي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم وأنكروه.

روى عنه عبيد العطار، وأسود بن عامر شاذان، ومحمد بن الصباح الدوالبي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣١٢. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٨٩. مجمع الرجال ٣:

.١٧٣

(١٠٣)



منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.
لسان الميزان ٧: ٢٣٩. ميزان االعتدال ٢: ٢٣٥. تهذيب التهذيب ٤: ٢٤٣. تقريب

التذهيب ١: ٣٣٤. المجروحين ١: ٣٥٤. خالصة تذهيب الكمال ١٣٣. التاريخ
الكبير

٤: ١٦٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢٧٦. الضعفاء الكبير ٢: ١٧١. الجرح
والتعديل ٢: ١: ٢٥٣. تاريخ الثقات ٢٠٨. تاريخ أسماء الثقات ١٥٣. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ٣٢٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٧. المشتبه ١:
.٦١

المغني في الضعفاء ١: ٢٨٦. االكمال ٤: ٤٤٢.
(١٥٥٤)

[الخثعمي]
سنان بن وديعة الخثعمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٤. تنقيح المقال ٢: ٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣١٢. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٨٩. مجمع الرجال ٣:

.١٧٣
منتهى المقال ١٥٧. منهج المقال ١٧٥.

(١٥٥٥)
[السندي بن خالد]

محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
روى عنه عبد الملك بن سلمة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٨: ٣١٤.

(١٥٥٦)
[الحلواني]

سهل بن سعيد الحلواني.
إمامي كسابقه.

(١٠٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:

.٣٥٤
(١٥٥٧)
[النهمي]

سهل بن شعيب القرشي بالوالء، الكوفي، المعروف بالنهمي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٧. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٥٤. نقد الرجال ١٦٥. جامع الرواة ١: ٣٩٤. مجمع الرجال ٣:
.١٨٠

منهج المقال ١٧٧.
(١٥٥٨)

[الهمداني]
سهل بن صالح الهمداني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٨:
٣٥٤. رجال البرقي ٤٤.

(١٥٥٩)
[سوار بن مصعب]

أبو عبد الله سوار بن مصعب الهمداني، الكوفي.
محدث مجهول الحال، وكان مؤذنا ضريرا، ضعفه بعض العامة وتركوا حديثه.

روى عنه الحسين بن سعيد، وحماد بن عيسى، وعبد الله بن صالح بن مسلم
العجلي. وتوفي حدود سنة ١٧٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٧١. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

(١٠٥)



الحديث ٨: ٣٢٠ و ٣٢١. نقد الرجال ١٦٤. توضيح االشتباه ١٧٩. مجمع الرجال
:٣

١٧٥. جامع الرواة ١: ٣٩٠. منهج المقال ١٧٦.
التاريخ الكبير ٤: ١٦٩. لسان الميزان ٣: ١٢٨. المجروحين ١: ٣٥٦. ميزان

االعتدال ٢: ٢٤٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢٩٢. الضعفاء الكبير ٢: ١٦٨.
الجرح والتعديل ٢: ١: ٢٧١. تاريخ بغداد ٩: ٢٠٨. المجموع في الضعفاء

والمتروكين
١١٨ و ٤٤٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٣. الضعفاء ٩٠. المغني في

الضعفاء
١: ٢٩٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٣١.

(١٥٦٠)
[األسدي]

سورة بن كليب بن معاوية األسدي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وكان صحيح العقيدة ممدوحا، روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن سنان، وجميل بن دراج، ومالك بن عطية وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٥ و ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧١. رجال ابن داود ١٠٧. رجال

الحلي ٨٥. معجم الثقات ٢٩٣. معجم رجال الحديث ٨: ٣٢١. رجال البرقي ١٨.
نقد

الرجال ١٦٤. توضيح االشتباه ١٧٩. جامع الرواة ١: ٣٩٠. رجال الكشي ٣٧٦.
مجمع

الرجال ٣: ١٧٥. منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦. التحرير الطاووسي ١٤٨.
وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٣. روضة المتقين ١٤: ٣٧٣. الوجيزة ٣٦.

(١٥٦١)
[النهدي]

سورة بن كليب النهدي، الكوفي.
محدث إمامي ممدوح.

روى عنه هشام بن سالم، وطلحة النهدي، ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم.

(١٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. رجال ابن
داود ١٠٧. معجم رجال الحديث ٨: ٣٢٣. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١:

.٣٩١
مجمع الرجال ٣: ١٧٥. منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦. أضبط المقال ٥١٣

وفيه سورة كليب.
(١٥٦٢)

[األسدي]
سورة بن مجاشع األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣٢٣. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩١. مجمع الرجال ٣:

.١٧٥
منتهى المقال ١٥٨ وفيه اسم أبيه مشاجع بدل مجاشع. منهج المقال ١٧٦.

(١٥٦٣)
[الصيرفي]

سويد بن سديد بن مسلمة الصيرفي.
إمامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦ وفي نسخة خطية منه لم يتعرض لهذا الرجل. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٢٣.
(١٥٦٤)
[المهري]

سويد بن طالب المهري، الجدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

(١٠٧)



الحديث ٨: ٣٢٤. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩١. مجمع الرجال ٣:
.١٧٥

منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦.
(١٥٦٥)

[األسدي]
سويد بن طلحة األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال
الحديث ٨: ٣٢٤. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩١. مجمع الرجال ٣:

.١٧٥
منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦.

(١٥٦٦)
[سويد بن عبد العزيز]

أبو محمد سويد بن عبد العزيز بن نمير الواسطي، وقيل الكوفي األصل،
السلمي بالوالء.

محدث ضعفه بعض العامة ولينوا حديثه، وكان قاضيا، مقرئا، نزل حمص، ثم
انتقل إلى دمشق ليقضي بها بين النصارى، وكان أبوه من قضاة بعلبك، ومنهم من

قال بأن المترجم له كان يقضي ببعلبك.
روى عنه أبو نعيم الحلبي، ومحمد بن هاشم البعلبكي، وصفوان بن صالح

وغيرهم. توفي سنة ١٩٤ عن ست وثمانين سنة.
المراجع:

رجال البرقي ٤٧. معجم رجال الحديث ٨: ٣٢٤.
ميزان االعتدال ٢: ٢٥١. تقريب التهذيب ١: ٣٤٠. المجروحين ١: ٣٥٠. لسان

الميزان ٧: ٢٤٠. غاية النهاية ١: ٣٢١. تهذيب التهذيب ٤: ٢٧٦. التاريخ الكبير ٤:
١٤٨. خالصة تذهيب الكمال ١٣٥. شذرات الذهب ١: ٣٤٠. الطبقات البن خياط
٣١٧. الطبقات الكبرى ٧: ٤٧٠. العبر ١: ٣١٤. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٦. الجرح

(١٠٨)



والتعديل ٢: ١: ٢٣٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٣: ١٢٦٠. الضعفاء الكبير ٢:
.١٥٧

المجموع في الضعفاء والمتروكين ١١٨ و ٤٤٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي
:٢

٣٣. الكنى واألسماء ٢: ٩٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٩١.
(١٥٦٧)
[البارقي]

سويد بن عطية البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٢٤. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩١. مجمع الرجال ٣:
.١٧٥

منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦.
(١٥٦٨)
[العنزي]

سويد بن عمارة العنزي.
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٢. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٢٤. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩٢. مجمع الرجال ٣:
.١٧٥

منتهى المقال ١٥٨.
(١٥٦٩)

[سويد بن مسلم]
سويد بن مسلم القالء، وقيل القالنسي، الكوفي، مولى شهاب بن عبد ربه،

وقيل مولى محمد بن مسلم.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه علي بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٢. رجال النجاشي ١٣٦. فهرست



(١٠٩)



الطوسي ٧٨. معالم العلماء ٥٦. رجال ابن داود ١٠٧. رجال الحلي ٨٤. معجم
الثقات

٦٢. معجم رجال الحديث ٨: ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٢٩. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة
:١

٣٩٢. هداية المحدثين ٧٧. مجمع الرجال ٣: ١٧٦. منتهى المقال ١٥٨. منهج
المقال

١٧٦. جامع المقال ٧٢. نضد االيضاح ١٦٤. أضبط المقال ٥١٥. وسائل الشيعة
:٢٠

٢١٣. إتقان المقال ٧٠. الوجيزة ٣٦. شرح مشيخة الفقيه ١٢٠. رجال األنصاري
.٩٣

(١٥٧٠)
[الكوفي]

سويد بن النعمان الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٧٣. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٢٨. نقد الرجال ١٦٤. جامع الرواة ١: ٣٩٢. مجمع الرجال ٣:
.١٧٧

منتهى المقال ١٥٨. منهج المقال ١٧٦.
(١٥٧١)
[سيابة]

سيابة بن أيوب.
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

روى عنه علي بن أسباط، ومحمد بن خالد، وحماد بن عيسى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٨: ٣٥٩.
(١٥٧٢)

[بياع الهروي]
سيف بياع الهروي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٨. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال



(١١٠)



الحديث ٨: ٣٧٠. جامع الرواة ١: ٣٩٥. مجمع الرجال ٣: ١٨٦. منهج المقال
.١٧٧

(١٥٧٣)
[الكوفي]

سيف بن الخازن، وقيل الحارث الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٨. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٦٣. نقد الرجال ١٦٦. جامع الرواة ١: ٣٩٥. مجمع الرجال ٣:
.١٨٦

منهج المقال ١٧٧.
(١٥٧٤)
[التمار]

أبو الحسن سيف بن سليمان التمار، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وموضع سر اإلمام عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، والحسن بن علي بن فضال، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥. رجال النجاشي ١٣٥. تنقيح المقال ٢: ٧٨. فهرست الطوسي
٧٨. معالم العلماء ٥٦. رجال ابن داود ١٠٨. رجال الحلي ٨٢. معجم رجال

الحديث
٨: ٣٦٣ و ٣٧١. معجم الثقات ٦٣. رجال البرقي ٤١. نقد الرجال ١٦٦. جامع

الرواة
١: ٣٩٥. هداية المحدثين ٧٩. مجمع الرجال ٣: ١٨٦. بهجة اآلمال ٤: ٥٢٦.

منتهى
المقال ١٦٠. منهج المقال ١٧٧. جامع المقال ٧٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٤. إتقان

المقال ٧١. الوجيزة ٣٦. رجال األنصاري ٩٥.
(١٥٧٥)
[التميمي]

أبو الهذيل سيف بن عبد الرحمن التميمي، الكوفي.
إمامي.



(١١١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٩. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٦٤. نقد الرجال ١٦٦. جامع الرواة ١: ٣٩٥. مجمع الرجال ٣:
.١٨٦

منتهى المقال ١٦٠. منهج المقال ١٧٧.
(١٥٧٦)
[الجعفي]

سيف بن عمارة الجعفي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٩. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٦٤. نقد الرجال ١٦٦. جامع الرواة ١: ٣٩٥. مجمع الرجال ٣:
.١٨٦

منتهى المقال ١٦٠. منهج المقال ١٧٧.
(١٥٧٧)

[سيف بن عميرة]
سيف بن عميرة النخعي، الكوفي.

من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم
أيضا روى عنه محمد بن خالد الطيالسي، وعلي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير

وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٥ و ٣٥١. فهرست الطوسي ٧٨. تنقيح المقال ٢: ٧٩. رجال
النجاشي ١٣٥. معالم العلماء ٥٦ وفيه كان من الواقفة. رجال ابن داود ١٠٨. رجال

الحلي ٨٢. معجم الثقات ٦٣. رجال البرقي ٤١ و ٤٨. معجم رجال الحديث ٨:
٣٦١

و ٣٦٤. نقد الرجال ١٦٦. توضيح االشتباه ١٨١. جامع الرواة ١: ٣٩٥. هداية
المحدثين ٧٨. مجمع الرجال ٣: ١٨٦ و ١٨٧. أعيان الشيعة ٧: ٣٢٦. فهرست

النديم
٢٧٥ وفيه اسم أبيه عمرة بدل عميرة. بهجة اآلمال ٤: ٥٢٧. منتهى المقال ١٦٠.

منهج

(١١٢)



المقال ١٧٧. ايضاح االشتباه ٤٢ وفيه اسم أبيه عمير بدل عميرة. جامع المقال ٧٣.
نضد االيضاح ١٦٥. أضبط المقال ٥١٣. إتقان المقال ٧١ و ٢٩٩. وسائل الشيعة

:٢٠
٢١٤. شرح مشيخة الفقيه ٩١.

تقريب التهذيب ١: ٣٤٤. لسان الميزان ٧: ٢٤١. تهذيب التهذيب ٤: ٢٩٦. ميزان
االعتدال ٢: ٢٥٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٩٢.

(١٥٧٨)
[التمار]

سيف بن المغيرة التمار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٥. تنقيح المقال ٢: ٧٩. خاتمة المستدرك ٨١٠. معجم رجال

الحديث ٨: ٣٧٠ و ٣٧١. نقد الرجال ١٦٦. جامع الرواة ١: ٣٩٧. مجمع الرجال
:٣

١٨٧. منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨.

(١١٣)



حرف الشين

(١١٥)



(١٥٧٩)
[العجلي]

شباب، وقيل شبابة بن المعتمر العجلي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٠. معجم رجال الحديث ٩: ١١. نقد

الرجال ١٦٦. توضيح االشتباه ١٨١. جامع الرواة ١: ٣٩٨. مجمع الرجال ٣: ١٨٨.
منهج المقال ١٧٨.

(١٥٨٠)
[الطحان]

شبث الطحان.
إمامي.

المراجع:
رجال البرقي ٤٧. خاتمة المستدرك ٨١١ وفيه شيث بن الطحان. معجم رجال

الحديث ٩: ١٢. تنقيح المقال ٢: ٨٠. جامع الرواة ١: ٣٩٨. منهج المقال ١٧٨.
(١٥٨١)

[شجرة بن ميمون]
شجرة بن ميمون بن أبي أراكة، وقيل في اسمه شجرة ابن أبي أراكة ميمون

النبال، الوابشي بالوالء، الكوفي، أخو بشير النبال.
من ثقات محدثي اإلمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٥ و ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨١. رجال النجاشي في ترجمة ابنه

علي بن شجرة ١٩٦. رجال الكشي ٣٦٩. رجال ابن داود ١٠٩. رجال الحلي ٨٧.

(١١٧)



معجم الثقات ٦٣. رجال البرقي ١٥ و ٤٥. معجم رجال الحديث ٩: ١٣. نقد
الرجال

١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٩٨. مجمع الرجال ٣: ١٨٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٥.
بهجة

اآلمال ٥: ١٤. منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨ وفيه اسم أبيه ميمونة بدل
ميمون. إتقان المقال ٧١. الوجيزة ٣٦. رجال األنصاري ٩٥.

(١٥٨٢)
[األزدي]

شديد بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي، الغامدي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨ واسمه في نسخة خطية منه شريد. تنقيح المقال ٢: ٨٢.

خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال الحديث ٩: ١٤. نقد الرجال ١٦٧. جامع
الرواة

١: ٣٩٨. مجمع الرجال ٣: ١٨٩. رجال النجاشي في ترجمة زيد الشحام ١٢٥.
منتهى

المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨. إتقان المقال ١٩٥.
(١٥٨٣)
[الكوفي]

شرحبيل بن العالء الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٢. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ١٥. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٩٨. مجمع الرجال ٣: ١٩٠.
منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨.

(١٥٨٤)
[الكندي]

شرحبيل الكندي.
محدث، صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ١٥. تنقيح المقال ٢: ٨٢. خاتمة المستدرك ٨١١. جامع



(١١٨)



الرواة ١: ٣٩٨.
(١٥٨٥)
[الجعفي]

شرحبيل بن مدرك الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة. روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٢. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ١٥. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٩٩. مجمع الرجال ٣: ١٩٠.
منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨.

تقريب التهذيب ١: ٣٤٩. تهذيب التهذيب ٤: ٣٢٥. خالصة تذهيب الكمال
١٣٩. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٤٠. تاريخ أسماء الثقات ١٦٨. التاريخ الكبير ٢: ٢:

٢٥٢. الثقات ٦: ٤٤٨.
(١٥٨٦)
[العبدي]

أبو عمارة شريس العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ١٨. نقد الرجال ١٦٧. توضيح االشتباه ١٨٣. جامع الرواة ١: ٣٩٩.

مجمع
الرجال ٣: ١٩٠. منهج المقال ١٧٨.

(١٥٨٧)
[الوابشي]

شريس الوابشي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه محمد بن الفضيل.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

(١١٩)



الحديث ٩: ١٨. جامع الرواة ١: ٣٩٩. مجمع الرجال ٣: ١٩٠. منهج المقال ١٧٨.
(١٥٨٨)

[شعبة بن الحجاج]
أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد األزدي وقيل العتكي بالوالء، الواسطي،

البصري.
من علماء ومحدثي العامة، ويعدونه من ثقاتهم وعبادهم وكان حافظا،
مفسرا، عالما بالشعر واألدب، وله كتاب (الغرائب) و (تفسير القرآن).

ولد بواسط سنة ٨٥، وقيل سنة ٨٢، وقيل سنة ٨٣، وتوفي بالبصرة في ٢٧
جمادى الثاني سنة ١٦٠.

روى عنه يحيى بن أبي بكر، وسفيان الثوري، وحماد بن سلمة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٨٥. خاتمة المستدرك ٨١١.
معجم رجال الحديث ٩: ٢٧. نقد الرجال ١٦٧. حلية األولياء ٧: ١٤٤. جامع الرواة

:١
٣٩٩. أعيان الشيعة ٧: ٣٤٨. مجمع الرجال ٣: ١٩١. منتهى المقال ١٦١. منهج

المقال
١٧٨. إتقان المقال ١٩٥ وفيه من الحسان.

األنساب ٣٨٤. الرسالة المستطرفة ٨٥. شذرات الذهب ١: ٢٤٧. ذيل المذيل
١٠٤. خالصة تذهيب الكمال ١٤٠. تاريخ بغداد ٩: ٢٥٥. تهذيب التهذيب ٤:

.٣٣٨
التاريخ الكبير ٤: ٢٤٤. األعالم ٣: ١٦٤. معجم المؤلفين ٤: ٣٠١. تقريب التهذيب

:١
٣٥١. اللباب ٢: ٣٢٢. هدية العارفين ١: ٤١٨. مرآة الجنان ١: ٣٤. الكامل في
التاريخ ٦: ٥٠. الطبقات الكبرى ٧: ٢٨٠. البداية والنهاية ١٠: ١٣٢. المشتبه ٢:

٤٤٦
العبر ١: ٢٣٤. تهذيب األسماء واللغات ١: ٢٤٤. تذكرة الحفاظ ١: ١٩٣. الطبقات

البن خياط ٢٢٢. طبقات الحفاظ ٨٣. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٦٩. تاريخ الثقات
.٢٢

مشاهير علماء األمصار ١٧٧. تاريخ أسماء الثقات ١٦٥. المراسيل ٧٨. الكنى
واألسماء ١: ١٢٧. الثقات ٦: ٤٤٦. المعارف ٢١٩.

(١٢٠)



(١٥٨٩)
[الحداد]

شعيب بن أعين الحداد، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وبكر بن جناح، وأبو خالد المكفوف وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٦. رجال النجاشي ١٣٩. فهرست

الطوسي ٨٢. معالم العلماء ٥٩. رجال ابن داود ١٠٩. رجال الكشي ٣١٨. رجال
الحلي ٨٦. معجم الثقات ٦٣. معجم رجال الحديث ٩: ٢٩. رجال البرقي ١٥ و

.٢٩
نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٣٩٩. هداية المحدثين ٧٩. مجمع الرجال ٣:

١٩١ و
١٩٢. بهجة اآلمال ٥: ١٥. منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٨. جامع المقال

٧٣
وفيه الجالد بدل الحداد. التحرير الطاووسي ١٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٥. روضة

المتقين ١٤: ٣٧٣. إتقان المقال ٧١. الوجيزة ٣٦. رجال األنصاري ٩٥.
(١٥٩٠)

[األشعري]
شعيب بن بكر بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي، وقيل في اسمه شعيب بن

عبد الله بن سعد.
من محدثي اإلمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا ومحلة شعيب آباد بقم

منسوبة إليه.
المراجع:

رجال الطوسي في ترجمة أخيه عيسى بن بكر ٢٦٦. رجال البرقي ٢٩. معجم
رجال الحديث ٩: ٣٠. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١. نقد الرجال

.١٦٧
تاريخ قم (فارسي) ٤٠ و ٥٩ و ١٦١. جامع الرواة ١: ٤٠٠. مجمع الرجال ٣:

.١٩٢
منتهى المقال ١٦١.

(١٢١)



(١٥٩١)
[البجلي]

شعيب بن خالد البجلي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، دخل الري.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١.

معجم رجال الحديث ٩: ٣١. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٤٠٠. مجمع
الرجال

٣: ١٩٢. منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩. إتقان المقال ١٩٥. الوجيزة ٣٦.
(١٥٩٢)

[شعيب بن راشد]
شعيب بن راشد التميمي، األنماطي، وقيل بياع األنماط، الكوفي.

محدث إمامي، وثقه بعض العامة.
روى عنه عثمان بن سعيد بن مرة، وقتيبة بن سعيد وغيرهما.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٣١. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٤٠٠. مجمع الرجال ٣: ١٩٢.
منهج

المقال ١٧٩. منتهى المقال ١٦١.
لسان الميزان ٣: ١٤٧. ميزان االعتدال ٢: ٢٧٦. التاريخ الكبير ٤: ٢٢٢. الجرح

والتعديل ٢: ١: ٣٤٦. المغني في الضعفاء ١: ٢٩٩. الثقات ٦: ٤٣٩.
(١٥٩٣)

[الصيرفي]
شعيب بن رجاء األزدي، الصيرفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٧. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال الحديث ٩: ٣٢. نقد

(١٢٢)



الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٤٠٠. مجمع الرجال ٣: ١٩٢. منتهى المقال ١٦١.
منهج

المقال ١٧٩.
(١٥٩٤)
[الكوفي]

شعيب بن عبد ربه الكوفي، المعروف بصاحب الطيالس، وقيل صاحب
الطيالسي.

محدث إمامي، وثقه بعض العامة. روى عنه موسى بن إسماعيل التبوذكي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٢. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٤٠٠. مجمع الرجال ٣: ١٩٢.

منتهى المقال ١٦١ و ١٦٢. منهج المقال ١٧٩.
التاريخ الكبير ٢: ٢: ٢٢٤. الثقات ٦: ٤٤٠ وفيه صاحب الطيالسة.

(١٥٩٥)
[الهمداني]

شعيب بن عبيد الهمداني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١ وفيه اسم أبيه

عبيد الله. معجم رجال الحديث ٩: ٣٢. نقد الرجال ١٦٧. جامع الرواة ١: ٤٠٠.
مجمع

الرجال ٣: ١٩٢. منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩.
(١٥٩٦)

[المرهبي]
شعيب بن عمارة المرهبي، الهمداني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

(١٢٣)



الحديث ٩: ٣٢. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠١. مجمع الرجال ٣: ١٩٣.
منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩.

(١٥٩٧)
[الجعفي]

شعيب بن فضالة الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠١. مجمع الرجال ٣: ١٩٣.
منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩.

(١٥٩٨)
[أخو مفضل]

شعيب بن مزيد، وقيل مرثد، وقيل يزيد الكاتب، أخو مفضل.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣. رجال البرقي ٢٩. رجال الكشي ٣٧٤. نقد الرجال ١٦٨. توضيح
االشتباه ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٠١. مجمع الرجال ٣: ١٩٣. منهج المقال ١٧٩.

(١٥٩٩)
[اليربوعي]

شعيب بن مقالص اليربوعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠١. مجمع الرجال ٣: ١٩٣.
منتهى المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩.

(١٢٤)



(١٦٠٠)
[األسدي]

شعيب بن ميثم التمار، األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣. رجال البرقي ٢٩. نقد الرجال ١٦٨. توضيح االشتباه ١٨٣. جامع
الرواة ١: ٤٠١. مجمع الرجال ٣: ١٩٣. منتهى المقال ١٦١. تهذيب المقال ٣:

.٢٠٩
(١٦٠١)
[األموي]

شعيب بن نافع األموي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨١١. رجال

البرقي ٢٩. معجم رجال الحديث ٩: ٣٤. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠١.
مجمع الرجال ٣: ١٩٣. منهج المقال ١٧٩.

(١٦٠٢)
[العقرقوفي]

أبو يعقوب شعيب بن يعقوب العقرقوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه حماد بن عيسى، ومحمد بن أبي عمير، والعالء بن رزين وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٧ و ٣٥٢. تنقيح المقال ٢: ٨٦. رجال النجاشي ١٣٩. فهرست

الطوسي ٨٢. معالم العلماء ٥٨. رجال ابن داود ١٠٩. رجال الحلي ٨٦. معجم
الثقات

٦٣. رجال البرقي ٢٩. معجم رجال الحديث ٩: ٣٤ و ٣٨. رجال الكشي ٤٤٢.
نقد

(١٢٥)



الرجال ١٦٨. توضيح االشتباه ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٠٠. هداية المحدثين ٧٩.
مجمع الرجال ٣: ١٩٣ - ١٩٧. سفينة البحار ١: ٧٠٠. بهجة اآلمال ٥: ١٦. منتهى

المقال ١٦١. منهج المقال ١٧٩. جامع المقال ٧٣. أضبط المقال ٥٢٧. وسائل
الشيعة

٢٠: ٢١٥. روضة المتقين ١٤: ٣٧٤. إتقان المقال ٧١. الوجيزة ٣٦. رجال
األنصاري

٩٥ وفيه شريف بدل شعيب.
(١٦٠٣)
[البارقي]

شهاب بن زيد البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٨. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٤١. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠٢. مجمع الرجال ٣: ١٩٧.
منهج

المقال ١٧٩.
(١٦٠٤)

[الصيرفي]
شهاب بن عبد ربه بن أبي ميمونة األسدي بالوالء، الصيرفي، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من الحسان، وقيل من الضعفاء، وكان
فاضال صالحا، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والمفضل بن صالح، وصالح بن رزين وغيرهم.
توفي بعد سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨ و ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ٨٨. فهرست الطوسي ٨٣. رجال

النجاشي ١٣٩. رجال الكشي ٤١٣. معالم العلماء ٥٩. رجال ابن داود ١٠٩. رجال
الحلي ٨٧. معجم الثقات ٦٤. معجم رجال الحديث ٩: ٤١. رجال البرقي ٤١. نقد
الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠٢. هداية المحدثين ٧٩. مجمع الرجال ٣: ١٩٨.

(١٢٦)



سفينة البحار ١: ٧١٩. بهجة اآلمال ٥: ١٩. منهج المقال ١٧٩. التحرير الطاووسي
١٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٥. إتقان المقال ١٩٥ و ٢٩٩. الوجيزة ٣٧. شرح

مشيخة
الفقيه ٩٦. رجال األنصاري ٩٥.

(١٦٠٥)
[الزبيدي]

شهاب بن محمد الزبيدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٨٩. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٤٥. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠٣. مجمع الرجال ٣: ١٩٩.
منهج

المقال ١٨٠.
(١٦٠٦)

[شهر بن حوشب]
أبو عبد الرحمن، وقيل أبو سعيد، وقيل أبو الجعد شهر بن حوشب األشعري،

الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل باتحاده مع شهر بن عبد الله بن
حوشب صاحب اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم.

محدث بعض العامة يوثقونه ويصدقونه ويصفونه بكثرة االرسال واألوهام،
ومنهم من ضعفه وترك حديثه.

كان فقيها، مقرئا، تولى بيت المال مدة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
كان دمشقي وقيل حمصي األصل، سكن البصرة، ولد سنة ٢٠، وهناك

اضطراب غير منطقي في تاريخ وفاته لو قارناه بتاريخ وفاة اإلمام الباقر عليه السالم
وتصدر اإلمام الصادق عليه السالم لإلمامة فمنهم من قال بأنه توفى سنة ١١٢، وقيل

سنة
١١١، وقيل سنة ١٠٠، وقيل سنة ٩٨، وقيل سنة ١٠١ والله أعلم.

روى عنه أبو حمزة الثمالي، وشمر بن عطية، وثابت البناني وغيرهم.

(١٢٧)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٤٦. جامع الرواة ١: ٤٠٣. نقد الرجال ١٦٨. تنقيح

المقال ٢: ٨٩. توضيح االشتباه ١٨٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠٠. سفينة البحار ١:
.٧٢٥

تقريب التهذيب ١: ٣٥٥. ميزان االعتدال ٢: ٢٨٣. األعالم ٣: ١٧٨. الكامل في
التاريخ ٥: ٥٥. تهذيب التهذيب ٤: ٣٦٩. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٣ و ٧٨٨.
المجروحين ١: ٣٦١. لسان الميزان ٧: ٢٤٤. المعارف ١٩٨. التاريخ الكبير ٤:

.٢٥٨
ثمار القلوب ١٣٣. غاية النهاية ١: ٣٢٩. مرآة الجنان ١: ٢٠٨. شذرات الذهب ١:

١١٩. العبر ١: ١١٩. البداية والنهاية ٩: ٣٠٤. خالصة تذهيب الكمال ١٤٣.
الطبقات

البن خياط ٣١٠. أحوال الرجال ٩٦. النجوم الزاهرة ١: ٢٧١. الكامل في ضعفاء
الرجال ٤: ١٣٥٤. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٨٢. تهذيب تاريخ دمشق ٦: ٣٤٥.

الضعفاء الكبير ٢: ١٩١. تاريخ الثقات ٢٢٣. تاريخ أسماء الثقات ١٦٤. المجموع
في

الضعفاء والمتروكين ١٢٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٤٣. الكنى
واألسماء

١: ١٨٨. المغني في الضعفاء ١: ٣٠١.

(١٢٨)



حرف الصاد

(١٢٩)



(١٦٠٧)
[صابر]

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين. روى عنه شعيب الحداد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٠. معجم رجال الحديث ٩: ٤٧. خاتمة
المستدرك ٨١١. جامع الرواة ١: ٤٠٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠١. منهج المقال ١٨٠.

إتقان المقال ١٩٥.
(١٦٠٨)

[الهاشمي]
صابر بن عبد الله الهاشمي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٤٨. نقد الرجال ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٠٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠١.

(١٦٠٩)
[مولى الصيرفي]

صابر مولى بسام بن عبد الله الصيرفي، ومولى بني أسد.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل هناك ما يشعر بوثاقته، وقيل من

المجهولين، وله كتاب.
روى عنه داود بن فرقد، وإبراهيم بن نعيم.

المراجع:
رجال النجاشي ١٤٤. رجال البرقي ٤٧ وفيه صابر بن عبد الله بن بسام. معجم

رجال الحديث ٩: ٤٨. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١. رجال ابن
داود

(١٣١)



١٠٩. جامع الرواة ١: ٤٠٤. نقد الرجال ١٦٨. مجمع الرجال ٣: ٢٠١. منتهى
المقال

١٦٢. منهج المقال ١٨٠. إتقان المقال ١٩٥.
(١٦١٠)

[مولى معاذ]
صابر مولى معاذ بياع األكسية.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٤٩. جامع الرواة ١: ٤٠٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠١. منهج المقال ١٨٠.

(١٦١١)
[الجوخي]

صارم بن علوان الجوخي، وقيل الجوحي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٤٩. نقد الرجال ١٦٨. توضيح االشتباه ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٠٤.

مجمع
الرجال ٣: ٢٠١. منهج المقال ١٨٠.

(١٦١٢)
[صاعد]

مولى اإلمام الصادق عليه السالم.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه ابنه نصر بن صاعد.
المراجع:

رجال البرقي ١٩. معجم رجال الحديث ٩: ٥٠.

(١٣٢)



(١٦١٣)
[صافي البرقي]

كسابقه.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ٥٠.
(١٦١٤)
[الكوفي]

صالح األبزاري، وقيل األنباري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٥١. توضيح االشتباه ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٠٤. مجمع الرجال ٣:

.٢٠٢
منهج المقال ١٨٠.

(١٦١٥)
[الحناط]

صالح بن أبي األسود، وقيل ابن األسود الحناط، الليثي بالوالء، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وله كتاب.

بعض العامة ينكرون ويضعفون حديثه. روى عنه عثمان بن عيسى، ومحمد
ابن إسماعيل بن بزيع، وإسماعيل بن أبان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨١١.

فهرست الطوسي ٨٤. معالم العلماء ٦٠. معجم رجال الحديث ٩: ٥٢. رجال البرقي
٢٧. نقد الرجال ١٦٩. جامع الرواة ١: ٤٠٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠١. منتهى المقال

١٦٢. منهج المقال ١٨٠. إتقان المقال ١٩٥. فهرست النديم ٢٧٥.
لسان الميزان ٣: ١٦٦. ميزان االعتدال ٢: ٢٨٨ وفيه الخياط بدل الحناط. الكامل

في ضعفاء الرجال ٤: ١٣٨٤. الجرح والتعديل ٢: ١: ٣٩٥. المغني في الضعفاء ١:
.٣٠٢

(١٣٣)



(١٦١٦)
[النيلي]

صالح بن الحكم النيلي، األحول.
محدث إمامي ضعيف الحديث، وقيل من الثقات، وله كتاب.

روى عنه جميل بن دراج، وبشر بن سالم، وحماد بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. رجال النجاشي ١٤٢. تنقيح المقال ٢: ٩١. خاتمة
المستدرك ٨١١. رجال ابن داود ٢٥٠. رجال الحلي ٢٣٠. معجم رجال الحديث ٩:
٥٢ و ٥٨ و ٨٧. رجال البرقي ٢٧. نقد الرجال ١٦٩. توضيح االشتباه ١٨٥. جامع
الرواة ١: ٤٠٥. هداية المحدثين ٨٠. مجمع الرجال ٣: ٢٠٣. بهجة اآلمال ٥: ٢٥.
منتهى المقال ١٦٢. منهج المقال ١٨٠. جامع المقال ٧٣. إتقان المقال ٣٠٠. رجال

األنصاري ٩٥. شرح مشيخة الفقيه ٣٨. الوجيزة ٣٧.
(١٦١٧)
[البصري]

صالح بن حيان البصري.
إمامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٩: ٦٠.

(١٦١٨)
[صالح الخراساني]

إمامي، لم أقف على ترجمة حياته.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩١. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال
الحديث ٩: ٨٦. جامع الرواة ١: ٤٠٦. مجمع الرجال ٣: ٢٠٤. منهج المقال ١٨٠.

(١٣٤)



(١٦١٩)
[الكوفي]

صالح بن رزين الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومنصور بن يونس.

المراجع:
رجال النجاشي ١٤١. فهرست الطوسي ٨٤. مجمع الرجال ٣: ٢٠٤. رجال ابن

داود ١١٠. نقد الرجال ١٦٩. جامع الرواة ١: ٤٠٦. معجم رجال الحديث ٩: ٦٤.
هداية المحدثين ٨٠. معالم العلماء ٦٠. تنقيح المقال ٢: ٩١. منتهى المقال ١٦٣.

معجم
الثقات ٢٩٦. منهج المقال ١٨٠. جامع المقال ٧٣. إتقان المقال ١٩٦. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢١٦. الكافي ٤: ١٧.

(١٦٢٠)
[الجعفي]

صالح بن سعد الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٢. خاتمة المستدرك ٨١١. معجم رجال

الحديث ٩: ٦٥. نقد الرجال ١٦٩. جامع الرواة ١: ٤٠٦. مجمع الرجال ٣: ٢٠٤.
منتهى المقال ١٦٢. منهج المقال ١٨٠.

(١٦٢١)
[القماط]

أبو سعيد صالح بن سعيد القماط، الراشدي، الكوفي، األسدي بالوالء.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان، وقيل من المهملين، وله كتاب.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري، وإبراهيم بن هاشم، وإسماعيل بن مهران
وغيرهم.

(١٣٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٢. فهرست الطوسي ٨٥. رجال النجاشي

١٤١. خاتمة المستدرك ٨١١. معالم العلماء ٦٠. رجال ابن داود ١١٠ وفيه مهمل.

معجم الثقات ٢٩٦. معجم رجال الحديث ٩: ٦٥ و ٦٧ و ٦٩. نقد الرجال ١٦٩.
جامع

الرواة ١: ٤٠٦. هداية المحدثين ٨٠. مجمع الرجال ٣: ٢٠٤. منتهى المقال ١٦٣.
منهج

المقال ١٨٠. جامع المقال ٧٣. إتقان المقال ١٩٦.
(١٦٢٢)

[الهمداني]
صالح بن سهل، وقيل سهيل الهمداني، وقيل الهمذاني، الكوفي.

من محدثي الغالة المذمومين، وكان وضاعا للحديث، كذابا.
كان يقول بربوبية اإلمام الصادق عليه السالم، وتكثر الغالة الرواية عنه. روى عن

اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن علي الصيرفي، والحسن بن محبوب، وعبد الله بن القاسم

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٦ و ١٢٩ و ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ٩٢ و ٩٣. خاتمة
المستدرك ٨١٢. رجال ابن داود ٢٥٠. رجال الحلي ٢٢٩. معجم رجال الحديث ٩:
٧١ و ٧٣. رجال البرقي ٢٧. نقد الرجال ١٧٠. جامع الرواة ١: ٤٠٦. رجال الكشي

٣٤١. مجمع الرجال ٣: ٢٠٥. بهجة اآلمال ٥: ٢٧. منتهى المقال ١٦٣. منهج
المقال

١٨١. التحرير الطاووسي ١٥٥. إتقان المقال ٣٠١. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري
.٩٦

(١٦٢٣)
[الثوري]

أبو حيان صالح بن صالح بن مسلم بن حي، وقيل حيان، وقيل حي لقب
لحيان، الهمداني، الثوري، الكوفي، وقيل في اسمه صالح بن صالح بن حي.

(١٣٦)



محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم. روى عنه ابناه
الحسن وعلي، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج وغيرهم. توفي سنة ١٥٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٩٣. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال

الحديث ٩: ٧٤. نقد الرجال ١٧٠. جامع الرواة ١: ٤٠٧. مجمع الرجال ٣: ٢٠٦.
منهج

المقال ١٨١.
لسان الميزان ٧: ٢٤٥. تقريب التهذيب ١: ٣٦٠. خالصة تذهيب الكمال ١٤٤.

التاريخ الكبير ٤: ٢٨٤. ميزان االعتدال ٢: ٢٩٥. تهذيب التهذيب ٤: ٣٩٣. الجرح
والتعديل ٢: ١: ٤٠٦. تاريخ الثقات ٢٢٥. هدى الساري ٤٠٨. المغني في الضعفاء

.١: ٣٠٤
(١٦٢٤)
[األحول]

صالح بن عبد الله األحول، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٣. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال

الحديث ٩: ٥٢ و ٧٥. نقد الرجال ١٧٠. جامع الرواة ١: ٤٠٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٠٦

منتهى المقال ١٦٢. منهج المقال ١٨١.
(١٦٢٥)

[الخثعمي]
صالح بن عبد الله الخثعمي، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، أدرك اإلمام الكاظم عليه السالم واإلمام الرضا عليه السالم
ورى عنهما

روى عنه علي بن إبراهيم، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن خداش وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

(١٣٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٨ و ٣٧٨. تنقيح المقال ٢: ٩٣. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم

رجال الحديث ٩: ٧٥. رجال البرقي في أصحاب اإلمام الكاظم عليه السالم ٥٢.
جامع الرواة

١: ٤٠٧. مجمع الرجال ٣: ٢٠٦. منهج المقال ١٨١.
(١٦٢٦)

[صالح بن عقبة]
صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة، وقيل ابن ربيحة، الخياط،
وقيل القماط، وكان جده سمعان من موالي رسول الله صلى الله عليه وآله.
من محدثي الغالة الكذابين، وكان كثير المناكير ال يلتفت إلى حديثه، وقيل
كان من الثقات الممدوحين، وقيل كان من حسان المحدثين، وله كتاب.

روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم. روى عنه محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، وإبراهيم بن هاشم

وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٦ و ٢٢١ و ٣٥٢. تنقيح المقال ٢: ٩٣. رجال النجاشي ١٤١.
خاتمة المستدرك ٨١٢. فهرست الطوسي ٨٤. معالم العلماء ٦٠. رجال ابن داود

.٢٥٠
رجال الحلي ٢٣٠. معجم رجال الحديث ٩: ٧٦ و ٧٨ و ٧٩. رجال البرقي ٢٧.

نقد
الرجال ١٧٠. توضيح االشتباه ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٠٧. هداية المحدثين ٨١.

مجمع الرجال ٣: ٢٠٦ و ٢٠٧. بهجة اآلمال ٥: ٢٩. منتهى المقال ١٦٣. ايضاح
االشتباه ٤٥. منهج المقال ١٨١. نضد االيضاح ١٦٨. إتقان المقال ١٩٦ و ٣٠١.

الوجيزة ٣٧. شرح مشيخة الفقيه ١٢٢. رجال األنصاري ٩٦.
(١٦٢٧)
[الجهني]

صالح بن عمار الجهني، الكوفي.
إمامي لم أقف على تفاصيل أحواله.

(١٣٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٤. معجم رجال الحديث ٩: ٨٠. نقد

الرجال ١٧٠. جامع الرواة ١: ٤٠٨. مجمع الرجال ٣: ٢٠٧. منتهى المقال ١٦٢.
منهج

المقال ١٨١.
(١٦٢٨)

[صالح اللفائفي]
محدث. روى عنه منصور بن العباس الرازي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٨٧. تنقيح المقال ٢: ٩٤. جامع الرواة ١: ٤٠٨.

(١٦٢٩)
[الجعفي]

صالح بن مسلم الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٤. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال

الحديث ٩: ٨٣. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤٠٨. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨.
منهج

المقال ١٨١.
(١٦٣٠)

[الهاشمي]
صالح بن منصور بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي.

إمامي كتب األنساب خالية من ذكره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٩٤. معجم رجال الحديث
٩: ٨٣. منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨١.

(١٣٩)



(١٦٣١)
[الطلحي]

صالح بن موسى بن إسحاق بن طلحة بن عبيد الله الطلحي، التيمي، القرشي،
الكوفي، وقيل في اسمه صالح بن موسى بن عبد الله بن إسحاق بن طلحة بن

عبيد الله.
محدث مجهول الحال، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه.

روى عنه هشام بن عروة، وشريك بن أبي نمر. والصلت بن دينار وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٤. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال
الحديث ٩: ٨٤. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤٠٨. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨.

منتهى المقال ١٦٢. منهج المقال ١٨١.
لسان الميزان ٧: ٢٤٦. ميزان االعتدال ٢: ٣٠١. تقريب التهذيب ١: ٣٦٣.

المجروحين ١: ٣٦٩. التاريخ الكبير ٤: ٢٩١. تهذيب التهذيب ٤: ٤٠٤. خالصة
تذهيب الكمال ١٤٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٣٨٦. الضعفاء الكبير ٢:

.٤٠٣
الجرح والتعديل ٢: ١: ٤١٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٢٨ و ٤٤٧.

أحوال
الرجال ٧٣ و ٨٩. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٠٧. المغني في الضعفاء ١:

.٣٠٥
الضعفاء ٩٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٥٠.

(١٦٣٢)
[الجورابي]

صالح بن موسى الجورابي، وقيل الجواربي، وقيل الجوازني، وقيل الخواربي،
وقيل الخواري.

من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، ومن حفاظ النسب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩ وفيه أحد أركان حفظة النسب، وفي نسخة خطية منه أحد

(١٤٠)



أركان حفظ النسب. تنقيح المقال ٢: ٩٤. رجال ابن داود ١١٠. رجال الحلي ٨٧.
معجم الثقات ٢٩٧. معجم رجال الحديث ٩: ٨٣. نقد الرجال ١٧١. توضيح

االشتباه
١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٠٨. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨. منهج المقال ١٨١. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢١٦. إتقان المقال ١٩٦.

(١٦٣٣)
[األسدي]

صالح بن ميثم التمار، األسدي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي تابعي حسن الحديث، ممدوح.

روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه يعقوب بن شعيب بن ميثم،
وعمران الميثمي، وفضيل الرسان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٦ و ٢١٨. تنقيح المقال ٢: ٩٤. رجال ابن داود ١١٠. رجال

الحلي ٨٨. معجم الثقات ٢٩٧. رجال البرقي ١٥ و ١٦. معجم رجال الحديث ٩:
.٨٤

نقد الرجال ١٧١. توضيح االشتباه ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٠٩. رجال الكشي ٨٦ و
١١٥ وغيرها. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨. بهجة اآلمال ٥: ٣٠. منتهى المقال ١٦٤.

منهج
المقال ١٨١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٦. روضة المتقين ١٤: ٣٧٤. إتقان المقال

.١٩٦
الوجيزة ٣٧. تهذيب المقال ٣: ٢٠٨.

(١٦٣٤)
[العتكي]

صالح بن يزيد العتكي، وقيل العكي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه عبد الله بن أحمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٥. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال

الحديث ٩: ٨٦. رجال البرقي ٢٧. نقد الرجال ١٧١. توضيح االشتباه ١٨٦. جامع
الرواة ١: ٤٠٩. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨. منتهى المقال ١٦٢. منهج المقال ١٨١.

(١٤١)



(١٦٣٥)
[الجعفي]

صامت بن محمد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٥. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال

الحديث ٩: ٨٩. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤٠٩. مجمع الرجال ٣: ٢٠٨.
منهج

المقال ١٨١.
(١٦٣٦)
[الكوفي]

الصباح بن سيابة الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين. روى عنه أبان بن عثمان،

ومنصور بن يونس، وإبراهيم بن عبد الحميد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٥. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم الثقات
٢٩٧. معجم رجال الحديث ٩: ٩١. رجال البرقي ٣٨. نقد الرجال ١٧١. توضيح

االشتباه ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤٠٩. مجمع الرجال ٣: ٢٠٩. منتهى المقال ١٦٤.
بهجة

اآلمال ٥: ٣٢. منهج المقال ١٨٢. شرح مشيخة الفقيه ١٣٣.
(١٦٣٧)
[الفزاري]

الصباح بن صبيح الحذاء، الفزاري بالوالء.
من ثقات محدثي اإلمامية، وكان إماما في مسجد دار اللؤلؤ بالكوفة، وله كتاب.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري، وموسى بن القاسم البجلي وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩ و ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٦. رجال النجاشي ١٤٣. فهرست
الطوسي: ٨٥. معالم العلماء ٦٠. رجال ابن داود ١١٠. رجال الحلي ٨٨. معجم

الثقات

(١٤٢)



٦٤. معجم رجال الحديث ٩: ٩٣. رجال البرقي ٣٨. نقد الرجال ١٧١. توضيح
االشتباه ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤١٠. هداية المحدثين ٨١. مجمع الرجال ٣: ٢٠٩.

بهجة اآلمال ٥: ٣٢ و ٣٣. منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢. جامع المقال
.٧٣

ايضاح االشتباه ٤٦. نضد االيضاح ١٦٩. أضبط المقال ٥٢٢. إتقان المقال ٧٢.
وسائل

الشيعة ٢٠: ٢١٦. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٦.
(١٦٣٨)

[الطنافسي]
صباح الطنافسي، الكوفي.

محدث. روى عنه ابنه عبد الوهاب بن صباح.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ٨٩ و ٩٨. تنقيح المقال ٢: ٩٦. منتهى المقال ١٦٤.
منهج المقال ١٨٢.

(١٦٣٩)
[األزرق]

صباح بن عبد الحميد األزرق، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان. روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن

سنان وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال
الحديث ٩: ٩٤. رجال البرقي ٣٨. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤١٠. مجمع
الرجال ٣: ٢٠٩. رجال النجاشي في ترجمة أخيه إبراهيم بن عبد الحميد ١٥. منتهى

المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٤٠)

[الصيداوي]
صباح بن عمارة الصيداوي، األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.

(١٤٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩ وجاء في نسخة خطية منه الصيدواني بدل الصيداوي. تنقيح

المقال ٢: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال الحديث ٩: ٩٥. نقد الرجال
.١٧١

جامع الرواة ١: ٤١٠. مجمع الرجال ٣: ٢٠٩. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٤١)

[الزعفراني]
الصباح بن محمد الزعفراني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال
الحديث ٩: ٩٥. رجال البرقي ٣٨. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤١٠. مجمع

الرجال ٣: ٢٠٩. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٤٢)

[الصباح المدائني]
محدث إمامي. روى عنه القاسم بن الربيع.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٦. معجم رجال الحديث ٩: ٩٨. خاتمة

المستدرك ٨١٢. جامع الرواة ١: ٤١٠. مجمع الرجال ٣: ٢٠٩. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٤٣)

[الساباطي]
الصباح بن موسى الساباطي.

من ثقات محدثي اإلمامية. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩. رجال النجاشي في ترجمة عمار بن موسى الساباطي ٢٠٦.
تنقيح المقال ٢: ٩٦. رجال ابن داود ١١٠. رجال الحلي ٨٨. معجم الثقات ٦٤.

معجم
رجال الحديث ٩: ٩٥. رجال البرقي ٣٨. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤١٠.

(١٤٤)



مجمع الرجال ٣: ٢٠٩. بهجة اآلمال ٥: ٣٤. منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال
.١٨٢

إتقان المقال ٧٢. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٦.
(١٦٤٤)

[مولى الصادق عليه السالم]
صباح مولى اإلمام الصادق عليه السالم، مجهول الحال.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٩: ٩٩. تنقيح المقال ٢: ٩٧. جامع الرواة

.١: ٤١٠
(١٦٤٥)

[مولى ابن جبير]
صباح مولى عثمان بن جبير.

محدث، روى عنه يونس بن يعقوب.
المراجع:

رجال البرقي ٣٨. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال الحديث ٩: ١٠٠. تنقيح
المقال ٢: ٩٧. جامع الرواة ١: ٤١٠. جامع المقال ٧٣.

(١٦٤٦)
[الهاشمي]

الصباح الهاشمي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٩٧. خاتمة المستدرك ٨١٢. معجم رجال
الحديث ٩: ١٠٠. جامع الرواة ١: ٤١٠. مجمع الرجال ٣: ٢١٠. منهج المقال

.١٨٢
(١٦٤٧)

[األنصاري]
صباح بن واقد األنصاري.

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. معجم رجال الحديث ٩: ٩٦. تنقيح المقال ٢: ٩٧. خاتمة

(١٤٥)



المستدرك ٨١٢. جامع الرواة ١: ٤١١. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٤٨)
[المزني]

أبو محمد الصباح بن يحيى بن محمد المزني، الكوفي.
من ثقات محدثي الزيدية، وقيل من الضعفاء، وله كتاب، روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
الفرقة الصباحية من الزيدية منسوبة إليه. روى عنه أحمد بن النضر، وعلي بن

هاشم بن البريد، وعقبة بن خالد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢١٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٩٧. فهرست الطوسي ٨٥.
رجال النجاشي ١٤٢. معالم العلماء ٦٠. رجال ابن داود ١١٠. رجال الحلي ٢٣٠

وفيه
صباح بن قيس بن يحيى. معجم الثقات ٦٤. معجم رجال الحديث ٩: ٩٥ و ٩٦.

رجال
البرقي ٣٧. نقد الرجال ١٧١. جامع الرواة ١: ٤١٠ و ٤١١. هداية المحدثين ٨١.
مجمع الرجال ٣: ٢١٠. المقاالت والفرق ٧١. بهجة اآلمال ٥: ٣٤. منتهى المقال

.١٦٤
منهج المقال ١٨٢. ايضاح االشتباه ٤٦. جامع المقال ٧٣ وفيه اسم أبيه أبي يحيى

بدل
يحيى. نضد االيضاح ١٦٩ وفيه األزني بدل المزني. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٦. روضة

المتقين ١٤: ٣٧٤. إتقان المقال ٧٢ و ٣٠١. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٦.
لسان الميزان ٣: ١٨٠. ميزان االعتدال ٢: ٣٠٦. التاريخ الكبير ٤: ٣١٤.

المجروحين ١: ٣٧٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٤٠٢. الضعفاء الكبير ٢:
.٢١٢

الجرح والتعديل ٢: ١: ٤٤٢. المغني في الضعفاء ١: ٣٠٦.
(١٦٤٩)

[مولى الصادق عليه السالم]
صبار مولى اإلمام الصادق عليه السالم.

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

(١٤٦)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ١٠٠

(١٦٥٠)
[الصيرفي]

أبو الصباح صبيح بن عبد الله الصيرفي، مولى بسام، وقيل مولى آل سام، وقيل
مولى سام.

من حسان محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي حمزة، ومحمد بن سنان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٧ و ٣: قسم الكنى ٢٠. رجال النجاشي

١٤٣. خاتمة المستدرك ٨١٢. فهرست الطوسي ١٩١. رجال ابن داود ١١٠. معجم
الثقات ٢٩٧. معجم رجال الحديث ٩: ١٠٠ و ٢١: ١٩١ و ١٩٢. نقد الرجال

١٧٢ و
٣٩٠. جامع الرواة ١: ٤١١ و ٢: ٣٩٤. مجمع الرجال ٣: ٢١٠ و ٧: ٥٤. رجال

البرقي
٣٨ وفيه العبدي. منتهى المقال ١٦٤. جامع المقال ٧٣. منهج المقال ١٨٢. إتقان

المقال
١٩٦ وفيه صبيح أبو الصباح مولى بسام بن عبد الله الصيرفي. رجال األنصاري ٩٧.

(١٦٥١)
[الكوفي]

صبيح بن عمر، وقيل عمرو البندي، وقيل الندي، وقيل البدوي، وقيل البدي،
وقيل البذري، وقيل البدري، وقيل البزي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٧. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٠١. نقد الرجال ١٧٢. جامع الرواة ١: ٤١١. مجمع الرجال ٣:

.٢١١
منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.

(١٦٥٢)
[الكوفي]

صبيح القرشي، وقيل الغرشي، وقيل العرشي، وقيل العرسي، الكوفي.



(١٤٧)



من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٩٧. خاتمة المستدرك ٨١٣.
معجم رجال الحديث ٩: ١٠١. جامع الرواة ١: ٤١١. مجمع الرجال ٣: ٢١١.

منتهى
المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢. إتقان المقال ١٩٧ وفيه صبيح بن القرشي.

(١٦٥٣)
[األحدب]

صدقة األحدب، وقيل ابن األحدب.
محدث إمامي. روى عنه الحكم بن أيمن.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٠٢. رجال البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ٤١١. مجمع الرجال ٣:
.٢١١

منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٥٤)
[القماط]

صدقة بن عمير القماط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٠٣. نقد الرجال ١٧٢. جامع الرواة ١: ٤١١. مجمع الرجال ٣:
.٢١٢

منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٥٥)
[الفزاري]

صدقة بن مسلم الفزاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

(١٤٨)



الحديث ٩: ١٠٣. رجال البرقي ٤٠. نقد الرجال ١٧٢. جامع الرواة ١: ٤١١.
مجمع

الرجال ٣: ٢١٢. منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٥٦)
[الكوفي]

صدقة بن يزيد، وقيل زيد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٠٣. نقد الرجال ١٧٢. جامع الرواة ١: ٤١١. مجمع الرجال ٣:
.٢١٢

منتهى المقال ١٦٤. منهج المقال ١٨٢.
(١٦٥٧)
[الكوفي]

صديق بن عبد الله الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه الحسن بن علي الوشاء.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. خاتمة المستدرك ٨١٣. نقد الرجال ١٧٢. جامع الرواة ١:
٤١١. مجمع الرجال ٣: ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ٩٨. معجم رجال الحديث ٩:

.١٠٤
منهج المقال ١٨٢.

(١٦٥٨)
[صفوان بن مهران]

أبو محمد صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال، األسدي، الكاهلي بالوالء،
الكوفي.

من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، وأحد الجماعة الذين رووا النص على
إمامة اإلمام الكاظم عليه السالم من أبيه اإلمام الصادق عليه السالم، وله كتاب.

كان جماال يسكن الكوفة، فباع جماله امتثاال ألمر اإلمام الكاظم عليه السالم لكونه
كان يكريها لهارون العباسي.

(١٤٩)



روى عنه السندي بن محمد، وصفوان بن يحيى، والنضر بن سويد وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. فهرست الطوسي ٨٤. رجال النجاشي ١٤٠. تنقيح المقال

٢: ٩٩. معالم العلماء ٦٠. رجال ابن داود ١١١. رجال الحلي ٨٩. معجم الثقات
.٦٥

معجم رجال الحديث ٩: ١٢١ و ١٣٧. رجال البرقي ٤٥. نقد الرجال ١٧٢. توضيح
االشتباه ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤١٢. هداية المحدثين ٨٢. رجال الكشي ٤٤٠.

مجمع
الرجال ٣: ٢١٥. سفينة البحار ٢: ٣٧. بهجة اآلمال ٥: ٣٩. البحار ٤٧: ٣٤٣

وغيرها.
االرشاد ٢٨٨. منتهى المقال ١٦٥. منهج المقال ١٨٣. جامع المقال ٧٤. التحرير

الطاووسي ١٥٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٧. إتقان المقال الوجيزة ٧٢. الوجيزة ٣٧.
شرح مشيخة الفقيه ٢٤. رجال األنصاري ٩٧.

(١٦٥٩)
[الصيرفي]

أبو محمد الصلت بن الحجاج الصيرفي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم.

روى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا وروى عنه يحيى بن سعيد العطار الحمصي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٦ و ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ١٠٢. خاتمة المستدرك ٨١٣.
معجم رجال الحديث ٩: ١٣٩. نقد الرجال ١٧٣. جامع الرواة ١: ٤١٧. مجمع

الرجال
٣: ٢٢٢. منهج المقال ١٨٤.

لسان الميزان ٣: ١٩٤. ميزان االعتدال ٢: ٣١٧. التاريخ الكبير ٤: ٣٠٣. تهذيب
التهذيب ٤: ٤٣٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٣٩٩. الجرح والتعديل ٢: ١:

.٤٤٠
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٥٧. المغني في الضعفاء ١: ٣٠٩. الثقات ٦:

٤٧١
و ٤٧٢.

(١٥٠)



(١٦٦٠)
[الجعفي]

الصلت بن الحر الجعفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وله كتاب.

روى عنه يحيى بن زكريا بن شيبان، وعبد الله بن الهيثم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ١٠٢. رجال النجاشي ١٤٤. خاتمة
المستدرك ٨١٣. معجم رجال الحديث ٩: ١٣٩. نقد الرجال ١٧٣. جامع الرواة ١:

٤١٧. مجمع الرجال ٣: ٢٢٢. منهج المقال ١٨٤. إتقان المقال ١٩٧.
(١٦٦١)
[الخزاز]

الصلت الخزاز.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه عبد الله بن الحسين.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٤١٧.
(١٦٦٢)

[صمد أبو محمد]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٠. تنقيح المقال ٢: ١٠٢. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٤٠. نقد الرجال ١٧٣. جامع الرواة ١: ٤١٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٣

منهج المقال ١٨٤.

(١٥١)



حرف الضاد

(١٥٣)



(١٦٦٣)
[األموي]

ضابي بن عمرو، وقيل عمر، وقيل الملك السعدي، وقيل السعيدي، األموي،
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٤. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٤٣. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٨. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٤

منهج المقال ١٨٤.
(١٦٦٤)

[الضحاك بن األشعث]
محدث إمامي. روى عنه محمد بن علي، وعلي بن عقبة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٤. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٤٣. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٨. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٤

رجال الكشي ٣١٣. منتهى المقال ٦٦. منهج المقال ١٨٤.
(١٦٦٥)

[الحضرمي]
أبو مالك الضحاك الحضرمي، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، قيل لم يرو عن اإلمام عليه السالم بل روى عن اإلمام
الكاظم عليه السالم فقط، وهناك جماعة تقول بأنه روى عنهما عليهما السالم.

كان متكلما، وله كتاب (التوحيد).
روى عنه علي بن الحسن الطاطري، ومعاوية بن حكيم.

(١٥٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. رجال النجاشي ١٤٥. تنقيح المقال ٢: ١٠٤. رجال ابن

داود ١١٢. رجال الحلي ٩٠. معجم الثقات ٦٥. معجم رجال الحديث ٩: ١٤٣.
نقد

الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٨. هداية المحدثين ٨٥ وفيه ضحاك بن مالك.
مجمع

الرجال ٣: ٢٢٤. بهجة اآلمال ٥: ٥١. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٤.
جامع

المقال ٧٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٩. روضة المتقين ١٤: ٣٧٤. إتقان المقال ٧٤.
الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٧. الذريعة ٤: ٤٨٠.

(١٦٦٦)
[الكوفي]

الضحاك بن عمارة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٤. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٤٥. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٨. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٥

منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥.
(١٦٦٧)

[أبو عاصم النبيل]
أبو عاصم الضحاك بن مخلد، وقيل محمد بن الضحاك بن مسلم الشيباني

بالوالء، البصري، المشهور بالنبيل.
محدث ضعيف الحديث، وكان من مشاهير علماء وفقهاء وحفاظ ومحدثي

العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وله كتاب.
ولد بمكة المكرمة سنة ١٢٢، رحل إلى البصرة واستوطنها وحدث بها، ولم

يزل بها حتى توفي في ١٢ ذي الحجة سنة ٢١٢.
روى عنه عباس الدوري، وعمر بن شبة، وهارون بن مسلم وغيرهم.

(١٥٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٥. معجم رجال الحديث ٩: ١٤٥. نقد

الرجال ١٧٤. توضيح االشتباه ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤١٨. مجمع الرجال ٣: ٢٢٥.
خاتمة المستدرك ٨١٣. مجمع الرجال ٣: ٢٢٥. رجال النجاشي ١٤٥. بهجة اآلمال

:٥
٥٣. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥. أضبط المقال ٥٢٣. رجال األنصاري

.٩٧
إتقان المقال ٣٠٢.

التاريخ الكبير ٤: ٣٣٦. لسان الميزان ٧: ٢٤٩. تهذيب التهذيب ٤: ٤٥٠. تقريب
التهذيب ١: ٣٧٣. خالصة تذهيب الكمال ١٤٩. طبقات الحفاظ ١٥٦ وفيه ولد سنة
١٢١. األعالم ٣: ٢١٥. تذكرة الحفاظ ١: ٣٦٦. الجواهر المضية ١: ٢٦٣. معجم

المؤلفين ٥: ٢٧. العبر ١: ٣٦٢. ميزان االعتدال ٢: ٣٢٥. مرآة الجنان ٢: ٥٣.
الرسالة

المستطرفة ٦٥. الجمع بين رجال الصحيحين ٢٢٨. الطبقات الكبرى ٧: ٢٩٥.
الجرح

والتعديل ٢: ١: ٤٦٣. البداية والنهاية ١٠: ٢٦٧. شذرات الذهب ٢: ٢٨. الطبقات
البن

خياط ٢٢٢٦. النجوم الزاهرة ٢: ٢٠٤. تاريخ الثقات ٢٣١. الكنى واألسماء ٢: ٢١.
موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ١٨٥. المشتبه ٢: ٦٢٩. الثقات ٦: ٤٨٣. المعارف

٢٢٧. تهذيب األسماء واللغات ٢: ٢٤٩.
(١٦٦٨)

[الهمداني]
الضحاك بن النعمان الجابري، وقيل الحائري، الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٤٦. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٨. مجمع الرجال ٣:

.٢٢٦
منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥.

(١٦٦٩)
[العجلي]

أبو حسان الضحاك بن يزيد العجلي، الكوفي.



(١٥٧)



محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١. رجال البرقي ١٤ و ٤٢. جامع الرواة ٢: ٣٧٥. معجم رجال
الحديث ١: ١٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الكنى ١٠. توضيح االشتباه ٣٠٩. مجمع

الرجال ٧: ٢٢.
(١٦٧٠)
[الكوفي]

الضحاك بن يزيد، وقيل زيد الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.

المراجع:
رجال البرقي ٤٢. خاتمة المستدرك ٨١٣. تنقيح المقال ٢: ١٠٥. معجم رجال

الحديث ٩: ١٤٤ و ١٤٦. جامع الرواة ١: ٤١٨. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال
.١٨٥

(١٦٧١)
[الشيباني]

أبو عمارة ضريس بن عبد الملك بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وكان صحيح االعتقاد، خيرا، فاضال.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أبو خالد القماط، وجعفر بن بشير، وعلي بن رئاب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٦. رجال الكشي ٣١٣. رجال ابن داود

١١١. رجال الحلي ٩٠. معجم الثقات ٦٥. معجم رجال الحديث ٩: ١٤٧ و ١٤٨
و

١٥٠. رجال البرقي ١٧. توضيح االشتباه ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤١٨. هداية
المحدثين

٨٥. مجمع الرجال ٣: ٢٢٦. رسالة في آل أعين ٢٣ و ١٠٢. تاريخ آل زرارة ١٧٨.

(١٥٨)



بهجة اآلمال ٥: ٥٣. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥. جامع المقال ٧٤.
التحرير

الطاووسي ١٥٨. روضة المتقين ١٤: ٣٧٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٩. إتقان المقال
.٧٤

الوجيزة ٣٧ وفيه الكناسي. رجال األنصاري ٩٧.
(١٦٧٢)

[الكناسي]
ضريس بن عبد الواحد بن المختار الكناسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٦. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٤٩ و ١٥٠. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٩. مجمع الرجال

:٣
٢٢٦. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥.

(١٦٧٣)
[الوابشي]

ضريس الوابشي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٦. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٥١. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤١٩. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٦

منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥.
(١٦٧٤)

[الشيباني]
ضريس بن يزيد الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال البرقي ٤٦. جامع الرواة ١: ٤١٩. معجم رجال الحديث ٩: ١٥٠. تنقيح
المقال ٢: ١٠٦. منهج المقال ١٨٥.

(١٥٩)



حرف الطاء

(١٦١)



(١٦٧٥)
[الكوفي]

أبو سالم طالب بن عمير، وقيل عمر الحنفي، وقيل النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٠٧. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٥٤. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤٢٠. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٧

منتهى المقال ١٦٦.
(١٦٧٦)
[النخعي]

أبو سالم طالب بن هارون بن عمير، وقيل عمر النخعي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢: ٢٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٠٧. خاتمة المستدرك

٨١٣. معجم رجال الحديث ٩: ١٥٤. نقد الرجال ١٧٤. جامع الرواة ١: ٤٢٠.
مجمع

الرجال ٣: ٢٢٧. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥. إتقان المقال ١٩٧.
(١٦٧٧)

[مولى الصادق عليه السالم]
طاهر مولى اإلمام الصادق عليه السالم.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٠٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٥٩. رجال البرقي ١٩. نقد الرجال ١٧٥. جامع الرواة ١: ٤٢٠.

مجمع
الرجال ٣: ٢٢٩. منهج المقال ١٨٥.

(١٦٣)



(١٦٧٨)
[الكوفي]

طربال بن جميل الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٠٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

الحديث ٩: ١٦٠. نقد الرجال ١٧٥. جامع الرواة ١: ٤٢٠. مجمع الرجال ٣:
.٢٢٩

منهج المقال ١٨٥.
(١٦٧٩)
[الكوفي]

طربال بن رجاء الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن رئاب، وأبو محمد خطاب الهمداني.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢ وفي نسخة خطية منه اسم أبيه جابر بدل رجاء. تنقيح المقال

٢: ١٠٨. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال الحديث ٩: ١٥٩ و ١٦٠. رجال
البرقي

١٥. نقد الرجال ١٧٥. توضيح االشتباه ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٢٠. مجمع الرجال
:٣

٢٢٩. منهج المقال ١٨٥.
(١٦٨٠)

[طرخان النخاس]
محدث لم أقف على تفاصيل أحواله. روى عنه الحسن بن علي الوشاء.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: ١٠٨. معجم رجال الحديث ٩: ١٦٠. خاتمة المستدرك ٨١٣.

جامع الرواة ١: ٤٢١.

(١٦٤)



(١٦٨١)
[الثوري]

طريف بن سنان الثوري، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه ابنه معاوية بن طريف.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٠٩. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٦١. نقد الرجال ١٧٥. توضيح االشتباه ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٢١.

مجمع الرجال ٣: ٢٢٩. منهج المقال ١٨٥. روضة المتقين ١٤: ٣٧٥.
(١٦٨٢)
[الجعفي]

طعمة بن غيالن الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة وصدقوا حديثه.

روى عنه سفيان بن عيينة، ومحمد بن قيس، وسفيان الثوري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٩. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال
الحديث ٩: ١٦١. نقد الرجال ١٧٥. توضيح االشتباه ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٢١.

مجمع الرجال ٣: ٢٢٩. منهج المقال ١٨٥.
تهذيب التهذيب ٥: ١٣. تقريب التهذيب ١: ٣٧٨. خالصة تذهيب الكمال ١٥١.

التاريخ الكبير ٤: ٣٦١. الجرح والتعديل ٢: ١: ٤٩٧. الثقات ٦: ٤٩٢.
(١٦٨٣)
[النخعي]

الطفيل بن مالك بن المقداد النخعي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه علي بن سيف بن عميرة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٩. خاتمة المستدرك ٨١٣. معجم رجال

(١٦٥)



الحديث ٩: ١٦٢. رجال البرقي ٤٢. نقد الرجال ١٧٥. توضيح االشتباه ١٨٩.
مجمع

الرجال ٣: ٢٣٠. منهج المقال ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٢١.
التاريخ الكبير ٤: ٣٦٤. الجرح والتعديل ٢: ١: ٤٩٠.

(١٦٨٤)
[طالب بن حوشب]

أبو رويم طالب بن حوشب، وقيل خوشب بن يزيد بن الحارث بن رويم
الشيباني، الكوفي، المعروف بالحوشبي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه الحسين بن محمد بن علي األزدي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٠٩. رجال النجاشي ١٤٥. رجال ابن داود

.١١٢
رجال الحلي ٩٠. معجم الثقات ٦٦. معجم رجال الحديث ٩: ١٦٢. رجال البرقي

.٤٥
نقد الرجال ١٧٥. توضيح االشتباه ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٢١. مجمع الرجال ٣:

.٢٣٠
بهجة اآلمال ٥: ٥٧. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥. ايضاح االشتباه ٤٦.

نضد
االيضاح ١٧٣. أضبط المقال ٥٢٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢١٩. إتقان المقال ٧٤.

الوجيزة ٣٧.
(١٦٨٥)

[طلحة بن خراش]
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة األنصاري، السلمي،

المدني.
محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة، وصدقه آخرون منهم.

روى عنه يحيى بن عبد الله بن يزيد األنيسي، وموسى بن إبراهيم بن كثير،
وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: ١٠٩. معجم رجال الحديث ٩: ١٦٨. جامع الرواة ١: ٤٢٢.

لسان الميزان ٧: ٢٥١. ميزان االعتدال ٢: ٣٣٨. تقريب التهذيب ١: ٣٧٨. التاريخ



(١٦٦)



الكبير ٤: ٣٤٧. خالصة تذهيب الكمال ١٥٢. تهذيب التهذيب ٥: ١٥. الجرح
والتعديل

.٢: ١: ٤٧٤
(١٦٨٦)

[طلحة بن زيد]
أبو الخزرج، وقيل أبو مسكين، وقيل أبو محمد، وقيل أبو سليمان طلحة بن

زيد القرشي، النهدي، الجزري، وقيل الرقي، وقيل الدمشقي، وقيل الخزرجي،
وقيل الخزري.

من علماء ومحدثي العامة، وثقه جماعة منهم، واتهمه آخرون منهم بوضع
الحديث.

قيل كان بتريا ضعيف الحديث، وله كتاب يعتمد عليه. روى عن اإلمام
الباقر عليه السالم أيضا، كان دمشقي األصل، سكن الرقة.

روى عنه منصور بن يونس، ومحمد بن سنان، والقاسم بن إسماعيل القرشي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٦ و ٢٢١. تنقيح المقال ٢: ١٠٩. رجال النجاشي ١٤٦.
فهرست الطوسي ٨٦. رجال ابن داود ٢٥١. رجال الحلي ٢٣١. معجم الثقات

.٣٠٠
معجم رجال الحديث ٩: ١٦٣ و ١٦٦ و ١٦٧. رجال البرقي ٤٥. نقد الرجال

.١٧٥
توضيح االشتباه ١٩٠. جامع الرواة ١: ٤٢١. هداية المحدثين ٨٦. مجمع الرجال ٣:

٢٣٠. بهجة اآلمال ٥: ٥٨. منتهى المقال ١٦٦. منهج المقال ١٨٥. جامع المقال
.٧٤

ايضاح االشتباه ٤٦. نضد االيضاح ١٧٣. أضبط المقال ٥٢٤. وسائل الشيعة ٢٠:
٢٢٠. شرح مشيخة الفقيه ٨٠. إتقان المقال ٣٠٢. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري

.٩٧
لسان الميزان ٧: ٢٥١. خالصة تذهيب الكمال ١٥٣. ميزان االعتدال ٢: ٣٣٨.
تهذيب التهذيب ٥: ١٥. التاريخ الكبير ٤: ٣٥١. المجروحين ١: ٣٨٣. تقريب

التهذيب
١: ٣٧٨. تهذيب تاريخ دمشق ٧: ٦٨. المغني في الضعفاء ١: ٣١٦. الثقات ٦:

.٤٨٩
الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٤٢٧. الضعفاء الكبير ٢: ٢٢٥. الجرح والتعديل ٢:

:١



٤٧٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٣٧ و ٣٣١ و ٤٤٩. الضعفاء والمتروكين
للدارقطني ١١٠. الضعفاء ٩٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٦٤.

(١٦٧)



حرف الظاء

(١٦٩)



(١٦٨٧)
[األكفاني]

ظريف بن ناصح األكفاني، وقيل بياع األكفان، الكوفي، البغدادي.
محدث إمامي ثقة صدوق، ومن مشاهير شيوخ الشيعة، صحب اإلمام

الباقر عليه السالم. كان أصله من الكوفة، نشأ ببغداد وترعرع بها.
روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وعثمان بن عيسى، وموسى بن جعفر

البغدادي وغيرهم وله من الكتب (النوادر)، و (الديات) و (الحدود)، و (الجامع
في أبواب الحالل والحرام)، و (أصل).

كان على قيد الحياة إلى سنة نيف ومائتين.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٧. رجال الحلي ٩١. رجال النجاشي ١٤٦. فهرست الطوسي
٨٦. رجال ابن داود ١١٢. مجمع الرجال ٣: ٢٣٢ و ٢٣٣. نقد الرجال ١٧٥.

توضيح
االشتباه ١٩١. معجم رجال الحديث ٩: ١٧٢ و ١٧٣. معالم العلماء ٦١. جامع

الرواة
١: ٤٢٣. معجم الثقات ٦٦. تنقيح المقال ٢: ١١١. بهجة اآلمال ٥: ٨٣. منتهى

المقال
١٦٦. منهج المقال ١٨٦. روضة المتقين ١٤: ٣٧٥. أضبط المقال ٥٢٥. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢٢٠. إتقان المقال ٧٤. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٨. الذريعة ٢: ١٥٢ و

:٥
٢٧ و ٦: ٢٩٦ و ٨: ٢٨٦ و ٢٤: ٣٣٣.

ميزان االعتدال ٢: ٣٣٦ وفيه اسمه طريف بدل ظريف. لسان الميزان ٣: ٢١٦.
االكمال ٥: ٢٧٧.

(١٦٨٨)
[البارقي]

ظهير بن عمارة البارقي، الكوفي.
إمامي.

(١٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ١٧٦. نقد الرجال ١٧٦. توضيح االشتباه ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٢٤.

مجمع الرجال ٣: ٢٣٤. منهج المقال ١٨٦ وفيه ظهير أبو عمارة البارقي.
(١٦٨٩)
[الفزاري]

ظهير الفزاري، الكوفي، والد الحكم بن ظهير.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ١٧٧. نقد الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٤. مجمع الرجال ٣:
.٢٣٤

منهج المقال ١٨٦.

(١٧٢)



حرف العين

(١٧٣)



(١٦٩٠
[الوابشي]

أبو عمرو عاصم بن حفص الكوفي، الوابشي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨١٤.

معجم رجال الحديث ٩: ١٨٠. نقد الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٥. مجمع
الرجال

٣: ٢٣٥. منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦. إتقان المقال ١٩٧. الوجيزة ٣٧.
(١٦٩١)
[الحنفي]

أبو الفضل عاصم بن حميد الحنفي بالوالء، الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عنه محمد بن عبد الحميد،

والسندي بن محمد، وعلي بن أبي حمزة وغيرهم، وتوفي بالكوفة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ١١٢. رجال النجاشي ٢١٣. فهرست
الطوسي ١٢٠. معالم العلماء ٨٨. رجال ابن داود ١١٣. رجال الحلي ١٢٥. معجم

الثقات ٦٦. معجم رجال الحديث ٩: ١٧٨ و ١٨٠. نقد الرجال ١٧٦. رجال البرقي
٤٥. توضيح االشتباه ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٢٥. هداية المحدثين ٨٧. رجال

الكشي
٣٦٧. مجمع الرجال ٣: ٢٣٥ و ٢٣٦. منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦.

جامع
المقال ٧٥. ايضاح االشتباه ٦٦. نضد االيضاح ١٧٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٠.

أضبط
المقال ٥٢٥. إتقان المقال ٧٤. الوجيزة ٣٧. شرح مشيخة الفقيه ٧٧. رجال

األنصاري
٩٨. بهجة اآلمال ٥: ٨٦.

(١٧٥)



تهذيب التهذيب ٥: ٣٧. تقريب التهذيب ١: ٣٨٣. خالصة تذهيب الكمال ١٥٤.
الجرح والتعديل ٣: ٣٤٢. تاريخ أسماء الثقات ٢٢٠.

(١٦٩٢)
[الحنفي]

عاصم بن زكير، وقيل ركين، وقيل زكين الحنفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١١٣. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ١٨٤. نقد الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٦. مجمع الرجال ٣:
.٢٣٦

منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦.
(١٦٩٣)

[عاصم األحول]
أبو شعيب، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان األحول،

التميمي، وقيل العبدي بالوالء، البصري، المعروف بالكوزي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وأحد حفاظ الحديث بالبصرة، عرف بالعبادة

والزهد، وله كتاب.
تولى الحسبة على المكايل واألوزان بالكوفة، وتصدر للقضاء بالمداين في

عهد المنصور الدوانيقي العباسي.
روى عنه سليمان بن سماعة الحذاء، وحماد بن عيسى، وأبو حنيفة النعمان

ابن ثابت وغيرهم.
توفي سنة ١٤٢، وقيل سنة ١٤١، وقيل سنة ١٤٣، وقيل بعد سنة ١٤٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١١٣. رجال النجاشي ٢١٣. رجال ابن

داود ١١٣. رجال الحلي ١٢٥. معجم الثقات ٦٦. معجم رجال الحديث ٩: ١٨٤ و
١٨٧. نقد الرجال ١٧٦. توضيح االشتباه ١٩١ وفيه عامر بدل عاصم. جامع الرواة ١:
٤٢٦. هداية المحدثين ٨٧. مجمع الرجال ٣: ٢٣٦ و ٢٣٧. حلية األولياء ٣: ١٢٠.

(١٧٦)



الوجيزة ٣٧. إتقان المقال ٧٤. بهجة اآلمال ٥: ٨٨. منهج المقال ١٨٦. جامع
المقال

٧٥. ايضاح االشتباه ٦٦. نضد االيضاح ١٧٥. رجال األنصاري ٩٨. أضبط المقال
٥٢٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢١.

لسان الميزان ٣: ٢١٨. ميزان االعتدال ٣: ٣٥٠. المجروحين ٢: ١٢٦. تهذيب
التهذيب ٥: ٣٨. تقريب التهذيب ١: ٣٨٤. تاريخ بغداد ١٢: ٢٤٣. هدى الساري

.٤٠٩
الكامل في التاريخ ٥: ٥١١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٥. النجوم الزاهرة ١:
٣٤٨. العبر ١: ١٩٣. الطبقات البن خياط ٢١٨ و ٣٢٥. الطبقات الكبرى ٧: ٣١٩.

األعالم ٣: ٢٤٨. البداية والنهاية ١٠: ٧٨. شذرات الذهب ١: ٢١٠. المجموع في
الضعفاء والمتروكين ١٧٣ و ٣٤٩. تذكرة الحفاظ ١: ١٤٩. تاريخ أسماء الثقات

.٢٢٠
التاريخ الكبير ٦: ٤٨٥. المراسيل ١٢٧. خالصة تذهيب الكمال ١٥٤. مرآة الجنان

:١
٢٩٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٦٨. المعارف ٢٢٢. طبقات الحفاظ

.٧١
الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨٧٦. الجرح والتعديل ٣: ٣٤٣. المغني في الضعفاء

:١
٣٢٠. تاريخ الثقات ٢٤١. الكنى واألسماء ٢: ٦٧. سير أعالم النبالء ٦: ١٣.

(١٦٩٤)
[العمري]

أبو عمر عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي،
العمري، المدني.

من ضعفاء محدثي اإلمامية، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم، صحب
اإلمام الباقر عليه السالم وجرت بينهما محاورة.

روى عنه أبو داود الطيالسي، ومحمد بن فليح، وإسماعيل بن أبي أويس
وغيرهم. وتوفي سنة ١٥٤.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١١٣. معجم رجال الحديث ٩: ١٨٦. نقد

الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٦. مجمع الرجال ٣: ٢٣٧ وفيه اسم أبيه عمير بدل

(١٧٧)



عمر. بهجة اآلمال ٥: ٨٧. منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦. إتقان المقال
.٣٠٣

الوجيزة ٣٧.
لسان الميزان ٧: ٢٥٣. ميزان االعتدال ٢: ٣٥٥. التاريخ الكبير ٦: ٤٧٨.

المجروحين ٢: ١٢٧. تقريب التهذيب ١: ٣٨٥ وفيه اسم أبيه عمرو بدل عمر.
تهذيب

التهذيب ٥: ٥١. خالصة تذهيب الكمال ١٥٤. الطبقات البن خياط ٢٦٩ و ٢٧١.
الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨٦٩. الضعفاء الكبير ٣: ٣٣٥. الجرح والتعديل ٣:
٣٤٦. تاريخ أسماء الثقات ٢٢١. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٧٢. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٢: ٧٠. أحوال الرجال ١٣٩. الكنى واألسماء ٢: ٤٠.
المغني

في الضعفاء ١: ٣٢١. الثقات ٧: ٢٥٩.
(١٦٩٥)
[الكوفي]

عاصم بن محمد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١١٤. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ١٨٦. نقد الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٣٧

منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦.
(١٦٩٦)
[المزني]

عاصم بن واقد المزني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ١١٤. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ١٨٦. نقد الرجال ١٧٦. جامع الرواة ١: ٤٢٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٣٧

منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦.

(١٧٨)



(١٦٩٧)
[عامر الجامعي]

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

رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ٩: ٢٠٦.
(١٦٩٨)

[الحضرمي]
عامر بن حميد الحضرمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ١١٥. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ١٩٠. نقد الرجال ١٧٧. جامع الرواة ١: ٤٢٧. مجمع الرجال ٣:

.٢٣٧
منهج المقال ١٨٦.

(١٦٩٩)
[أبو كنانة التميمي]

أبو كنانة عامر بن السمط، وقيل السبط التميمي، السعدي، الخزاعي، وقيل
الحرامي، وقيل الحزامي، وقيل الجذامي، وقيل الخزامي، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة.
كان تابعيا، حافظا، روى عن األمام السجاد عليه السالم أيضا.

روى عنه زياد بن عيسى، وصفوان بن مهران، وعلي بن مسهر وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٨ وفيه أبو يحيى بدل أبو كنانة و ٢٥٥ وفيها أسند عنه. تنقيح
المقال ٢: ١١٥. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال الحديث ٩: ١٩٢. نقد

الرجال
١٧٧. رجال البرقي ٩ وفيه اسم أبيه النمط بدل السبط. جامع الرواة ١: ٤٢٧. مجمع

الرجال ٣: ٢٣٧ و ٢٣٨. معجم الثقات ٣٠٢. منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال
.١٨٦

(١٧٩)



إتقان المقال ١٩٧.
تقريب التهذيب ١: ٣٨٧. تهذيب التهذيب ٥: ٦٥. التاريخ الكبير ٦: ٤٥٨. خالصة

تذهيب الكمال ١٥٥. الجرح والتعديل ٣: ٣٢١. الثقات ٧: ٢٥١. االكمال ٤:
.٣٤٨

(١٧٠٠)
[البكري]

عامر بن سلمة البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ١١٥. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ١٩٢. نقد الرجال ١٧٧. جامع الرواة ١: ٤٢٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٣٨

منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦.
(١٧٠١)
[األزدي]

عامر بن عبد الله بن جذاعة األزدي، الكوفي.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من حواريهما.

كان من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من الضعفاء، وقيل من المجهولين، وله
كتاب.

روى عنه جعفر بن عامر، وأبان بن عثمان، وسيف بن عميرة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥ وفيه إضافة كلمة عربي إلى ألقابه. تنقيح المقال ٢: ١١٦.
رجال النجاشي ٢٠٨. فهرست الطوسي ١٢٢. معالم العلماء ٨٩. رجال ابن داود

.١١٣
رجال الحلي ١٢٤. معجم الثقات ٣٠٣. معجم رجال الحديث ٩: ١٨٨ و ١٩٥.

رجال
البرقي ٣٦. نقد الرجال ١٧٧. توضيح االشتباه ١٩٢. جامع الرواة ١: ٤٢٧. هداية
المحدثين ٨٨. رجال الكشي ٤٠٧. مجمع الرجال ٣: ٢٣٨ و ٢٣٩. بهجة اآلمال

:٥

(١٨٠)



٩٣. منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٦. جامع المقال ٧٥. التحرير الطاووسي
١٨٨. نضد االيضاح ١٧٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢١. إتقان المقال ٣٠٣. الوجيزة

.٣٧
شرح مشيخة الفقيه ٥٨. رجال األنصاري ٩٨.

(١٧٠٢)
[عامر بن عمير]

محدث إمامي. روى عنه علي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ١٩٩. نقد الرجال ١٧٧. جامع الرواة ١: ٤٢٨. مجمع الرجال ٣:

.٢٣٩
منتهى المقال ١٦٧. منهج المقال ١٨٧.

(١٧٠٣)
[ابن عميرة]

عامر، وقيل عمار بن عميرة، وقيل عمير.
محدث. روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ٩: ٢٠٠ و ١٢: ٢٥٥. خاتمة المستدرك

٨١٤ و ٨٢٩. تنقيح المقال ٢: ١١٦ و ٣١٨. جامع الرواة ١: ٤٢٨ و ٦١٢.
(١٧٠٤)
[القمي]

عامر، وقيل عمار بن نعيم القمي.
محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير، وحماد بن عثمان.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٤٢٨. تنقيح المقال ٢: ١١٧. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٠٢ و ١٢: ٢٦٤. منهج المقال ١٨٧. شرح مشيخة الفقيه ٣٨.

(١٨١)



(١٧٠٥)
[عامر بن يزيد]

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٩:
.٢٠٦

(١٧٠٦)
[عائذ بن حبيب]

أبو أحمد، وقيل أبو هشام عائذ بن حبيب بن المالح األحول، العبسي، وقيل
القرشي بالوالء، الكوفي، المعروف ببياع الهروي.

محدث إمامي، قال عنه العامة بأنه كان ثقة صدوقا جليال لكنه كان يتشيع.
روى عنه أحمد بن حنبل، وأبو سعيد األشج، ومحمد بن الصباح الجرجرائي

وغيرهم. توفي سنة ١٩٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٠٧ و ٢٠٨. نقد الرجال ١٧٨ وفيه العبدي بدل العبسي. جامع الرواة

:١
٤٢٩. مجمع الرجال ٣: ٢٤٢. منتهى المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٧. لسان

الميزان ٧:
٢٥٥. ميزان االعتدال ٢: ٣٦٣. تقريب التهذيب ١: ٣٩٠. تهذيب التهذيب ٥: ٨٨.
الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٩٣. الضعفاء الكبير ٣: ٤١١. الجرح والتعديل ٣:

:٢
١٧. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٩. أحوال الرجال ٦٤. الكنى واألسماء ٢: ١٥٣.

الثقات
٧: ٢٩٧. المغني في الضعفاء ١: ٣٢٤. االكمال ٦: ٦.

(١٧٠٧)
[الطائي]

عائذ الطائي، الكوفي.
إمامي.

(١٨٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١٢٠. معجم رجال الحديث ٩: ٢٠٩.

مجمع الرجال ٣: ٢٤٢. منهج المقال ١٨٧.
(١٧٠٨)
[النخعي]

عائد بن مدرك النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٠٩. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٢٩. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٢

منتهى المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٧.
(١٧٠٩)

[األحمسي]
عائذ بن نباتة األحمسي، الكوفي، المعروف ببياع الهروي.

محدث إمامي، له كتاب. روى عنه جميل بن دراج، ومالك بن عطية.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٠٦ و ٢٠٩. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٢٩. رجال البرقي

٤٦
وفيه البجلي األحمسي كوفي كان يبيع الهروي. مجمع الرجال ٣: ٢٤٢. منهج المقال

١٨٧. شرح مشيخة الفقيه ٣٠.
(١٧١٠)

[عباد بن حبيب]
محدث أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

روى عنه نصر بن إسحاق الكوفي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ٢١٢. تنقيح المقال ٢: ١٢١. جامع الرواة ١: ٤٢٩.

(١٨٣)



(١٧١١)
[البجلي]

عباد بن الربيع البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ٢١٢. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣٠. منتهى المقال ١٦٨.

مجمع
الرجال ٣: ٢٤٣. منهج المقال ١٨٧.

(١٧١٢)
[الكلبي]

عباد بن زياد الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢١٢. رجال البرقي ٢٣. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣٠.
مجمع

الرجال ٣: ٢٤٣. منتهى المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٧.
(١٧١٣)

[المنقري]
عباد بن سالم بن كثير المنقري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ٢١٣. رجال البرقي ٢٣. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣٠.

مجمع
الرجال ٣: ٢٤٣. منتهى المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٧.

(١٧١٤)
[عباد بن صهيب]

أبو بكر عباد بن صهيب المازني، التميمي، اليربوعي، الكليبي، وقيل الكلبي،
البصري.



(١٨٤)



من محدثي العامة الضعفاء، وبعض العامة وثقوه وصدقوه، وفريق آخر منهم
ذموه واتهموه بالكذب وتركوا حديثه، وبعض علمائنا وثقوا حديثه.

كان بتريا مرجئا، وله كتاب، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محبوب، وهارون بن مسلم، وأحمد بن عيسى العلوي

وغيرهم. توفي حدود سنة ٢١٢، وقيل بعد سنة ٢٠٢.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ١٢١. رجال النجاشي ٢٠٨. نقد
الرجال ١٧٨. فهرست الطوسي ١٢٠. معالم العلماء ٨٨. رجال ابن داود ٢٥٢.

رجال
الحلي ٢٤٣. معجم الثقات ٦٧ و ٣٠٤. وفيه عبادة بدل عباد. معجم رجال الحديث

:٩
٢١٠ و ٢١١ و ٢١٤. رجال البرقي ٢٤. جامع الرواة ١: ٤٣٠. هداية المحدثين

.٨٨
رجال الكشي ٣٩١. مجمع الرجال ٣: ٢٤٣ و ٢٤٤. بهجة اآلمال ٥: ١٠٠. منتهى

المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٧. نضد االيضاح ١٧٦. التحرير الطاووسي ١٩٠ و
.٢١٢

وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٢. روضة المتقين ١٤: ٣٧٥. إتقان المقال ٧٥ و ٣٠٦.
الوجيزة

٣٧. رجال األنصاري ٩٨.
لسان الميزان ٣: ٢٣٠. ميزان االعتدال ٢: ٣٦٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٦٤ و ٤٦٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٤٦. الضعفاء الكبير ٣: ١٤٤. الجرح والتعديل

:٣
١: ٨١. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٦٥٢. التاريخ الكبير ٦: ٤٣. المجروحين ٢:
١٦٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٧٤. أحوال الرجال ١١٢. موضح أوهام

الجمع والتفريق ٢: ٢٧٧. المشتبه ٢: ٥٥٣. المغني في الضعفاء ١: ٣٢٦.
(١٧١٥)
[الضبي]

عباد، وقيل غياث الضبي.
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من اسمه.

(١٨٥)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٢٢٠ و ١٣: ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٢٢. جامع الرواة ١:

٤٣٠ و ٦٥٩.
(١٧١٦)

[األنصاري]
عباد بن عمران األنصاري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال
الحديث ٩: ٢١٦. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣٠. مجمع الرجال ٣:

.٢٤٤
منتهى المقال ١٦٨. منهج المقال ١٨٨.

(١٧١٧)
[التغلبي]

عباد بن عمران التغلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ١٢٢. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢١٦. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣٠. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٥

منهج المقال ١٨٨. منتهى المقال ١٦٨.
(١٧١٨)

[الكاهلي]
عباد بن كثير، وقيل عمير الكاهلي، الثقفي، البصري، المكي.

من ضعفاء المحدثين، وقيل كان عابدا، صوفي الطريقة، عامي المذهب،
مرائيا يعترض على اإلمام عليه السالم، كذبه العامة وتركوا حديثه.

كان بصري األصل، نزل مكة المكرمة وجاور بها.
روى عنه يحيى بن معين، ومنصور بن يونس، والوليد بن عبد الواحد وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٤٠.

(١٨٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠ وجاء في نسخة خطية منه: هو شيخ قديم كان سفيان

الثوري يكذبه، وفي نسخة خطية أخرى منه ال ذكر له فيها. معجم رجال الحديث ٩:
٢١٦ و ٢١٧. تنقيح المقال ٢: ١٢٢. جامع الرواة ١: ٤٣٠. رجال ابن داود ٢٥٢.

نقد
الرجال ١٧٨. سفينة البحار ٢: ١٤٥. منتهى المقال ١٦٨ و ١٦٩. منهج المقال

.١٨٨
إتقان المقال ٣٠٦. الوجيزة ٣٧.

التاريخ الكبير ٦: ٤٣. ميزان االعتدال ٢: ٣٧١. تقريب التهذيب ١: ٣٩٣. لسان
الميزان ٧: ٢٥٦. المجروحين ٢: ١٦٦. تهذيب التهذيب ٥: ١٠٠. خالصة تذهيب

الكمال ١٥٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٦٤٠. الضعفاء الكبير ٣: ١٤٠. الجرح
والتعديل ٣: ١: ٨٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٦٣ و ٣٤٥ و ٤٦٠.

الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ١٢٩. أحوال الرجال ١٠٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

٢: ٧٥. المراسيل ١٣٣. الضعفاء ١٢٢. المغني في الضعفاء ١: ٣٢٧.
(١٧١٩)

[عباد الكلبي]
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٣. معجم رجال الحديث ٩: ٢٢١.

(١٧٢٠)
[الكوفي]

عباد بن موهب الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ١٢٣. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢١٨. نقد الرجال ١٧٨. جامع الرواة ١: ٤٣١. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٥

منهج المقال ١٨٨.

(١٨٧)



(١٧٢١)
[الهاشمي]

العباس بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين
السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، العلوي.

أحد أبناء اإلمام عليه السالم، عرف بجاللة القدر والفضل والنبل.
المراجع:

المناقب ٤: ٢٨٠. معجم رجال الحديث ٩: ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ١٢٦. االرشاد
٢٨٧. جامع الرواة ١: ٤٣١. معجم الثقات ٣٠٤. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٨٢.
بهجة اآلمال ٥: ١٠٨. البحار ٤٧: ٢٤٥. منتهى المقال ١٦٩. منهج المقال ١٨٨.

وسائل
الشيعة ٢٠: ٢٢٢. الوجيزة ٣٧.

(١٧٢٢)
[مولى الصادق عليه السالم]

العباس بن زيد المدني، مولى اإلمام الصادق عليه السالم.
محدث إمامي، له نسخة أحاديث. روى عنه يزيد بن إسحاق.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ١٢٦. خاتمة المستدرك ٨١٤. رجال ابن

داود ١١٤. رجال النجاشي ٢٠١. معجم رجال ٩: ٢٢٦. نقد الرجال ١٧٩. جامع
الرواة ١: ٤٣١. هداية المحدثين ٨٩. مجمع الرجال ٣: ٢٤٦. منهج المقال ١٨٨.

جامع
المقال ٧٥.

(١٧٢٣)
[الهمداني]

العباس بن عائذ الكوفي، الهمداني بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ١٢٦. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

(١٨٨)



الحديث ٩: ٢٣٢. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٢. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٧

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨. إتقان المقال ٧٥.
(١٧٢٤)
[الصايغ]

العباس بن عبد الرحمن الصايغ، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ١٢٦. خاتمة المستدرك ٨١٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٣٢. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٢. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٧

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨.
(١٧٢٥)

[الهاشمي]
العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، المدني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ١٢٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٣٢. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٢. مجمع الرجال ٣:

.٢٤٧
منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨ وفيه اسم جده سعيد بدل معبد.

(١٧٢٦)
[اللهبي]

العباس بن عتبة اللهبي، الكندي.
محدث إمامي لم أوفق إلى معرفة أحواله. روى عنه إسماعيل بن عياش.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ١٢٨. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٣٥ وفيه النهبي بدل اللهبي. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٣.

(١٨٩)



مجمع الرجال ٣: ٢٤٨. منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨.
لسان الميزان ٣: ٢٤٢. ميزان االعتدال ٢: ٣٨٤. الضعفاء الكبير ٣: ٣٦٢. المغني

في الضعفاء ١: ٣٢٩.
(١٧٢٧)
[العامري]

العباس بن عطية العامري، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٢٨. خاتمة المستدرك ٨١٥.

معجم رجال الحديث ٩: ٢٣٥. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٣. مجمع
الرجال

٣: ٢٤٨. منتهى المقال ١٦٩. منهج المقال ١٨٨. إتقان المقال ١٩٧. الوجيزة ٣٧.
(١٧٢٨)

[العباس بن عمير]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ١٢٩. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٣٧. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٣. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٩

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨.
(١٧٢٩)
[العبدي]

العباس بن عوف العبدي، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ١٢٩. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

(١٩٠)



الحديث ٩: ٢٣٨. نقد الرجال ١٧٩. جامع الرواة ١: ٤٣٣. مجمع الرجال ٣:
.٢٤٩

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٨.
(١٧٣٠)
[الخالل]

أبو الفضل عباس بن الوليد بن صبيح، وقيل صبح الخالل، السلمي، الدمشقي،
الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، صدقه بعض العامة، وله كتاب وكان عالما
باألخبار والرجال.

روى عنه ابنه محمد بن عباس، والحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى
وغيرهم. توفي في ٢٧ صفر سنة ١٤٨، وقيل ٢٤٨.

المراجع:
رجال النجاشي ٢٠١. تنقيح المقال ٢: ١٣١. معالم العلماء ٨٧. رجال ابن داود
١١٤. مجمع الرجال ٣: ٢٥١. جامع الرواة ١: ٤٣٤. نقد الرجال ١٨٠. معجم

رجال
الحديث ٩: ٢٤٧. معجم الثقات ٦٨. هداية المحدثين ٩٠. رجال الحلي ١١٨.

فهرست
الطوسي ١١٨. رجال الكشي في ترجمة أبيه الوليد بن صبيح ٣٢٠. بهجة اآلمال ٥:
١١٩. منتهى المقال ١٧٠. نضد االيضاح ١٧٨. منهج المقال ١٨٨. جامع المقال

.٧٦
ايضاح االشتباه ٥٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٣. روضة المتقين ١٤: ٣٧٦. إتقان

المقال
٧٥. الوجيزة ٣٧. رجال األنصاري ٩٩.

ميزان االعتدال ٢: ٣٨٦. تقريب التهذيب ١: ٣٩٩. لسان الميزان ٧: ٢٥٧.
خالصة تذهيب الكمال ١٦٠. تهذيب التهذيب ٥: ١٣١. الجرح والتعديل ٣: ١:

.٢١٥
تاريخ الثقات ٢٤٩.

(١٧٣١)
[الجعفري]

العباس بن يحيى الجعفري، المدني.
إمامي.



(١٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ١٣١. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٥١. نقد الرجال ١٨٠. جامع الرواة ١: ٤٣٥. مجمع الرجال ٣:
.٢٥٢

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩.
(١٧٣٢)

[الشيباني]
عبد األعلى بن أعين الشيباني، وقيل العجلي، وقيل البجلي بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، ومن أعالم رؤساء الشيعة المأخوذ عنهم الحالل

والحرام والفتيا واألحكام.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من فقهاء أصحابهما وخاصتهما.

روى عنه سيف بن عميرة، وثعلبة بن ميمون، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم
الثقات ٣٠٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٤. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١:

.٤٣٥
مجمع الرجال ٣: ٢٥٣. هداية المحدثين حاشية ٩١. منتهى المقال ١٧٠. بهجة

اآلمال
٥: ١٢٢. منهج المقال ١٨٩. الوجيزة ٣٧. وفيه مولى آل سام.

لسان الميزان ٧: ٢٧٤. ميزان االعتدال ٢: ٥٢٩. تهذيب التهذيب ٦: ٨٥. تقريب
التهذيب ١: ٤٦٤. المجروحين ٢: ١٥٦. خالصة تذهيب الكمال ١٨٦. الضعفاء

الكبير
٣: ٦٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٨. الضعفاء ١٠٩. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي
٢: ٨١. المغني في الضعفاء ١: ٣٦٤.

(١٧٣٣)
[العبدي]

أبو شاكر عبد األعلى بن زيد العبدي، الكوفي.
مجهول الحال، ووصفه بعضهم بالزندقة.

(١٩٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٥٥. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٦. مجمع الرجال ٣:
.٢٥٣

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩.
(١٧٣٤)
[البصري]

أبو عامر عبد األعلى بن كثير البصري، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٣٢. خاتمة المستدرك

٨١٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٦. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٦.
مجمع

الرجال ٣: ٢٥٤. منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩. إتقان المقال ١٩٧.
(١٧٣٥)
[البصري]

عبد األعلى بن محمد البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٥٦. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٦. مجمع الرجال ٣:
.٢٥٤

منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩.
(١٧٣٦)

[مولى آل سام]
عبد األعلى مولى آل سام، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية الممدوحين، مشهور في معرفة الكالم.
روى عنه سيف بن عميرة، وخالد بن إسماعيل، ومرازم بن حكيم وغيرهم.

(١٩٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ١٣٢. رجال ابن داود ١٢٧. رجال الحلي

١٢٧. معجم الثقات ٣٠٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٦. رجال البرقي ٢٤. نقد
الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٦. هداية المحدثين ٩٠. رجال الكشي ٣١٩.

مجمع
الرجال ٣: ٢٥٤. بهجة اآلمال ٥: ١٢٣. منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩.

جامع
المقال ٧٦. التحرير الطاووسي ٢٠٥ و ٢١٢. روضة المتقين ١٤: ٣٧٦. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢٢٤. إتقان المقال ١٩٧. شرح مشيخة الفقيه ٣٦. رجال األنصاري ٩٩.

(١٧٣٧)
[األزدي]

عبد األعلى بن الوضاح األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٥٦. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٧. مجمع الرجال ٣:
.٢٥٤

منتهى المقال ١٧٠.
(١٧٣٨)
[الجهني]

عبد األعلى بن يزيد الجهني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨١٥. مجمع

الرجال ٣: ٢٥٤. معجم رجال الحديث ٩: ٢٥٦. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١:
٤٣٧. منتهى المقال ١٧٠. منهج المقال ١٨٩.

(١٧٣٩)
[الشبامي]

عبد الجبار بن العباس الهمداني، الشبامي، الكوفي.

(١٩٤)



من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، قال عنه بعض العامة بأنه
كان صدوقا يتشيع.

كان من أهل اليمن، نزل الكوفة وسكنها.
روى عنه الحسن بن صالح بن حي، ووكيع بن الجراح، وابن أبي زائدة، وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٦١. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٧. مجمع الرجال ٤: ٦٥.
منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩.

تهذيب التهذيب ٦: ١٠٢. تقريب التهذيب ١: ٤٦٥. اللباب ٢: ١٨٢. األنساب
٣٢٩. لسان الميزان ٧: ٢٧٤. ميزان االعتدال ٢: ٥٣٣. المجروحين ٢: ١٥٩.

المغني
في الضعفاء ١: ٣٦٦. المراسيل ١١٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٨٢.

تاريخ
أسماء الثقات ٢٤٣. تاريخ الثقات ٢٨٥. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣١. الضعفاء الكبير

:٣
٨٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٦٣. خالصة تذهيب الكمال ١٨٧. التاريخ

الكبير ٦: ١٠٨.
(١٧٤٠)
[العبدي]

عبد الجبار بن مسلم العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٦٥. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٨. مجمع الرجال ٤: ٦٦.
منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩.

(١٧٤١)
[عبد الحميد بن إسماعيل]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه آدم بن إسحاق عن رجل عنه.

(١٩٥)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ٤٣٩.

(١٧٤٢)
[عبد الحميد اإلصطخري]

محدث إمامي، روى عنه علي بن فقاعة أخو متين الصيرفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٦٩. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع الرجال ٤: ٦٧. منهج المقال ١٨٩.

(١٧٤٣)
[الشيباني]

عبد الحميد بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب، ويونس بن عبد الرحمن
وغيرهم. وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨١٥. رجال

النجاشي ١٥٤ في ترجمة أخيه عبد الله بن بكير. تاريخ آل زرارة ١٣٣. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٧٣. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٣٩.

مجمع
الرجال ٤: ٦٧. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩.

(١٧٤٤)
[بياع الزطي]

عبد الحميد بياع الزطي، وقيل ابن بياع الزطي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع الرجال ٤: ٦٨. منهج المقال ١٨٩.

(١٩٦)



(١٧٤٥)
[األزدي]

عبد الحميد بن جابر األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٧٣. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع الرجال ٤: ٦٨.
منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩.

(١٧٤٦)
[عبد الحميد الجرجاني]

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٢٤. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨١.
(١٧٤٧)
[الفراء]

عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء، الفزاري بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه القاسم بن سليمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٦٩. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع الرجال ٤: ٦٦.
منهج

المقال ١٨٩.
(١٧٤٨)

[خادم ابن الصادق عليه السالم]
عبد الحميد خادم إسماعيل ابن اإلمام الصادق عليه السالم.

(١٩٧)



محدث إمامي وثقه بعضهم. روى عنه إسماعيل بن جابر.
المراجع:

رجال البرقي ١٩. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨١. جامع
الرواة ١: ٤٣٩.

(١٧٤٩)
[ابن أبي الديلم]

عبد الحميد بن أبي الديلم النبالي، الغنوي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من الضعفاء، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا

روى عنه إسحاق بن عمار، وإسماعيل بن جابر، وسليمان بن خالد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٥ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٣٤. رجال ابن داود ٢٥٥. رجال
البرقي ٢٤. رجال النجاشي ٢٩٦ في ترجمة المعلى بن خنيس. معجم رجال الحديث

٩: ٢٦٩. رجال الحلي ٢٤٥. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع
الرجال ٤:

٦٦ و ٦٧. بهجة اآلمال ٥: ١٢٤. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩. الوجيزة
.٣٨

(١٧٥٠)
[الكوفي]

عبد الحميد بن زياد الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. خاتمة المستدرك

٨١٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٣. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٣٩.
مجمع

الرجال ٤: ٦٨. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩. إتقان المقال ١٩٨.

(١٩٨)



(١٧٥١)
[البجلي]

عبد الحميد بن سعد، وقيل سعيد البجلي بالوالء، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من الثقات، وقيل من المجهولين، وله

كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا. وروى عنه صفوان بن يحيى وكان حيا

قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦ و ٣٥٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥.
رجال النجاشي ١٧٢. رجال ابن داود ١٢٧. معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٥ و ٢٧٧.

رجال البرقي ٥٠ و ٥٢. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤٠. هداية المحدثين
.٩١

مجمع الرجال ٤: ٦٨ و ٦٩. منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال ١٩٠. جامع المقال
.٧٦

روضة المتقين ١٤: ٣٧٨. إتقان المقال ١٩٨.
(١٧٥٢)
[الكوفي]

عبد الحميد بن عبد الحكيم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٧٨. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤٠. مجمع الرجال ٤: ٦٩.
منهج

المقال ١٩٠. منتهى المقال ١٧٢.
(١٧٥٣)
[العطار]

عبد الحميد العطار، الكوفي.
إمامي.

(١٩٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. معجم رجال الحديث

٩: ٢٧٤. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤٠. منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال
.١٩٠

(١٧٥٤)
[السمين]

عبد الحميد بن أبي العالء األزدي، الخفاف، الكوفي، المعروف بالسمين.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من الحسان.

روى عنه الحكم الخياط، ومعاوية بن وهب، وأبو زيد الحالل وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. معجم الثقات ٣٠٥. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٦٨ و ٢٧٠ و ٢٧١. رجال النجاشي ٣٩ في ترجمة أخيه الحسين بن

أبي
العالء. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٣٩. مجمع الرجال ٤: ٦٧. رجال البرقي

٢٤. بهجة اآلمال ٥: ١٢٥. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩. وسائل الشيعة
:٢٠

٢٢٤. إتقان المقال ٧٦. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ١١٥. رجال األنصاري
.٩٩

(١٧٥٥)
[األزدي]

أبو محمد عبد الحميد بن أبي العالء بن عبد الملك األزدي، السمين، الكوفي،
وقيل في اسم أبيه أبي العالء عبد الملك.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب. حبسه المنصور الدوانيقي العباسي في
المطبق ببغداد مدة طويلة، ثم دعا له اإلمام الصادق عليه السالم بالفرج فأطلق سراحه.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والحكم الخياط وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٥. رجال النجاشي ١٧٢. رجال ابن

(٢٠٠)



داود ١٢٧. رجال الحلي ١١٦. معجم الثقات ٦٨. معجم رجال الحديث ٩: ٢٧١.
رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨١. جامع الرواة ١: ٤٣٩. هداية المحدثين ٩١.

مجمع
الرجال ٤: ٦٧. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٨٩. جامع المقال ٧٦.

(١٧٥٦)
[الطائي]

عبد الحميد بن عواض، وقيل غواض الطائي، الكسائي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه

السالم
روى عنه محمد بن أبي عمير، وجميل بن دراج، وعبد الله بن بكير وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣، واستشهد على يد هارون العباسي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٣٥ و ٣٥٣. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. رجال ابن داود ١٢٧.
رجال الحلي ١١٦. معجم الثقات ٦٨. معجم رجال الحديث ٩: ٢٧٨ و ٢٨٢.

رجال
البرقي ١١ و ١٧ و ٤٧. نقد الرجال ١٨٢. توضيح االشتباه ١٩٤. جامع الرواة ١:
٤٤٠. هداية المحدثين ٩١. مجمع الرجال ٤: ٦٩. بهجة اآلمال ٥: ١٣٠. منتهى

المقال
١٧٢. منهج المقال ١٩٠. جامع المقال ٧٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٥. إتقان المقال

.٧٦
الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ١٣١. رجال األنصاري ٩٩.

(١٧٥٧)
[األسدي]

عبد الحميد بن فرقد األسدي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أخوه داود بن فرقد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨٠. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٦٩.

(٢٠١)



رجال النجاشي ١١٤ في ترجمة أخيه داود. منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٥٨)
[الكندي]

عبد الحميد الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٦٩. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٥٩)
[األزدي]

عبد الحميد بن مسلم األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨٠. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٦٩.
منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٩٠.

(١٧٦٠)
[الكوفي]

عبد الحميد بن المعلى الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٦. خاتمة المستدرك ٨١٥. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨١. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٦٩ و
.٧٠

منتهى المقال ١٧١. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٦١)

[الواسطي]
أبو عبد الرحمن عبد الحميد الواسطي.

(٢٠٢)



محدث إمامي حسن الحال، جليل القدر، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عمر بن أبان الكلبي، والحسن بن محبوب.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٥.

معجم رجال الحديث ٩: ٢٨٣. معجم الثقات ٣٠٥. رجال البرقي ١٠. جامع الرواة
:١

٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٧٠. منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٦٢)

[الصيرفي]
عبد الخالق بن حبيب الصيرفي، الكوفي، أخو هشيم، وقيل هيثم الصيرفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٨٤. نقد الرجال ١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٧٠.

منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٦٣)

[الخزاعي]
عبد الخالق بن دينار الخزاعي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦. نقد الرجال
١٨٢٨. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨٥. جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤:

.٧٠
منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال ١٩٠.

(١٧٦٤)
[الصيقل]

عبد الخالق الصيقل، الكوفي.

(٢٠٣)



محدث إمامي. روى عنه أبو خالد القماط.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦.
رجال البرقي ٢٥. جامع الرواة ١: ٤٤١. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦. مجمع

الرجال
٤: ٧٠. منهج المقال ١٩٠.

(١٧٦٥)
[الصيرفي]

عبد الخالق بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار الصيرفي، األسدي بالوالء،
الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية الصلحاء. روى عنه زرارة بن أعين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. رجال النجاشي في ترجمة
ابنه إسماعيل بن عبد الخالق ٢٠. رجال ابن داود ١٢٧. رجال الحلي ١٢٩. معجم

الثقات ٣٠٥. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨٥. رجال الكشي ٤٠٦ و ٤١٣. نقد
الرجال

١٨٢. جامع الرواة ١: ٤٤١. هداية المحدثين ٩٢ و ٢٠١. مجمع الرجال ٤: ٧٠.
بهجة

اآلمال ٥: ١٣١. منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال ١٩٠. التحرير الطاووسي ٢٠٨.
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٥. روضة المتقين ١٤: ٣٧٨. إتقان المقال ٧٦. الوجيزة ٣٨.

رجال األنصاري ٩٩.
(١٧٦٦) [عبد الخالق بن عواض]

إمامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم. روى عن
اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٩:

.٢٨٦

(٢٠٤)



(١٧٦٧)
[البناني]

عبد الخالق بن محمد البناني، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

روى عنه عبد الحميد بن عواض الطائي، ومحمد بن أبي طلحة، وعبد الله بن
مسكان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٦ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك
٨١٦. معجم رجال الحديث ٩: ٢٨٦ وفيه اللبناني بدل البناني. نقد الرجال ١٨٣.

جامع الرواة ١: ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٧٠. منتهى المقال ١٧٢. منهج المقال
.١٩٠

إتقان المقال ١٩٨
(١٧٦٨) [الغزالي]

عبد ربه، وقيل عبدويه الغزالي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن جبلة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨٨ و ١١: ٤٤. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع
الرجال ٤:

١١٢. منهج المقال ٢١٦.
(١٧٦٩) [األسدي]

عبد ربه بن أبي ميمون، وقيل أبي ميمونة بن يسار األسدي بالوالء، الكوفي،
والد شهاب بن عبد ربه.

محدث إمامي. روى عنه إسماعيل بن عبد الخالق بن شهاب.

(٢٠٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٨٧. نقد الرجال ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤٢. مجمع الرجال ٤:
.١١٢

منتهى المقال ١٧٢ وفيه عبد ربه بن ميمون بن يسار. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٧٠) [الصيرفي]

عبد الرحمن بن أبي الصيرفي، المرادي، الكوفي.
إمامي. مولى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٩٢. نقد الرجال ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤٢. مجمع الرجال ٤: ٧٠.
منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩١.

(١٧٧١) [العجلي]
عبد الرحمن بن أحمر العجلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٠. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٠٩. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٦. مجمع الرجال ٤: ٧٥.

منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩١.
(١٧٧٢) [اليشكري]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر عبد الرحمن بن األسود اليشكري، الكوفي.
إمامي لم يذكر أصحاب كتب الرجال والتراجم تفاصيل أحواله.

توفي سنة ١٦٧ عن خمس وسبعين سنة.

(٢٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٤٠. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٠٩. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٦. مجمع الرجال ٤: ٧٥.
منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩١.

(١٧٧٣) [بياع األنماط]
عبد الرحمن بن األشل، المعروف ببياع األنماط.

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه أحمد بن رزق الغمشاني.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٣١٠. جامع الرواة ١: ٤٤٦.

(١٧٧٤) [الشيباني]
أبو محمد عبد الرحمن بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وكان عارفا، مستقيما، ممدوحا، قليل الحديث،
وله كتاب.

روى عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٠. فهرست الطوسي ١٠٩.
رجال الكشي ١٦١. رجال النجاشي ١٦٤. معالم العلماء ٧٩. رجال ابن داود ١٢٨.

رجال الحلي ١١٤. معجم الثقات ٣٠٦. رسالة في آل أعين ٢٠. معجم رجال
الحديث

٩: ٣١٠. رجال البرقي ١١. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٦. هداية
المحدثين

(٢٠٧)



٩٥. مجمع الرجال ٤: ٧٥. تاريخ آل زرارة ١١٨. بهجة اآلمال ٥: ١٣٧. منتهى
المقال

١٧٤. منهج المقال ١٩١. جامع المقال ٧٦. التحرير الطاووسي ١٩٣. وسائل الشيعة
٢٠: ٢٢٦. روضة المتقين ١٤: ٣٧٨. إتقان المقال ٢٠٠. الوجيزة ٣٧.

(١٧٧٥) [التغلبي]
عبد الرحمن بن بشير التغلبي بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه علي بن أسباط.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤١. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٣١٣. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٧. مجمع الرجال ٤: ٧٦.

منهج
المقال ١٩١.

(١٧٧٦) [الكوفي]
عبد الرحمن بن بكير الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه يونس بن عبد الرحمن.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٤١. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٣١٤. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٧. مجمع الرجال ٤: ٧٦.

منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩١.
(١٧٧٧) [الجعفري]

عبد الرحمن بن جريش، وقيل حريش الجعفري، الكالبي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

توفي سنة ١٧٢ وله سبع وسبعون سنة.

(٢٠٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٤١. خاتمة المستدرك

٨١٦. معجم رجال الحديث ٩: ٣١٤. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٧.
منتهى

المقال ١٧٤. منهج المقال ١٩١. إتقان المقال ١٩٩. الوجيزة ٣٨.
(١٧٧٨) [بياع السابري]

أبو عبد الله عبد الرحمن بن الحجاج البجلي بالوالء، الكوفي، المعروف ببياع
السابري.

من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، ومن شيوخ أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم،
ومن أبرز خاصته وبطانته، ومن الذين رووا النص باإلمامة من اإلمام

الصادق عليه السالم على ابنه اإلمام الكاظم عليه السالم، وله كتاب.
كان عابدا، رفيع المنزلة، ولجاللة قدره شهد له اإلمام الصادق عليه السالم بالجنة.

وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان في بادئ أمره كيساني العقيدة، ثم استبصر وعرف طريق الحق والصواب

فالتحق بركب اإلمامية.
كان كوفيا، سكن بغداد، وتوفي في حياة اإلمام الرضا عليه السالم الذي توفي عليه

السالم
سنة ٢٠٣

روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، ويحيى بن معين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠ و ٣٥٣ وفيها أستاذ صفوان. تنقيح المقال ٢: ١٤٠. رجال
النجاشي ١٦٥. االرشاد ٢٨٨. فهرست الطوسي ١٠٨. معالم العلماء ٧٩. رجال ابن
داود ١٢٨. رجال الحلي ١١٣. معجم الثقات ٦٩. معجم رجال الحديث ٩: ٣١٥.

نقد
الرجال ١٨٤. رجال البرقي ٢٤ و ٤٨. توضيح االشتباه ١٩٦. جامع الرواة ١: ٤٤٧.

هداية المحدثين ٩٥. رجال الكشي ٤٤١. مجمع الرجال ٤: ٧٦ و ٧٧. تأسيس
الشيعة

(٢٠٩)



٤١٠. بهجة اآلمال ٥: ١٤٠. سفينة البحار ٢: ١١٧. منتهى المقال ١٧٤. البحار
:٤٧

٣٤٣. منهج المقال ١٩١. جامع المقال ٧٦. التحرير الطاووسي ١٩٢. وسائل الشيعة
٢٠: ٢٢٦. إتقان المقال ٧٧ و ٣٠٧. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ٤١. رجال

األنصاري ١٠٠.
تاريخ بغداد ١٠: ٢٣٩.

(١٧٧٩) [عبد الرحمن الحذاء]
محدث. روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨١٦. تنقيح المقال ٢: ١٤٢

وفيه ابن الحذاء. جامع الرواة ١: ٤٤٩.
(١٧٨٠) [عبد الرحمن بن أبي الحسين]

إمامي، لم يذكر أحد ترجمة حياته.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٩٣. نقد الرجال ١٨٤. جامع الرواة ١: ٤٤٢. مجمع الرجال ٤: ٧١.

منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٠.
(١٧٨١) [الرؤاسي]

عبد الرحمن بن حميد ين عبد الرحمن الكالبي، الرؤاسي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة، وروى عنه ابنه حميد بن عبد الرحمن، ومالك بن

إسماعيل، وإسحاق بن منصور السلولي وغيرهم.

(٢١٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٢٦. نقد الرجال ١٨٥. توضيح االشتباه ١٩٦. جامع الرواة ١: ٤٥٠.

مجمع الرجال ٤: ٧٨. منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.
التاريخ الكبير ٣: ١: ٢٧٤. االكمال ٤: ١٥٠. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٣ وفيه ثقة

وله أحاديث. تقريب التهذيب ١: ٤٧٨. خالصة تذهيب الكمال ١٩١. تهذيب
التهذيب

٦: ١٦٥. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٢٥. الثقات ٧: ٧٤.
(١٧٨٢) [الخثعمي]

عبد الرحمن الخثعمي، وقيل الجعفي.
محدث. روى عنه عبد الله بن المغيرة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨١٦. تنقيح المقال ٢: ١٤٣.

جامع الرواة ١: ٤٥٠. منتهى المقال ١٧٥.
(١٧٨٣) [الصيقل]

عبد الرحمن بن زياد القصير، الصيقل.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٣ و ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨١٦.

معجم رجال الحديث ٩: ٣٢٧ و ٣٥٦. نقد الرجال ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٥٠ و
.٤٥٢

مجمع الرجال ٤: ٧٨ و ٨٢. منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.
(١٧٨٤) [العدوي]

أبو زيد عبد الرحمن بن زيد، وقيل يزيد بن أسلم التنوخي، وقيل التنوكي،

(٢١١)



العدوي، العمري بالوالء، المدني.
محدث ضعفه بعض العامة. روى عنه محمد بن الفضيل، وأحمد بن الحسن

المثنى، والحسن بن أبي الحسين الفارسي وغيرهم.
توفي سنة ١٨٢، وقيل سنة ١٨٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٥٣ و ٣٥٤. نقد الرجال ١٨٥. توضيح االشتباه
.١٩٧

مجمع الرجال ٤: ٧٩. جامع الرواة ١: ٤٥٠. رجال البرقي ٢٤. منتهى المقال ١٧٣.
منهج المقال ١٩٢.

لسان الميزان ٧: ٢٨٠. ميزان االعتدال ٢: ٥٦٥. تهذيب التهذيب ٦: ١٧٧.
التاريخ الكبير ٥: ٢٨٤. تقريب التهذيب ١: ٤٨٠. خالصة تذهيب الكمال ١٩٢.

الطبقات البن خياط ٢٧٥. شذرات الذهب ١: ٢٩٧. المجروحين ٢: ٥٧. العبر ١:
٢٨٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٥٨١. الضعفاء الكبير ٢: ٣٣١. الجرح

والتعديل
٢: ٢: ٢٣٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٤٩ و ٣٣٦ و ٤٥٦. المغني في

الضعفاء ١: ٣٨٠. أحوال الرجال ١٣١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١١٧.
الضعفاء

١٠٢. الكنى واألسماء ١: ١٨٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٩٥.
(١٧٨٥)

[الجرشي]
عبد الرحمن بن زيد بن أبي زيد الجرشي، الكوفي، وقيل في اسمه عبد

الرحمن بن زيد أبي زيد.
إمامي، مولى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٢٧. نقد الرجال ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٥٠. مجمع الرجال ٣: ٧٩.
منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.

(٢١٢)



(١٧٨٦)
[العطار]

عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن األشل، الكوفي، العطار.
من ضعفاء محدثي اإلمامية، مولى، وله كتاب، وروى عن اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا
روى عنه بكر بن صالح، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن أبي عمير

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨١٦. رجال
النجاشي ١٦٥. رجال ابن داود ١٢٨ و ٢٥٦. رجال الحلي ٢٣٩. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٢٨. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٥٠. هداية
المحدثين ٩٦. مجمع الرجال ٤: ٧٩. بهجة اآلمال ٥: ١٤٣. منتهى المقال ١٧٥.

منهج
المقال ١٩٢. جامع المقال ٧٧. ايضاح االشتباه ٦٣. نضد االيضاح ١٨٠. إتقان

المقال
٣٠٧. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري ١٠٠.

(١٧٨٧)
[الخزاز]

عبد الرحمن بن سعيد الخزاز.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه الحسين بن بكر.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ٣٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٤٤. جامع الرواة ١: ٤٥١.
(١٧٨٨)

[الجريري]
عبد الرحمن بن سلمة الجريري.

إمامي كسابقه.

(٢١٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ٩:

.٣٣١
(١٧٨٩)

[ابن الغسيل]
أبو سليمان عبد الرحمن بن سليمان، وقيل سلمان بن عبد الله بن حنظلة بن

أبي عامر األنصاري، األوسي، المدني، المعروف بابن الغسيل، والغسيل جد أبيه
حنظلة الذي كان يعرف بغسيل المالئكة.

محدث، وثقه بعض العامة وصدقوا حديثه، وقال آخرون منهم بأنه كان فيه
لين. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان، ووكيع بن الجراح، وزيد بن الحباب وغيرهم.
توفي سنة ١٧٢، وقيل سنة ١٧١ وهو ابن مائة وست سنين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٨. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال الحديث ٩: ٣٣١.

تنقيح المقال ٢: ١٤٤. مجمع الرجال ٤: ٧٩. نقد الرجال ١٨٥. جامع الرواة ١:
.٤٥١

منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.
تقريب التهذيب ١: ٤٨٣. ميزان االعتدال ٢: ٥٦٨. لسان الميزان ٧: ٢٨٠. التاريخ
الكبير ٥: ٢٨٩. العبر ١: ٢٦٠. تهذيب التهذيب ٦: ١٨٩. خالصة تذهيب الكمال

١٩٣. شذرات الذهب ١: ٢٨٠. المجروحين ٢: ٥٧. النجوم الزاهرة ٢: ٦٩.
الكامل في

ضعفاء الرجال ٤: ١٥٩٣. الضعفاء الكبير ٢: ٣٣٤. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٣٩.
تاريخ

أسماء الثقات ٢١٢. الثقات ٧: ٦٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٩٦.
الكنى

واألسماء ١: ١٩٣. هدى الساري ٤١٦.

(٢١٤)



(١٧٩٠)
[عبد الرحمن بن سنان]

محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.
روى عنه علي بن أسباط.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٣٣١.

(١٧٩١)
[الكلبي]

عبد الرحمن بن سويد الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٤. معجم رجال الحديث ٩: ٣٣١. نقد
الرجال ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٥١. مجمع الرجال ٤: ٧٩. منتهى المقال ١٧٣.

منهج
المقال ١٩٢.

(١٧٩٢)
[بياع السابري]

عبد الرحمن بن سيابة الكوفي، البجلي، البزاز، وكان يعرف ببياع السابري.
محدث إمامي عادل، وقيل كان من الثقات، وقيل من الحسان، وقيل من الضعفاء.

روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن النعمان، ويونس بن عبد الرحمن
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٤٤. خاتمة المستدرك
٨١٦. معجم رجال الحديث ٩: ٣٣٢. رجال البرقي ٢٣. رجال الكشي ٣٩٠. نقد
الرجال ١٨٥. توضيح االشتباه ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٥١. هداية المحدثين ٩٦.

مجمع الرجال ٤: ٧٩ و ٨٠. بهجة اآلمال ٥: ١٤٤. سفينة البحار ٢: ١١٧. منتهى

(٢١٥)



المقال ١٧٥. منهج المقال ١٩٢. روضة المتقين ١٤: ٣٧٨. إتقان المقال ١٩٩ و
.٣٠٧

الوجيزة ٣٨.
مقاالت االسالميين ١: ١٠٧.

(١٧٩٣)
[البصري]

عبد الرحمن بن عباد البصري.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣٤. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤٥١.
مجمع

الرجال ٤: ٨٠. منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.
(١٧٩٤)
[االمامي]

أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن حنيف
األنصاري، األوسي، االمامي نسبة إلى أبي امامة بن سهل، المدني، وقيل المديني.
من خواص أصحاب اإلمام عليه السالم، ومن فضالء محدثي اإلمامية، وكان كثير

الحديث، عالما بالسيرة.
قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا لكنه يخطئ. روى عنه فليح بن

سليمان، وسعيد بن أبي مريم، ومحمد بن عمر الواقدي وغيرهم.
في أواخر أيامه كف بصره، وتوفي سنة ١٦٢ وهو ابن بضع وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩ وفيه أسند عنه وفي نسخة خطية منه جاء اإلمام بدل

االمامي. تنقيح المقال ٢: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال الحديث ٩:
٣٣٥. نقد الرجال ١٨٦. المناقب ٤: ٢٨١. جامع الرواة ١: ٤٥٢. مجمع الرجال

.٤: ٨٠

(٢١٦)



منتهى المقال ١٧٥. منهج المقال ١٩٢. إتقان المقال ١٩٩.
لسان الميزان ٧: ٢٨٢. ميزان االعتدال ٢: ٥٧٧. تهذيب التهذيب ٦: ٢٢٠. تقريب

التهذيب ١: ٤٨٩. التاريخ الكبير ٥: ٣٢٠. خالصة تذهيب الكمال ١٩٥. الكامل في
ضعفاء الرجال ٤: ١٥٩٧. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٦٠. االكمال ٣: ٣. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٢: ٩٦. المشتبه ١: ٣٢. المغني في الضعفاء ٢: ٣٨٣.

(١٧٩٥)
[األسدي]

عبد الرحمن بن عبيد األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣٧. نقد الرجال ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤٥٢. مجمع الرجال ٤: ٨١.
منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٢.

(١٧٩٦)
[المزني]

عبد الرحمن بن عبيد المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣٧. جامع الرواة ١: ٤٥٢. مجمع الرجال ٤: ٨١. منهج المقال ١٩٢.
(١٧٩٧)

[البكرواني]
أبو بحر، وقيل أبو يحيى عبد الرحمن بن عثمان بن أمية، وقيل أبي أمية بن

عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، البكرواني، وقيل البكراوي، البصري.
من المحدثين المجهولين، ضعفه بعض العامة.

روى عنه زياد بن يحيى الحساني، وأحمد بن عبدة الضبي، وأزهر بن جميل

(٢١٧)



الرقاشي وغيرهم، وتوفي في المحرم، وقيل أول صفر سنة ١٩٥.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٣٨. نقد الرجال ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤٥٢. مجمع الرجال ٤: ٨١.

منهج
المقال ١٩٢.

لسان الميزان ٧: ٢٨٢. ميزان االعتدال ٢: ٥٧٨. تهذيب التهذيب ٦: ٢٢٦. تقريب
التهذيب ١: ٤٩٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٤٨. التاريخ الكبير ٥: ٣٣١.

خالصة تذهيب الكمال ١٩٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٦٠٥. الضعفاء الكبير
:٢

٣٣٥. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٦٤. الكنى واألسماء ١: ١٢٥. الضعفاء والمتروكين
البن الجوزي ٢: ٩٧. المغني في الضعفاء ٢: ٣٨٣.

(١٧٩٨)
[المكي]

عبد الرحمن العطار، وقيل ابن العطار، المكي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٣٩ و ٣٥٦. جامع الرواة ١: ٤٥٢. مجمع الرجال ٤: ٨١. منهج
المقال ١٩٢.

(١٧٩٩)
[الطحان]

عبد الرحمن بن أبي عمارة الطحان، الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال

الحديث ٩: ٢٩٨. نقد الرجال ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤٣ وفيه الطحال بدل
الطحان.

مجمع الرجال ٤: ٧٢. منهج المقال ١٩٠.

(٢١٨)



(١٨٠٠)
[األوزاعي]

أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد، وقيل يحمد، وقيل أبي عمرو
األوزاعي، الهمداني، الدمشقي.

من مشاهير علماء وفقهاء ومحدثي العامة ببالد الشام، وصاحب إحدى
مذاهبهم.

كان حافظا، كاتبا، متكلما فصيحا، ولد ببعلبك سنة ٨٨، وقيل سنة ٩٣، ثم
رحل إلى دمشق وسكنها خارج باب الفراديس، ثم انتقل إلى بيروت واستوطنها،

ولم يزل بها حتى توفي في أواخر صفر، وقيل في ربيع األول سنة ١٥٧، وقيل سنة
١٥٠، وقيل سنة ١٥٩.

له كتاب (السنن) و (المسائل).
روى عنه أبو عمران الخراط، ويحيى بن أبي كثير، وسفيان الثوري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٦ و ٣: باب الكنى ٤٧. فهرست النديم

٢٨٤. معجم رجال الحديث ٢٣: ٥٩. جامع الرواة ٢: ٤٣٩. حلية األولياء ٦:
.١٣٥

تتمة المنتهى (فارسي) ٢٠٤. ريحانة األدب (فارسي) ١: ٢٠٦. سفينة البحار ٢:
.٦٤٤

الكنى واأللقاب ٢: ٥١. الموسوعة اإلسالمية ٥: ١٥. هدية األحباب (فارسي) ١٠١.
العبر ١: ٢٢٧. معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ١٠٨. األنساب ٥٣. تاريخ

بيروت ١٥. صفة الصفوة ٤: ٢٢٨. تاريخ بغداد ٦: ٢٩٥. الثقات ٧: ٦٢. المراسيل
١١٢. المعارف ٢١٧. خالصة تذهيب الكمال ١٩٧. الكامل في التاريخ ٦: ١٤.

كشف
الظنون ٢: ١٦٨٢. تاريخ الثقات ٢٩٦. دائرة معارف البستاني ٤: ٦٤٣. تذكرة

الحفاظ
١: ١٧٨. تهذيب التهذيب ٦: ٢٣٨. شذرات الذهب ١: ٢٤١. الجرح والتعديل ٢:

:٢
٢٦٦. النجوم الزاهرة ٢: ٣٠. الطبقات البن خياط ٣١٥. لسان العرب ٨: ٣٩١.

معجم
البلدان ١: ٤٩٣. تاريخ أبي الفداء ٢: ٧. وفيات األعيان ٣: ١٢٧. األعالم ٣: ٣٢٠.

(٢١٩)



معجم المؤلفين ٥: ١٦٣. تاريخ أسماء الثقات ٢١٨. الكنى واألسماء ٢: ٤٣. دائرة
معارف فريد وجدي ١٠: ٧٧٨. الطبقات الكبرى ٧: ١٨٥. اللباب ١: ٩٣. طبقات

الحفاظ ٧٩. لسان الميزان ٧: ٢٨٣. تقريب التهذيب ١: ٤٩٣. مرآة الجنان ١:
.٣٣٣

تهذيب األسماء واللغات ١: ٢٩٨. هدية العارفين ١: ٥١١. ميزان االعتدال ٢: ٥٨٠.
البداية والنهاية ١٠: ١١٥. التاريخ الكبير ٥: ٣٢٦.

(١٨٠١)
[عبد الرحمن بن الفضيل]

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

رجال البرقي ٢٤. معجم رجال الحديث ٩: ٣٤٢.
(١٨٠٢)
[الخياط]

عبد الرحمن بن أبي القطان، وقيل أبي العطارد، وقيل أبي العطار، وقيل أبي
اليقظان الخياط، وقيل الحناط.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٩٧. نقد الرجال ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤٣. مجمع الرجال ٤: ٧٢.

منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٠.
(١٨٠٣)

[الهاشمي]
عبد الرحمن بن كثير القرشي، الهاشمي، العباسي بالوالء، الكوفي.

من ضعفاء المحدثين، وقيل كان وضاعا للحديث وله جملة من الكتب منها
(فضائل سورة إنا أنزلناه)، و (صلح الحسن عليه السالم)، و (فدك)، وله كتاب فاسد

سماه (األظلة).
روى عنه علي بن حسان، والقاسم الخراز، والحسن بن محبوب وغيرهم.

(٢٢٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٤٣. رجال البرقي ١٩. نقد الرجال ١٨٦. جامع الرواة ١: ٤٥٣.
مجمع

الرجال ٤: ٨٣. رجال النجاشي ١٦٣. فهرست الطوسي ١٠٨. معالم العلماء ٧٩.
رجال

ابن داود ٢٥٦. رجال الحلي ٢٣٩. الذريعة ٢: ٢١٩ و ١٥: ٨٦ و ١٦: ١٢٩
وغيرها.

بهجة اآلمال ٥: ١٤٦. منتهى المقال ١٧٥. منهج المقال ١٩٢. جامع المقال ٧٧.
إتقان

المقال ٣٠٨. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ٧٣. رجال األنصاري ١٠٠.
(١٨٠٤)

[ابن أبي ليلى]
عبد الرحمن بن أبي ليلى.

محدث روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه ابنه محمد بن عبد الرحمن، ومسعدة بن صدقة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٩: ٢٩٩. تنقيح المقال ٢: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٤٤٤.

التحرير الطاووسي ١٩٣.
(١٨٠٥)
[الفزاري]

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان الفزاري،
العرزمي، وقيل ابن العرزمي، وقيل الرزمي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم، وله
كتاب.

روى عنه زكريا بن يحيى، ويوسف بن الحارث الكمنداني، وجعفر بن بشير
وغيرهم. توفي سنة ١٨٠.

(٢٢١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. رجال النجاشي ١٦٥. فهرست

الطوسي ١٠٨. معالم العلماء ٧٩. رجال ابن داود ١٢٩. رجال الحلي ١١٤. معجم
الثقات ٦٩. معجم رجال الحديث ٩: ٣٣٨ و ٣٤٩ و ٣٥٠. نقد الرجال ١٨٦.

توضيح
االشتباه ١٩٨ وفيه اسم جده عبد الله بدل عبيد الله. جامع الرواة ١: ٤٥٣. هداية

المحدثين ٢٠٠. مجمع الرجال ٤: ٨٤ و ٨٥. بهجة اآلمال ٥: ١٤٨. منتهى المقال
١٧٦. منهج المقال ١٩٣. ايضاح االشتباه ٦٣. نضد االيضاح ١٨١. أضبط المقال

٥٢٧. الوجيزة ٣٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٧. روضة المتقين ١٤: ٣٧٩. إتقان
المقال

٧٧. رجال األنصاري ١٠١.
لسان الميزان ٣: ٤٢٨. ميزان االعتدال ٢: ٥٨٥. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٨٢.

الثقات ٧: ٩١.
(١٨٠٦)
[األزدي]

عبد الرحمن بن مسلم، وقيل محمد األزدي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه ابنه أبو أحمد الحسين بن عبد الرحمن.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٤٧ و ٣٥١. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٤. مجمع الرجال

:٤
٨٤. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٠٧)
[الحريري]

عبد الرحمن بن مسلمة الحريري، وقيل الجريري.
محدث إمامي. روى عنه ثعلبة بن ميمون.

(٢٢٢)



المراجع:
رجال البرقي ٢٤. معجم رجال الحديث ٩: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٨١٧. تنقيح

المقال ٢: ١٤٨. جامع الرواة ١: ٤٥٤.
(١٨٠٨)
[العبدي]

عبد الرحمن بن المنذر العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٥٢. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٤. مجمع الرجال ٤: ٨٥.
منتهى المقال ١٧٣. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٠٩)
[المدني]

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الموال، وقيل أبي الموالي المدني، الهاشمي
بالوالء، وقيل في اسمه عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي.

محدث وثقه بعض العامة وكان كثيرا ما يخالط بني الحسن عليه السالم، فحملته
السلطة العباسية من المدينة المنورة إلى بغداد مع جماعة من الطالبيين، وأمر

المنصور الدوانيقي العباسي بسجنه ببغداد وقيل بالهاشمية، وأمر بضربه أربعمائة
سوط لكي يدل السلطة على محمد بن عبد الله بن الحسن الحسني، فرفض ذلك

لكونه كان من شيعته.
روى عنه سفيان الثوري، وقتيبة بن سعيد، وعبد الله بن المبارك وغيرهم.

توفي سنة ١٧٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٨١٦. معجم رجال
الحديث ٩: ٢٩٩. مقاتل الطالبيين ١٩٩ و ٢٨٧ و ٢٩٥ وغيرها. نقد الرجال ١٨٤.

(٢٢٣)



جامع الرواة ١: ٤٤٤. مجمع الرجال ٤: ٧٣. منهج المقال ١٩١. الكامل في التاريخ
:٥

٥٢٢. شذرات الذهب ١: ٢٨٣. العبر ١: ٢٦٤. تاريخ بغداد ١٠: ٢٢٦. التاريخ
الكبير

٥: ٣٥٥. تهذيب التهذيب ٦: ٢٨٢. تقريب التهذيب ١: ٥٠٠. النجوم الزاهرة ٢:
.٧٤

المغني في الضعفاء ٢: ٣٨٧. هدى الساري ٤١٧. تاريخ أسماء الثقات ٢١٣. الجرح
والتعديل ٢: ٢: ٢٩٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٦١٦. مرآة الجنان ١: ٣٦٨.

الطبقات البن خياط ٢٧٦. خالصة تذهيب الكمال ١٩٩.
(١٨١٠)

[الشيباني]
أبو همام عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ميمون الشيباني بالوالء، الكوفي،

البصري، ختن الفضيل بن يسار.
من ثقات محدثي اإلمامية.

روى عنه سلمة بن كهيل، وخالد الحذاء، وأبان بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠. تنقيح المقال ٢: ١٣٨. رجال النجاشي في ترجمة حفيده
إسماعيل بن همام ٢٢. رجال ابن داود ١٢٨. رجال الحلي ١١٣. معجم الثقات ٦٨.
معجم رجال الحديث ٩: ٢٩٢ و ٢٩٤ و ٢٢: ٨٠. رجال البرقي ٢٤. رجال الكشي
٣١١. نقد الرجال ١٨٣. جامع الرواة ١: ٤٤٢. هداية المحدثين ٩٢. مجمع الرجال

:٤
٧١ و ٧٢ و ٨٥. بهجة اآلمال ٥: ١٣٣. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٠.

جامع
المقال ٧٦. التحرير الطاووسي ١٩٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٥. إتقان المقال ٧٦.

الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ١١. رجال األنصاري ١٠١.
(١٨١١)
[الجعفي]

أبو العالء عبد الرحمن بن ناصح الجعفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

(٢٢٤)



روى عنه عبد الله بن المغيرة. وتوفي سنة ١٦٦ وهو ابن سبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك
٨١٧. معجم رجال الحديث ٩: ٣٥٢. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٤.

مجمع
الرجال ٤: ٨٥. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣. إتقان المقال ١٩٩. الوجيزة

.٣٨
(١٨١٢)
[البارقي]

أبو محمد عبد الرحمن بن نصر بن عبد الرحمن البارقي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك

٨١٧. معجم رجال الحديث ٩: ٣٥٢. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٧. جامع
الرواة

١: ٤٥٤. مجمع الرجال ٤: ٨٥. منتهى المقال ١٧٤ و ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.
إتقان

المقال ١٩٩.
(١٨١٣)
[العجلي]

أبو محمد عبد الرحمن بن الهلقام العجلي.
من ضعفاء محدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. رجال ابن داود ٢٥٧. رجال الحلي
٢٣٩. معجم رجال الحديث ٩: ٣٥٣. نقد الرجال ١٨٧. توضيح االشتباه ١٩٨.

جامع
الرواة ١: ٤٥٤. مجمع الرجال ٤: ٨٦. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

إتقان
المقال ٣٠٨. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري ١٠١.

(٢٢٥)



(١٨١٤)
[النخعي]

عبد الرحمن بن وردان النخعي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ٩: ٣٥٢. نقد الرجال ١٨٧. توضيح االشتباه ١٩٨. جامع الرواة ١: ٤٥٤.

مجمع الرجال ٤: ٨٦. منتهى المقال ١٧٤. منهج المقال ١٩٣.
(١٨١٥)
[الجعفي]

عبد الرحمن بن والد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣١. تنقيح المقال ٢: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٥٣. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٤. مجمع الرجال ٤: ٨٦.
منتهى المقال ١٧٤. منهج المقال ١٩٣.

(١٨١٦)
[األزدي]

أبو معمر عبد الرحمن بن اليسع األزدي، الغامري، وقيل الغامدي، وقيل
العامري، وقيل العامدي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه ابنه عيسى بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الحجاج.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ٩: ٣٥٤. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٥. مجمع الرجال ٤: ٨٦.
منتهى المقال ١٧٤. منهج المقال ١٩٣.

(٢٢٦)



(١٨١٧)
[األسدي]

عبد الرحيم بن روح القصير، األسدي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، جليل القدر، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه إسحاق بن عمار، وزياد القندي، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.
توفي بعد سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧.

معجم رجال الحديث ١٠: ٧ و ١٠. رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ١٨٧. توضيح
االشتباه ١٩٨. جامع الرواة ١: ٤٥٥. مجمع الرجال ٤: ٨٦. منتهى المقال ١٧٦.

منهج
المقال ١٩٣. شرح مشيخة الفقيه ٢٠ وفيه اسمه عبد الرحمن بدل عبد الرحيم.

(١٨١٨)
[العامري]

عبد الرحيم بن سعدان بن مسلم العامري.
المراجع:

رجال البرقي ٢٤. معجم رجال الحديث ١٠: ٩. خاتمة المستدرك ٨١٧. تنقيح
المقال ٢: ١٥٠. جامع الرواة ١: ٤٥٥. منهج المقال ١٩٣.

(١٨١٩)
[الكوفي]

عبد الرحيم بن سليمان المرادي، وقيل األزدي، وقيل الرازي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ١٠: ٩. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٥. مجمع الرجال ٤: ٨٦.

منتهى

(٢٢٧)



المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.
(١٨٢٠)
[اللهبي]

عبد الرحيم بن عتبة الهاشمي، وقيل األزدي، اللهبي، أخو عبد الملك وعلي
اللهبيين.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ١٠: ٩. نقد الرجال ١٨٧. توضيح االشتباه ١٩٨. جامع الرواة ١: ٤٥٥.

مجمع
الرجال ٤: ٨٦. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٢١)
[القصير]

عبد الرحيم بن عتيك القصير.
محدث إمامي، ترحم عليه اإلمام عليه السالم.

روى عنه حماد بن عثمان، وابن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٩ وفيه عيتك بدل عتيك. خاتمة المستدرك ٨١٧.
تنقيح المقال ٢: ١٥٠ وفيه من أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم. معجم الثقات ٣٠٥.

جامع
الرواة ١: ٤٥٥. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٢٢)
[البجلي]

عبد الرحيم بن مسلم، وقيل مسلمة البجلي، الجريري، وقيل الحريري،
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

(٢٢٨)



الحديث ١٠: ١٠. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤: ٨٦.
منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٢٣)
[البارقي]

عبد الرحيم بن نصر بن عبد الرحمن البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٢. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٠. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤: ٨٧.
منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٢٤)
[الخراساني]

عبد الرزاق بن إبراهيم الخراساني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. معجم رجال الحديث ١٠: ١٢.

خاتمة المستدرك ٨١٧. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤:
.٨٧

منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.
(١٨٢٥)

[عبد الرزاق بن همام]
أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع اليماني، الصنعاني، الحميري بالوالء.

من حسان محدثي اإلمامية، وكان عالما جليال، فقيها، حافظا، مفسرا، روى
عن اإلمام الجواد عليه السالم أيضا، ووثقه بعض العامة.

له من التأليف كتاب (تزكية األرواح)، و (المصنف في الحديث) المعروف
بالجامع الكبير.

ولد بصنعاء سنة ١٢٦، وعمي في أواخر أيامه، وتوفي باليمن في النصف من
شهر شوال سنة ٢١١. روى عنه سليمان بن داود المنقري، وأحمد بن حنبل،

(٢٢٩)



وسليمان بن داود الشاذكوني وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨١٧. ريحانة
األدب (فارسي) ٣: ٤٧٠. جامع الرواة ١: ٤٥٦. نقد الرجال ١٨٧. رجال النجاشي

في
ترجمة محمد ابن أبي بكر همام الطائي ٢٦٨. معجم الثقات ٣٠٧. رجال البرقي ٢٤.

مجمع الرجال ٤: ٨٧. الذريعة ٤: ٢٥٠ و ٢١: ١٣٢. الكنى واأللقاب ٢: ٣٨٧.
معجم

رجال الحديث ١٠: ١٢ و ١٣. أعيان الشيعة ٧: ٤٧١. سفينة البحار ٢: ١١٩.
منتهى

المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.
ميزان االعتدال ٢: ١٢٦. الرسالة المستطرفة ٣١. خالصة تذهيب الكمال ٢٠١.

وفيات األعيان ٣: ٢١٦. األعالم ٣: ٣٥٣. شذرات الذهب ١: ٢٧٢. معجم المؤلفين
:٥

٢١٩ ومصادره. العبر ١: ٣٦٠. الطبقات الكبرى ٥: ٣٩٩. طبقات الحفاظ ١٥٤.
تقريب التهذيب ١: ٥٠٥. المغني في الضعفاء ٢: ٣٩٣. هدى الساري ٤١٨. تاريخ

أسماء الثقات ٢٥٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٤٨. الكنى واألسماء ١: ١١٩.
المعارف ٢٢٦. طبقات الحنابلة ١: ٢٠٩. النجوم الزاهرة ٢: ٢٠٢. الضعفاء

والمتروكين
البن الجوزي ٢: ١٠٤. مرآة الجنان ٢: ٥٢. ملحق الجزء الثالث عشر من تاريخ

بغداد
١٧٣. األنساب ٣٥٥. تهذيب التهذيب ٦: ٣١٠. نكت الهميان ١٩١. الكامل في

التاريخ ٦: ٤٠٦. اللباب ٢: ٢٤٨. البداية والنهاية ١٠: ٢٦٥. طبقات المفسرين ١:
٢٩٦. معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ١١٢. لسان الميزان ٧: ٢٨٧. التاريخ الكبير

٦: ١٣٠. الطبقات البن خياط ٢٨٩. تاريخ أبي الفداء ٢: ٢٩ وفيه الصغاني بدل
الصنعاني. الضعفاء الكبير ٣: ١٠٧. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٨. تاريخ الثقات ٣٠٢.

المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٥٤.
(١٨٢٦)

[عبد السالم بن حرب]
أبو بكر عبد السالم بن حرب بن سلمة، وقيل سلم النهدي، المالئي، البصري،

الكوفي.



(٢٣٠)



محدث مجهول الحال، وقيل من العامة، ويعدونه من ثقاتهم وحفاظهم، وكان
مولى.

روى عنه الفضل بن دكين، وعلي الزيدي، وإسحاق السلولي، وكان بصري
األصل. ولد سنة ٩١، وسكن الكوفة وتوفي بها سنة ١٨٧ وقيل سنة ١٨٦.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥١. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٤. نقد الرجال ١٨٧. توضيح االشتباه ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٥٦.

مجمع الرجال ٤: ٨٧. منهج المقال ١٩٣.
لسان الميزان ٧: ٢٨٧. ميزان االعتدال ٢: ٦١٤. تهذيب التهذيب ٦: ٣١٦. تقريب
التهذيب ١: ٥٠٥. خالصة تذهيب الكمال ٢٠١. الطبقات البن خياط ١٧٠. طبقات
الحفاظ ١١٥. هدى الساري ٤١٨. الكنى واألسماء ١: ١١٩. تاريخ الثقات ٣٠٣.
الجرح والتعديل ٣: ١: ٤٧. الضعفاء الكبير ٣: ٦٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:
١٩٦٨. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٦. البداية والنهاية ١٠: ١٩٩. األعالم ٣: ٣٥٥.

األنساب ٥٤٧. التاريخ الكبير ٦: ٦٦. اللباب ٣: ٢٧٧. العبر ١: ٢٩٧. معجم
طبقات

الحفاظ والمفسرين ١١٢. شذرات الذهب ١: ٣١٦. تذكرة الحفاظ ١: ٢٧١.
المغني في

الضعفاء ٢: ٣٩٣. الثقات ٧: ١٢٨.
(١٨٢٧)
[المزني]

عبد السالم بن حفص المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥١. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٥. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤: ٨٧.
منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(٢٣١)



(١٨٢٨)
[الكوفي]

عبد السالم الحالل، وقيل الخالل، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥١. معجم رجال الحديث ١٠: ٢١. جامع

الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤: ٨٧. منهج المقال ١٩٣.
(١٨٢٩)
[الجعفي]

عبد السالم بن راشد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥١. خاتمة المستدرك ٨١٧. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٥. نقد الرجال ١٨٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. مجمع الرجال ٤: ٨٧.
منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣.

(١٨٣٠)
[البجلي]

عبد السالم بن سالم البجلي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وأحد الفقهاء األعالم والرؤساء الذين اخذ عنهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن علي بن يوسف بن بقاح، وإسماعيل بن أبي خالد.

المراجع:
رجال النجاشي ١٧٢. رجال الحلي ١١٧. االختصاص ٦١. معجم رجال الحديث

١٠: ١٥. تنقيح المقال ٢: ١٥١. هداية المحدثين ٩٧. جامع الرواة ١: ٤٥٦. معجم
الثقات

٧٠. نقد الرجال ١٨٧. مجمع الرجال ٤: ٨٧. رجال ابن داود ١٢٩. بهجة اآلمال
:٥

١٥٢. منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٣. جامع المقال ٧٧. وسائل الشيعة ٢٠:
.٢٢٧

(٢٣٢)



الضعفاء الكبير ٣: ٦٥. الجرح والتعديل ٣: ١: ٤٥. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ٢: ١٠٦. التاريخ الكبير ٣: ٢: ٦٤. الثقات ٧: ١٢٦.

(١٨٣١)
[األزدي]

عبد السالم بن عبد الرحمن بن نعيم األزدي، الغامدي، الكوفي.
من خواص أصحاب اإلمام عليه السالم، وكان محدثا إماميا حسن الحديث،

ممدوحا، ومن بيت جليل بالكوفة. روى عنه إبراهيم بن أبي البالد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٢. رجال ابن داود ١٢٩. رجال الحلي
١١٧. معجم الثقات ٣٠٧. معجم رجال الحديث ١٠: ١٨. المناقب ٤: ٢٨١. نقد
الرجال ١٨٨. رجال الكشي ٢١٠. مجمع الرجال ٤: ٨٨ و ٨٩. بهجة اآلمال ٥:

.١٥٧
منتهى المقال ١٧٧. منهج المقال ١٩٤. التحرير الطاووسي ٢٠٤. وسائل الشيعة ٢٠:
٢٢٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. روضة المتقين ١٤: ٣٨٠. إتقان المقال ١٩٩. الوجيزة

.٣٨
رجال األنصاري ١٠١ وفيه اسمه عبد الرحيم بدل عبد السالم.

(١٨٣٢)
[الكوفي]

عبد السالم بن كثير الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. توفي بعد سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٠. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. مجمع الرجال ٤: ٨٩.
منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٤.

(١٨٣٣)
[السلمي]

أبو كثير عبد السالم بن المستنير بن يزيد السلمي.

(٢٣٣)



إمامي. توفي سنة ١٨١، وهو ابن ثالث وسبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٢١. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. مجمع الرجال ٤: ٨٩.

منتهى المقال ١٧٦. منهج المقال ١٩٤.
(١٨٣٤)
[الكوفي]

عبد السالم بن نعيم الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبان األحمر.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢١. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. مجمع الرجال ٤: ٨٩.
منتهى المقال ١٧٦ و ١٧٨. منهج المقال ١٩٤.

(١٨٣٥)
[الكلبي]

عبد السالم بن الوضاح الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٢١. نقد الرجال ١٨٨. توضيح االشتباه ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٥٧.

مجمع الرجال ٤: ٨٩. منتهى المقال ١٧٧. منهج المقال ١٩٤.
(١٨٣٦)
[المزني]

عبد السميع بن سالم المزني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

(٢٣٤)



الحديث ١٠: ٢١. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. مجمع الرجال ٤: ٨٩.
منهج

المقال ١٩٤.
(١٨٣٧)
[األزدي]

عبد السميع بن واصل، وقيل فاصل األزدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢١. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٧. مجمع الرجال ٤: ٨٩.
منهج

المقال ١٩٤.
(١٨٣٨)
[العرامي]

عبد الصمد بن بشير العرامي، العبدي بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية الممدوحين، وله كتاب.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري، وجعفر بن بشير، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. رجال النجاشي ١٧٤. فهرست
الطوسي ١٢٢. معالم العلماء ٨٢. رجال ابن داود ١٢٩. رجال الحلي ١٣١. معجم
الثقات ٧٠. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٢. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٨.

توضيح االشتباه ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٥٧. هداية المحدثين ٩٧. مجمع الرجال ٤:
٩٠. بهجة اآلمال ٥: ١٥٨. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. جامع المقال

.٧٧
نضد االيضاح ١٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٢٨. إتقان المقال ٧٨. الوجيزة ٣٨. شرح

مشيخة الفقيه ١٣١. رجال األنصاري ١٠٢.

(٢٣٥)



(١٨٣٩)
[الهمداني]

عبد الصمد بن الصباح الهمداني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٢٤. نقد الرجال ١٨٨. توضيح االشتباه ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨.

مجمع الرجال ٤: ٩٠. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤.
(١٨٤٠)
[الجهني]

عبد الصمد بن عبد الله الجهني، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك

٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٤. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٨.
منتهى

المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. إتقان المقال ٢٠٠.
(١٨٤١)
[العباسي]

أبو محمد عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم
القرشي، الهاشمي، العباسي، الكوفي، عم المنصور الدوانيقي العباسي.

محدث من البيت العباسي، مجهول الحال، وال.
ولد في رجب سنة ١٠٦، وقيل سنة ١٠٤، وقيل سنة ١٠٥، وأمه كثيرة التي

شبب بها عبد الله بن قيس الرقيات الشاعر.
عينه المنصور الدوانيقي سنة ١٤٧ عامال على مكة المكرمة والطائف ودمشق

ثم على المدينة المنورة، وفي سنة ١٥٩ عزله المهدي العباسي، وفي سنة ١٦٢ واله

(٢٣٦)



الجزيرة، وبعد سنة عزله وأمر بحبسه، ولم يزل محبوسا حتى سنة ١٦٦ حيث
أطلق سراحه وواله دمشق، ثم عزله، عمي في أواخر أيامه، وتوفي سنة ١٨٥.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٣. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٤. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٨. منهج المقال ١٩٤.
تاريخ

اليعقوبي ٢: انظر فهرسته.
لسان الميزان ٤: ٢١. ميزان االعتدال ٢: ٦٢٠. الكامل في التاريخ ٥: ١٣٤ و

٥٨٣ و ٦: ٨ و ٥٦ و ١٢٨ و ١٦٩ وغيرها. العبر ١: ٢٩٠. األعالم ٤: ١١. معجم
زامباور (الترجمة الفارسية) ٢٨ و ٣٦ و ٣٩ و ٦٤. وفيات األعيان ٣: ١٩٥. نكت
الهميان ١٩٣. البداية والنهاية ١٠: ١٨٦. تاريخ بغداد ١١: ٣٧. شذرات الذهب ١:

٣٠٧. مرآة الجنان ١: ٣٩٩. النجوم الزاهرة ٢: ١١٨. الضعفاء الكبير ٣: ٨٤.
الجرح

والتعديل ٣: ١: ٥٠. المغني في الضعفاء ٢: ٣٩٥.
(١٨٤٢)

[الصيرفي]
عبد الصمد بن مدار، وقيل تالت الصيرفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٢٦. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٨. مجمع الرجال ٤: ٩٠.

منهج
المقال ١٩٤.

(١٨٤٣)
[الخزاز]

عبد الصمد بن هالل الجعفي بالوالء، الخزاز، البزكندي، وقيل الزبيدي، الكوفي.
إمامي.

(٢٣٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة المستدرك

٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٦. نقد الرجال ١٨٨. جامع الرواة ١: ٤٥٨ وفيه
النيركندي بدل البزكندي. مجمع الرجال ٤: ٩٠. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال

١٩٤. الوجيزة ٣٨.
(١٨٤٤)

[المرادي]
عبد العزيد بن أموي المرادي، الصيرفي، الكوفي.

إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة المستدرك
٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٠. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨.

مجمع
الرجال ٤: ٩١. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. إتقان المقال ٢٠٠.

(١٨٤٥)
[المخزومي]

أبو تمام، وقيل أبو ثمامة عبد العزيز ابن أبي خازن، وقيل أبي حازم سلمة بن
دينار المخزومي وقيل المحاربي بالوالء، المدني، وقيل المديني.

كان من خواص اإلمام عليه السالم، وقيل كان محدثا مجهول الحال، حافظا، وقال
عنه بعض العامة بأنه كان ثقة، صدوقا، فقيها.

روى عنه علي بن حجر، إبراهيم بن حمزة الزبيري، وسعيد بن أبي مريم
وغيرهم.

ولد سنة ١٠٧، وتوفي سنة ١٨٥، وقيل سنة ١٨٤، وقيل سنة ١٨٢، وقيل سنة
.١٨٠

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة المستدرك

(٢٣٨)



٨١٨. المناقب ٤: ٢٨١. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٨. نقد الرجال ١٨٩. جامع
الرواة

١: ٤٥٨. مجمع الرجال ٤: ٩٠. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤.
شذرات الذهب ١: ٣٠٦. الطبقات الكبرى ٥: ٣١٣. الكنى واألسماء ١: ١٣١
وفيه كنية أبيه أبو خارجة بدل أبو خازن، خالصة تذهيب الكمال ٢٠٢. طبقات

الحفاظ ١١٤. تاريخ الثقات ٣٠٤. العبر ١: ٢٨٩. تاريخ أسماء الثقات ٢٣٥. الجرح
والتعديل ٢: ٢: ٣٨٢. لسان الميزان ٧: ٢٨٨. تهذيب التهذيب ٦: ٢٩٧. هدى

الساري
٤١٨. ميزان االعتدال ٢: ٦٢٦. تقريب التهذيب ١: ٥٠٨. النجوم الزاهرة ٢: ١١٧.
األعالم ٤: ١٨. الطبقات البن خياط ٢٧٦. التاريخ الكبير ٦: ٢٥. تذكرة الحفاظ ١:

٢٦٨. الثقات ٧: ١١٧.
(١٨٤٦)
[الكناني]

عبد العزيز بن سليمان الكناني، المدني.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٥. خاتمة المستدرك

٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٢. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨.
مجمع

الرجال ٤: ٩١. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. إتقان المقال ٢٠٠. الوجيزة
.٣٨

(١٨٤٧)
[عبد العزيز الطويل]

محدث، ليس له ذكر في أغلب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه الحسين بن عطية.

المراجع:
رجال البرقي ٢٥. جامع الرواة ١: ٤٥٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٤٣. تنقيح

المقال ٢: ١٥٥.

(٢٣٩)



(١٨٤٨)
[العمي]

أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، البصري.
محدث مجهول الحال، والعامة يعدونه من علمائهم وحفاظهم ومحدثيهم

الثقات.
روى عنه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحسن بن عرفة وغيرهم.

توفي سنة ١٨٩، وقيل سنة ١٨٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٥ وفيه أسند عنه، وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم
رجال الحديث ١٠: ٣٢.

تقريب التهذيب ١: ٥١٠. الثقات ٧: ١١٥. البداية والنهاية ١٠: ١٩٩. شذرات
الذهب ١: ٣١٦. العبر ١: ٢٩٧. التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢٦. تذكرة الحفاظ ١:

.٢٧٠
خالصة تذهيب الكمال ٢٠٣. االكمال ٧: ١٥٣. طبقات الحفاظ ١١٥.

(١٨٤٩)
[الخزاز]

عبد العزيز بن عبد الله العبدي بالوالء، الخزاز، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الضعفاء، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محبوب، وعبد الرحمن بن أبي نجران.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٥. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم
رجال الحديث ١٠: ٣٢ و ٤٤. رجال البرقي ٢٤. رجال النجاشي ١٧١. رجال ابن

داود
٢٥٧. رجال الحلي ٢٤٠. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨ و ٤٥٩. هداية
المحدثين ٩٨. مجمع الرجال ٤: ٩١. بهجة اآلمال ٥: ١٦٢. منتهى المقال ١٧٨.

منهج
المقال ١٩٤. جامع المقال ٧٧. إتقان المقال ٣٠٨. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري

.١٠٢

(٢٤٠)



(١٨٥٠)
[ابن الماجشون]

أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة، وقيل أبي سلم الماجشون
المدني، وقيل المديني، التيمي بالوالء.

من علماء ومحدثي وفقهاء وحفاظ العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وله كتب.
كان أصبهاني األصل، سكن المدينة المنورة، ثم نزل بغداد فتوفي بها سنة

.١٦٤
روى عنه أحمد بن عبد الله بن يونس، وإسماعيل بن عبد الله، ووكيع بن

الجراح وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة المستدرك
٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٩. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨.

مجمع
الرجال ٤: ٩١. الكنى واأللقاب ٣: ١٠٦. ريحانة األدب (فارسي) ٥: ١٤٢. بهجة
اآلمال ٥: ١٦٢. منهج المقال ١٩٤ وفيه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجوشن. إتقان

المقال ٧٨.
تقريب التهذيب ١: ٥٠٩ و ٥١٠. تاريخ بغداد ١٠: ٤٣٦. طبقات الحفاظ ٩٤.

معجم المؤلفين ٥: ٢٥١. األعالم ٤: ٢٢. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٨٦. الطبقات
البن

خياط ٢٧٥. التاريخ الكبير ٦: ١٣. وفيات األعيان ٦: ٣٧٧ في ترجمة الماجشون.
شذرات الذهب ١: ٢٥٩. خالصة تذهيب الكمال ٢٠٣. اللباب ٣: ١٤١. الجمع بين

رجال الصحيحين ٣٠٩. تاريخ الثقات ٣٠٥. الكنى واألسماء ٢: ٥٧. مرآة الجنان
:١

٣٥٢. الطبقات الكبرى ٥: ٣٠٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٥٧. األنساب
٤٩٩. تهذيب التهذيب ٦: ٣٤٣. النجوم الزاهرة ٢: ٤٨. الكامل في التاريخ ٦: ٦٥.

تذكرة الحفاظ ١: ٢٠٦. ذكر أخبار أصبهان ٢: ١٢٤. البداية والنهاية ١٠: ١٤٧.
العبر

١: ٢٤٤. تاريخ أسماء الثقات ٢٣٧. الثقات ٧: ١١٠.

(٢٤١)



(١٨٥١)
[المدني]

عبد العزيز ابن أبي ذئب، وقيل أبي زبيب عمران المدني.
من ضعفاء محدثي اإلمامية، مطعون في حديثه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥ وفيه ضعفه ابن نمير. تنقيح المقال ٢: ١٥٤. خاتمة

المستدرك ٨١٨. رجال ابن داود ٢٥٧. رجال الحلي ٢٤٠. معجم رجال الحديث
:١٠

٢٩. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٨. مجمع الرجال ٤: ٩٠. بهجة اآلمال
:٥

١٦٤. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. إتقان المقال ٣٠٨. الوجيزة ٣٨.
رجال

األنصاري ١٠٢.
(١٨٥٢)
[الكلبي]

عبد العزيز بن فضالة الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥. تنقيح المقال ٢: ١٥٥. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٣. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٩. مجمع الرجال ٤: ٩١.
منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤.

(١٨٥٣)
[القراطيسي]

عبد العزيز القراطيسي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

روى عنه محمد بن حماد الخزاز الكوفي.
المراجع:

تنقيح المقال ٢: ١٥٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٤٤. الخصال ٢: ٤٤٧. جامع

(٢٤٢)



الرواة ١: ٤٥٩. االختصاص ٢٣٣.
(١٨٥٤)

[األندراوردي]
أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبيد، وقيل ابن أبي عبيد األندراوردي،

وقيل الدراوردي، وقيل الداروردي، الخراساني، الجهني وقيل القضاعي بالوالء،
المدني.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وكان من الحفاظ، يقول
عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.

كان خراساني األصل، وقيل أصله من قرية دراورد وهي من قرى فارس.
ولد ونشأ بالمدينة المنورة، وتوفي بها في صفر ١٨٦، وقيل سنة ١٨٧، وقيل

سنة ١٨٢.
روى عنه سليمان بن واقد، وسليمان بن داود المنقري، وسفيان الثوري

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٥. خاتمة المستدرك
٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٣. نقد الرجال ١٨٩. الكنى واأللقاب ٢: ٢٠٤.

جامع الرواة ١: ٤٥٩. منتهى المقال ١٧٨. منهج المقال ١٩٤. الوجيزة ٣٨. إتقان
المقال

٢٠٠. األعالم في كتاب معجم البلدان ٣٢٧.
لسان الميزان ٧: ٢٨٩. الطبقات الكبرى ٥: ٣١٣. معجم البلدان ٢: ٤٤٧. معجم

طبقات الحفاظ والمفسرين ١١٣. ميزان االعتدال ٢: ٦٣٣. تقريب التهذيب ١:
.٥١٢

تهذيب التهذيب ٦: ٣٥٣. خالصة تذهيب الكمال ٢٠٤. العبر ١: ٢٩٧. مرآة الجنان
:١

٤٠٤. األعالم ٤: ٢٥. تذكرة الحفاظ ١: ٢٤٨. شذرات الذهب ١: ٣١٦. البداية
والنهاية ١٠: ١٩٩. طبقات الحفاظ ١١٥. الكامل في التاريخ ٦: ١٦٢. اللباب ١:
٤٩٦. األنساب ٢٢٥. التاريخ الكبير ٦: ٢٥. الطبقات البن خياط ٢٧٦. الضعفاء

الكبير

(٢٤٣)



٣: ٢٠. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٩٥. تاريخ الثقات ٣٠٦. تاريخ أسماء الثقات
.٢٣٦

هدى الساري ٤١٩. المغني في الضعفاء ٢: ٣٩٩. الثقات ٧: ١١٦. المعارف ٢٢٤.
ذكر

أخبار أصبهان ٢: ١٢٥.
(١٨٥٥)
[المدني]

أبو طالب عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد
المخزومي، المدني، وقيل المديني، الحجازي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة وصدقوا
حديثه.

تولى قضاء المدينة المنورة ومكة المكرمة في عهد الدوانيقي والمهدي
العباسيين.

روى عنه معن بن عيسى، وسليمان بن بالل، ومحمد بن إسماعيل بن أبي
فديك وغيرهم.

توفي في خالفة المنصور الدوانيقي العباسي الذي مات سنة ١٥٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٥. خاتمة المستدرك
٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٥. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١: ٤٥٩.

مجمع
الرجال ٤: ٩٢. منتهى المقال ١٧٩. منهج المقال ١٩٤. إتقان المقال ٢٠٠. الوجيزة

.٣٨
لسان الميزان ٧: ٢٨٩. ميزان االعتدال ٢: ٦٣٥. تهذيب التهذيب ٦: ٣٥٧. تقريب

التهذيب ١: ٥١٢. التاريخ الكبير ٦: ٢١. خالصة تذهيب الكمال ٢٠٤. الضعفاء
الكبير

٣: ١١. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٩٣. المغني في الضعفاء ٢: ٣٩٩. الثقات ٧:
.١١٣

(١٨٥٦)
[األموي]

عبد العزيز بن نافع، وقيل تابع، وقيل مانع األموي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه يونس بن يعقوب.



(٢٤٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٥ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٦. خاتمة المستدرك ٨١٨.

معجم رجال الحديث ١٠: ٣٨. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٨٩. جامع الرواة ١:
٤٦٠. مجمع الرجال ٤: ٩١. منتهى المقال ١٧٨ و ١٧٩. منهج المقال ١٩٥.

(١٨٥٧)
[الطائي]

عبد الغفار بن حبيب الطائي، الجازي، وقيل الحارثي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه النضر بن شعيب، والقاسم بن إسماعيل، ومحمد بن زياد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٧ و ٤٨٨ وفيه الجابرزي بدل الجازي. تنقيح المقال ٢: ١٥٨.
رجال النجاشي ١٧٣. فهرست الطوسي ١٢٢. معالم العلماء ٨٢. رجال ابن داود

.١٣٠
رجال الحلي ١١٧. معجم الثقات ٧٠. معجم رجال الحديث ١٠: ٥٤ و ٥٦ و ٥٧.

نقد
الرجال ١٩٠. توضيح االشتباه ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٤٦١. هداية المحدثين ٩٨.
مجمع الرجال ٤: ٩٨ و ٩٩. بهجة اآلمال ٥: ١٨٣. منتهى المقال ١٧٩. منهج

المقال
١٩٦. جامع المقال ٧٧. ايضاح االشتباه ٦٦. نضد االيضاح ١٨٤. وسائل الشيعة

:٢٠
٢٣٠. روضة المتقين ١٤: ٣٨١. إتقان المقال ٧٩. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري

.١٠٣
(١٨٥٨)

[أبو مريم األنصاري]
أبو مريم عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن محمد بن فهد األنصاري، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، له كتاب (الصالة)، وكتاب آخر.
روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم وروى عنه الحسن بن

محبوب، وحميد بن محمد بن موسى خورا، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.
توفي حدود سنة ١٦٠.

(٢٤٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٩٩ و ١٢٩ و ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ١٥٨ و ٣: باب الكنى ٣٤.
رجال النجاشي ١٧٣. فهرست الطوسي ١٨٨. معالم العلماء ١٣٨. رجال ابن داود

١٣٠. رجال الحلي ١١٧. معجم الثقات ٧١. معجم رجال الحديث ١٠: ٥٥ و ٢٢:
٤٩. رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ١٩١ و ٣٩٨. توضيح االشتباه ٢٠٠. جامع الرواة

١: ٤٦١ و ٢: ٤١٧. هداية المحدثين ٩٩ و ٢٩٨. مجمع الرجال ٤: ٩٩ و ٧:
.٩٨

االختصاص ٢٥١. بهجة اآلمال ٥: ١٨٤. منهج المقال ١٩٦. منتهى المقال ١٧٩.
جامع

المقال ٧٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠. روضة المتقين ١٤: ٣٨١. الوجيزة ٣٨. إتقان
المقال ٧٩. شرح مشيخة الفقيه ٢٣. رجال األنصاري ١١٣.

لسان الميزان ٤: ٤٢ و ٧: ١٠٥. ميزان االعتدال ٢: ٦٤٠ و ٤: ٥٧٢. التاريخ
الكبير ٥: ١٢٢. المجروحين ٢: ١٤٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٦٤.

الضعفاء
الكبير ٣: ١٠٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ٥٣ وفيه الغفار بدل األنصاري. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ١٥٦ و ٣٤١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٢٣. الكنى
واألسماء

٢: ١١٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١١٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠١.
(١٨٥٩)

[عبد الغني بن عبد ربه]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم

رجال الحديث ١٠: ٥٨. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٢. مجمع الرجال ٤:
١٠٠. منهج المقال ١٩٦.

(١٨٦٠)
[الليثي]

عبد الغني بن موسى الليثي، الكوفي.
إمامي.

(٢٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٥٨. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٢. مجمع الرجال ٤:
.١٠٠

منهج المقال ١٩٦.
(١٨٦١)

[عبد القاهر]
إمامي، روى عن جابر بن عبد الله األنصاري أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. معجم رجال الحديث ١٠: ٥٨.

خاتمة المستدرك ٨١٨. نقد الرجال ١٩١ وفيه روى عنه جابر بن عبد الله. جامع
الرواة

١: ٤٦٢. مجمع الرجال ٤: ١٠٠. منهج المقال ١٩٦.
(١٨٦٢)

[األسدي]
عبد القاهر، وقيل عبد الباهر بن محمد بن قيس األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٥٩. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣. مجمع الرجال ٤:

.١٠٠
منهج المقال ١٩٦.

(١٨٦٣)
[النبطي]

عبد الكريم بن حسان النبطي.
محدث إمامي، روى عنه هشام بن الحكم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

(٢٤٧)



الحديث ١٠: ٦٢. رجال البرقي ٢٤. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣.
مجمع

الرجال ٤: ١٠٠. منتهى المقال ١٧٩. منهج المقال ١٩٦.
(١٨٦٤)
[الكوفي]

عبد الكريم بن حماد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٦٣. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣. مجمع الرجال ٤:
.١٠٠

منتهى المقال ١٧٩. منهج المقال ١٩٦.
(١٨٦٥)
[الجعفي]

أبو العالء عبد الكريم بن سعد الجعفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال

الحديث ١٠: ٦٣. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣. مجمع الرجال ٤:
.١٠٠

منتهى المقال ١٧٩. منهج المقال ١٩٦.
(١٨٦٦)

[عبد الكريم بن صالح]
محدث. روى عنه أشعث بن محمد البارقي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٦٣. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. جامع الرواة ١: ٤٦٣.

(١٨٦٧)
[البجلي]

عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي، البزاز، الكوفي.
إمامي.

(٢٤٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. خاتمة المستدرك

٨١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٦٣. نقد الرجال ١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣.
مجمع

الرجال ٤: ١٠٠ وفيه اسم أبيه عبد الله بدل عبد الرحمن. منتهى المقال ١٨٠. منهج
المقال ١٩٦. الوجيزة ٣٨.

(١٨٦٨)
[اللهبي]

عبد الكريم بن عتبة القرشي، الهاشمي، اللهبي.
من ثقات محدثي اإلمامية، روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وقيل كان

من الرواة عن اإلمام الباقر عليه السالم.
روى عنه ليث المرادي، وزرارة بن أعين، وكان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ و ٣٥٤. تنقيح المقال ٢: ١٥٩. رجال ابن داود ١٣١. رجال
الحلي ١٢٧. معجم الثقات ٧١. معجم رجال الحديث ١٠: ٦٤. رجال البرقي ١٧.

نقد
الرجال ١٩١. توضيح االشتباه ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٤٦٣. هداية المحدثين ٩٩.

مجمع الرجال ٤: ١٠٠ و ١٠١. بهجة اآلمال ٥: ١٨٨. منتهى المقال ١٨٠. منهج
المقال

١٩٦. جامع المقال ٧٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٠. إتقان المقال ٧٩. الوجيزة ٣٨.
شرح

مشيخة الفقيه ٥٥. رجال األنصاري ١٠٣.
(١٨٦٩)

[كرام]
عبد الكريم بن عمرو، وقيل عمر بن صالح الخثعمي بالوالء، الكوفي، الملقب

كرام.
من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، والواقفة تدعي بأنه منهم، ويقال كان خبيثا

ضعيف الحديث، ويقال كان من الفقهاء األعالم والرؤساء المأخوذ عنهم الحالل

(٢٤٩)



والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وجعفر بن بشير، ومحمد بن

سنان وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ و ٣٥٤. تنقيح المقال ٢: ١٦٠. فهرست الطوسي ١٠٩.

رجال النجاشي ١٧٢. معالم العلماء ٧٩. رجال ابن داود ٢٥٧. رجال الحلي ٢٤٣.
معجم الثقات ٧١. معجم رجال الحديث ١٠: ٦٥. رجال البرقي ٢٤ و ٤٨. نقد

الرجال
١٩١. جامع الرواة ١: ٤٦٣. هداية المحدثين ٩٩. رجال الكشي ٥٥٥. مجمع

الرجال
٤: ١٠١. بهجة اآلمال ٥: ١٨٩. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٦. جامع

المقال
٧٧. التحرير الطاووسي ٢١١. نضد االيضاح ٢٥٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١. إتقان
المقال ٧٩ و ٣٠٨. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ٨٦. رجال األنصاري ١٠٣.

(١٨٧٠)
[الخزاز]

عبد الكريم بن هالل، وقيل هليل القرشي، الجعفي بالوالء، الخزاز، الكوفي،
الخلقاني.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عنه ابنه الحسن بن عبد الكريم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ١٦٠. رجال النجاشي ١٧٢. فهرست
الطوسي ١٠٩ وفيه القرشي بدل الجعفي. معالم العلماء ٧٩. رجال ابن داود ١٣١.

رجال الحلي ١٢٧. معجم الثقات ٧١. معجم رجال الحديث ١٠: ٧٠. نقد الرجال
.١٩١

توضيح االشتباه ٢٠١. جامع الرواة ١: ٤٦٤. هداية المحدثين ٢٠١. مجمع الرجال
:٤

١٠١ و ١٠٢. بهجة اآلمال ٥: ١٩٠. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٧. نضد
االيضاح ١٨٥. إتقان المقال ٧٩ و ٢٠٠ وفيه من الحسان. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١.

(٢٥٠)



الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري ١٠٣.
لسان الميزان ٤: ٥٣ وفيه اسم أبيه عبد الرحمن بدل هالل. ميزان االعتدال ٢: ٦٤٧.

(١٨٧١)
[الكوفي]

عبد الله بن أبان الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه أحمد بن أبي داود، وربيع المسلي وقيل المسلمي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٦١. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم رجال
الحديث ١٠: ٧٧. نقد الرجال ١٩٢. جامع الرواة ١: ٤٦٤. مجمع الرجال ٣:

.٢٥٤
بهجة اآلمال ٥: ١٩٢. منهج المقال ١٩٧.

(١٨٧٢)
[ابن أبجر]

عبد الله بن أبجر، ومنهم من وحد سهوا بينه وبين عبد الله بن سعيد بن حيان بن
أبجر.
إمامي.

المراجع:
رجال البرقي ٢٢. توضيح االشتباه ٢٠١. معجم رجال الحديث ١٠: ٧٧. جامع

الرواة ١: ٤٦٤. تنقيح المقال ٢: ١٦١. مجمع الرجال ٣: ٢٥٥. نقد الرجال ١٩٢.
منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٧. الوجيزة ٣٨ وفيه من الثقات.

(١٨٧٣)
[األنصاري]

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو، وقيل أبي عمير، وقيل ابن عمير،
وقيل ابن عمر األنصاري، الغفاري، المدني، المزني.

من المحدثين الحسان، وقيل من الضعفاء، وقيل من المجهولين، ضعفه بعض

(٢٥١)



العامة، وله كتاب.
كان يسكن المزينة بالمدينة المنورة فنسب إليها، ويقال كان من أحفاد

الصحابي الكبير أبي ذر الغفاري.
روى عنه محمد بن عيسى العبيدي، والحسن بن علي بن فضال، وعبد

الرحمن بن حماد.
المراجع:

رجال النجاشي ١٥٦. توضيح االشتباه ٢٠١. معجم رجال الحديث ١٠: ٨ و ٨٤.
رجال الحلي ٢٣٨. هداية المحدثين ٢٠١. رجال ابن داود ١١٦ و ٢٥٢. معالم

العلماء
٧٢ و ١١٤. رجال الكشي ٦١٢ وفيه من أصحاب اإلمام الرضا عليه السالم. تنقيح

المقال ٢:
١٦١. مجمع الرجال ٣: ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٤٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٨.

فهرست
الطوسي ١٠١ و ١٩٣. بهجة اآلمال ٥: ١٩٢. نقد الرجال ١٩٢. نضد االيضاح

.١٨٥
منهج المقال ١٩٧. ايضاح االشتباه ٦٢. إتقان المقال ٢٠٠ و ٣٠٩.

تقريب التهذيب ١: ٤٠٠. ميزان االعتدال ٢: ٣٨٨. المجروحين ٢: ٣٦. خالصة
تذهيب الكمال ١٦١. تهذيب التهذيب ٥: ١٣٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٤:

.١٥٠٦
الضعفاء الكبير ٢: ٢٣٣. المغني في الضعفاء ١: ٣٣٠. الضعفاء ٩٩.

(١٨٧٤)
[الكوفي]

عبد الله بن إبراهيم الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه محمد بن يحيى الخزاز.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ١٦١. خاتمة المستدرك ٨١٨. معجم

رجال الحديث ١٠: ٨٤. نقد الرجال ١٩٢. جامع الرواة ١: ٤٦٥. مجمع الرجال ٣:
٢٥٦. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٧.

(٢٥٢)



(١٨٧٥)
[الجعفري]

أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطيار ابن
أبي طالب عليه السالم الهاشمي، الجعفري.

محدث إمامي ثقة، صدوق، فقيه، خطيب، مؤلف، روى عن اإلمام
الكاظم عليه السالم أيضا.

له من التآليف كتاب (خروج صاحب فخ)، و (خروج محمد بن عبد الله
المحض).

روى عنه بكر بن صالح، وعبد الله بن الحكم األرمني، وعبد الرحمن بن حماد
وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال النجاشي ١٤٩. رجال الحلي ١١٠. الذريعة ٧: ١٥٠ و ١٥١. رجال ابن
داود ١١٦. معجم رجال الحديث ١٠: ٨٢ و ٨٣. تنقيح المقال ٢: ١٦١. نقد

الرجال
١٩٢. معجم الثقات ٧١. مجمع الرجال ٣: ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٤٦٥. بهجة

اآلمال ٥:
١٩٣. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١. إتقان

المقال
٧٩. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري ١٠٤.

المختصر المحتاج إليه من تاريخ الدبيثي ١٥: ٢١٣.
(١٨٧٦)
[األودي]

أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن األسود األودي،
الزعافري، المذحجي، الكوفي.

كان من فقهاء وعباد وحفاظ العامة، ويعتبرونه من ثقاتهم، والمعروف لديهم
بالورع والزهد، وكان من القراء.

دعاه هارون العباسي للقضاء فامتنع.

(٢٥٣)



روى عنه مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وعبد الله بن أبي شيبة وغيرهم.
كانت والدته سنة ١١٥، وقيل سنة ١٢٠، وتوفي بالكوفة في ١٠ ذي الحجة

سنة ١٩٢، وقيل سنة ١٩٤.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:
١٠٩ جامع المقال ٧٧.

تقريب التهذيب ١: ٤٠١. تهذيب التهذيب ٩: ١٤٤. التاريخ الكبير ٥: ٤٧.
خالصة تذهيب الكمال ١٦١. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٩. تذكرة الحفاظ ١: ٢٥٩.
المشتبه ١: ٣٤. تاريخ بغداد ٩: ٤١٥. الطبقات البن خياط ١٧٠. شذرات الذهب

:١
٣٣٠. المراسيل ١٠٠. الثقات ٧: ٥٩. تاريخ الثقات ٢٤٩. تاريخ أسماء الثقات

.١٨٨
العبر ١: ٣٠٨. النجوم الزاهرة ٢: ١٣٩. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٨. غاية النهاية ١:

٤٠٩
البداية والنهاية ١٠: ٢٠٨. طبقات الحفاظ ١٢٤. األعالم ٤: ٧١. مرآة الجنان ١:

.٤٣٠
المعارف ٢٢٢.

(١٨٧٧)
[األرحاف]

عبد الله األرحاف.
فارسي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم، أدرك اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال البرقي ١٧. معجم رجال الحديث ١٠: ٧٥.
(١٨٧٨)
[العامري]

عبد الله بن األزهر العامري، الكوفي، مولى بني عقيل.
إمامي.

(٢٥٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال

الحديث ١٠: ١١٠. نقد الرجال ١٩٤. جامع الرواة ١: ٤٧١. مجمع الرجال ٣:
.٢٦٥

منهج المقال ١٩٩. منتهى المقال ١٨٠.
(١٨٧٩)

[الجعفري]
عبد الله بن إسحاق الهاشمي، الجعفري، المدني.

محدث إمامي، روى عنه جعفر بن محمد البغدادي، ومحمد بن يحيى القطعي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣ وفي نسخة خطية منه ذكره بدون ذكر اسم أبيه. تنقيح المقال
٢: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١١١. نقد الرجال

.١٩٤
جامع الرواة ١: ٤٧١. مجمع الرجال ٣: ٢٦٥. منهج المقال ١٩٩.

لسان الميزان ٣: ٢٥٨. ميزان االعتدال ٢: ٣٩٢. الضعفاء الكبير ٢: ٢٣٣. المغني
في الضعفاء ١: ٣٣٢.

(١٨٨٠)
[الثقفي]

عبد الله بن األسود الثقفي، الكوفي، مولى آل عمرو بن هالل.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧ وفي نسخة خطية منه مولى أبي عمرو بن هالل. تنقيح المقال
٢: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١١٣. نقد الرجال

.١٩٤
جامع الرواة ١: ٤٧١. مجمع الرجال ٣: ٢٦٥. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال

.١٩٩
(١٨٨١)
[القرشي]

عبد الله بن أسيد القرشي، األخنسي، وقيل األحبسي، الكوفي.

(٢٥٥)



من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.
توفي سنة ١٨٨ وهو ابن سبعين أو إحدى وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٦٨. خاتمة المستدرك

٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١١٣. نقد الرجال ١٩٤. جامع الرواة ١: ٤٧٢.
مجمع

الرجال ٣: ٢٦٥. منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ١٩٩. إتقان المقال ٢٠٠.
(١٨٨٢)

[السكوني]
عبد الله بن أمية السكوني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ١٦٨. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال
الحديث ١٠: ١١٥. نقد الرجال ١٩٤. جامع الرواة ١: ٤٧٢. مجمع الرجال ٣:

.٢٦٥
منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٩.

(١٨٨٣)
[األصبحي]

أبو أويس عبد الله بن أبي أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي، حليف تيم
ابن مرة.

محدث له نسخة عن اإلمام عليه السالم. روى عنه ابنه إسماعيل بن عبد الله.
المراجع:

رجال النجاشي ١٥٥. رجال ابن داود ١١٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٨٥.
تنقيح المقال ٢: ١٦٢. هداية المحدثين ٩٩. نقد الرجال ١٩٢. جامع الرواة ١:

.٤٦٦
مجمع الرجال ٣: ٢٥٧. منهج المقال ١٩٧. ايضاح االشتباه ٦٢. نضد االيضاح

.١٨٦
(١٨٨٤)

[األسدي]
عبد الله بن أيوب األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.



(٢٥٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ١٦٩. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال

الحديث ١٠: ١١٥. نقد الرجال ١٩٤. جامع الرواة ١: ٤٧٢. مجمع الرجال ٣:
.٢٦٥

منهج المقال ١٩٩.
(١٨٨٥)

[بياع الزطي]
عبد الله بن أيوب بن راشد الزهري، المعروف ببياع الزطي، األسدي بالوالء،

الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل كان من الضعفاء المهملين، وقيل كان فيه

تخليط، وله كتاب (النوادر).
روى عنه عبيس بن هشام الناشري، والقاسم بن إسماعيل، والحسن بن علي

ابن فضال وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ١٥٣. هداية المحدثين ١٠٠. رجال ابن داود ١١٧ و ٢٥٢. نقد
الرجال ١٩٤. جامع الرواة ١: ٤٧٢. مجمع الرجال ٣: ٢٦٦. معالم العلماء ٧٥ و

.٧٦
رجال الحلي ٢٣٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١١٦. فهرست الطوسي ١٠٤ و

.١٠٥
معجم الثقات ٧٢. تنقيح المقال ٢: ١٦٩. بهجة اآلمال ٥: ١٩٨. منتهى المقال

.١٨٢
منهج المقال ١٩٩. جامع المقال ٧٨. ايضاح االشتباه ٦١. الذريعة ٢٤: ٣٣٣. نضد

االيضاح ١٨٨. إتقان المقال ٨٠ و ٣١٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٣. رجال األنصاري
١٠٥. روضة المتقين ١٤: ٣٨١.

(١٨٨٦)
[الكاتب]

أبو عمير عبد الله بن بشير، وقيل بشر الخثعمي، الكوفي، المعروف بالكاتب.
محدث وثقه بعض العامة وصدقوه، روى عنه يونس بن يعقوب، وشعبة بن

(٢٥٧)



الحجاج، وسفيان بن عيينة وغيرهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٠. تنقيح المقال ٢: ١٧٠. جامع الرواة ١: ٤٧٣.
منتهى المقال ١٨٠.

تقريب التهذيب ١: ٤٠٤. لسان الميزان ٧: ٢٥٩. ميزان االعتدال ٢: ٣٩٨. تهذيب
التهذيب ٥: ١٦١. التاريخ الكبير ٥: ٤٩. خالصة تذهيب الكمال ١٦٣. الثقات ٧:

.١٧
الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٣.

(١٨٨٧)
[الكوفي]

عبد الله بن بشير الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١٢١.
نقد الرجال ١٩٥. جامع الرواة ١: ٤٧٣. مجمع الرجال ٣: ٢٦٧. منتهى المقال

.١٨٠
منهج المقال ٢٠٠.

(١٨٨٨)
[الهمداني]

عبد الله بن بكار الهمداني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٢١. نقد الرجال ١٩٥. جامع الرواة ١: ٤٧٣. مجمع الرجال ٣:
.٢٦٧

منهج المقال ٢٠٠. منتهى المقال ١٨٠.
(١٨٨٩)

[األرجاني]
عبد الله بن بكر، وقيل بكير األرجاني، وقيل الرجاني، وقيل الدجاني.

(٢٥٨)



من ثقات محدثي اإلمامية، وقيل من الضعفاء، وقيل كان مرتفع القول.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن األصم،

ويونس بن يعقوب، وحفص الكناني.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٧٠. رجال البرقي ٢٢. رجال ابن داود
٢٥٣. رجال الحلي ٢٣٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٧٤ و ١٢١ و ١٣٠. نقد

الرجال
١٩٥. جامع الرواة ١: ٤٧٣ و ٤٧٦. هداية المحدثين ٢٠٢. رجال الكشي ٢٩٣ و
٣١٧. مجمع الرجال ٣: ٢٦٨. بهجة اآلمال ٥: ٢٠١. منتهى المقال ١٨٢. منهج

المقال
٢٠٠. التحرير الطاووسي ١٦٦. إتقان المقال ٣١١. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري

.١٠٥
(١٨٩٠)

[األنصاري]
أبو محمد وأبو بكر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بن زيد

األنصاري، المدني.
من علماء ومحدثي وفقهاء وحفاظ وقضاة العامة، ويعدونه من ثقاتهم.

روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا وروى عنه مالك بن أنس، وسفيان
الثوري، ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم. توفي بالمدينة المنورة سنة ١٢٠،

وقيل سنة ١٣٥، وقيل سنة ١٣٠، وهو ابن سبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٦ و ٢٢٤ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٦٢. معجم رجال
الحديث ١٠: ٨٥. نقد الرجال ١٩٢. جامع الرواة ١: ٤٦٦. مجمع الرجال ٣:

.٢٥٧
منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٧. إتقان المقال ٢٠٠ وفيه من الحسان.
تقريب التهذيب ١: ٤٠٥. تهذيب التهذيب ٥: ١٤٤. التاريخ الكبير ٥: ٥٤.

خالصة تذهيب الكمال ١٦٣. الطبقات البن خياط ٢٦٤. شذرات الذهب ١: ١٩٢.

(٢٥٩)



العبر ١: ١٨٢. الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٧. تاريخ الثقات ٢٥١. تاريخ أسماء الثقات
١٨٩. اسعاف المبطأ ٥٧٦.

(١٨٩١)
[الشيباني]

أبو علي عبد الله بن بكير بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث فطحي فاسد المذهب، ومع ذلك كان من ثقات المحدثين وكبار

الفقهاء واألعالم والرؤساء المأخوذ عنهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وكان
ممن أجمع مشايخنا على تصحيح ما يصح عنه، وعملوا بأخباره، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، وزياد القندي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ١٧١ و ٣: قسم الكنى ٤٢. رجال النجاشي
١٥٤. فهرست الطوسي ١٠٦. معالم العلماء ٧٧. رجال ابن داود ١١٧ و ٢٥٣.

رجال
الحلي ١٠٦. معجم الثقات ٧٢. معجم رجال الحديث ١٠: ١٢٢ و ٢٢: ١٦٠ و

.١٦٩
رجال البرقي ٢٢. نقد الرجال ١٩٥ و ٤٠٣. جامع الرواة ١: ٤٧٣ و ٢: ٤٣١.

هداية
المحدثين ٢٠٢. رجال الكشي ٣٤٥ و ٣٧٥. مجمع الرجال ٣: ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٧:

١٦٠. أعيان الشيعة ٨: ٤٨. رسالة في آل أعين ٦ و ٢٥ و ١٠٢. فهرست النديم
.٢٤٣

تاريخ آل زرارة ١٣٤. المقاالت والفرق ٨٩ و ٢٣٣. االختصاص انظر فهرسته. فرق
الشيعة ٧٩ و ١١٢. سفينة البحار ١: ٩٢. بهجة اآلمال ٥: ٢٠٣. منتهى المقال

.١٨٢
منهج المقال ٢٠٠. التحرير الطاووسي ١٦٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٣. إتقان المقال

٨٠. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ١٣. رجال األنصاري ١٠٥.
ميزان االعتدال ٢: ٣٩٩ وفيه الغنوي بدل الشيباني. لسان الميزان ٣: ٢٦٤ وفيه

كما في الميزان. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٥٦٣ وفيه كما في الميزان. الجرح
والتعديل ٢: ٢: ١٦ وفيه كما في الميزان.

(٢٦٠)



(١٨٩٢)
[األصبحي]

أبو أويس عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني، األصبحي، المدني، ابن أخت
مالك القصير.

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٦ وفيه أسند عنه، وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم
رجال الحديث ١٠: ١٢٣.

(١٨٩٣)
[المرادي]

عبد الله بن بكير، وقيل بكر المرادي، الكوفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

وروى عنه أبو عبد الله محمد ابن خالد. وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٧١. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٢٢. نقد الرجال ١٩٥. جامع الرواة ١: ٤٧٣ و ٤٧٦. مجمع الرجال

:٣
٢٧٠. منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٠.

(١٨٩٤)
[ابن جذاعة]

عبد الله بن جذاعة، والد عامر بن عبد الله.
محدث أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

روى عنه إسحاق بن عمار.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ١٣٦.

(٢٦١)



(١٨٩٥)
[عبد الله بن أبي جعفر]

محدث كسابقه، روى عنه عبد الله بن سليمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٨٦. جامع الرواة ١: ٤٦٦. تنقيح المقال ٢: ١٦٢.
(١٨٩٦)

[عبد الله بن جعفر بن إبراهيم]
محدث كسابقيه، روى عنه الحسن بن علي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ١٣٩. جامع الرواة ١: ٤٧٨.

(١٨٩٧)
[الجعفري]

عبد الله بن جعفر الجعفري، المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨١٩.
نقد الرجال ١٩٦. جامع الرواة ١: ٤٧٨. مجمع الرجال ٣: ٢٧٢. منتهى المقال

.١٨١
منهج المقال ٢٠١.

(١٨٩٨)
[المخرمي]

أبو محمد، وقيل أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن مسعدة، وقيل
المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة المخرمي، وقيل المخزومي، وقيل

المخزمي، المدني.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة، وضعفه

آخرون منهم، وقال فريق آخر منهم بأنه كان ليس به بأس، وكان عالما بالمغازي
والفتيا.

(٢٦٢)



واله المنصور الدوانيقي العباسي ديوان العطاء.
كان من المؤيدين والمساندين لثورة محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى.

روى عنه بشر بن عمر الزهراني، وخالد بن مخلد، وإبراهيم بن سعد وغيرهم.
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٧٠ عن بضع وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٧٤. خاتمة المستدرك

٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١٤٨. نقد الرجال ١٩٦. جامع الرواة ١: ٤٧٩.
مجمع

الرجال ٣: ٢٧٤. منتهى المقال ١٨١ و ١٨٣. منهج المقال ٢٠١. إتقان المقال
.٢٠١

تقريب التهذيب ١: ٤٠٦. تهذيب التهذيب ٥: ١٥٠. خالصة تذهيب الكمال
١٦٣. التاريخ الكبير ٥: ٦٢. لسان الميزان ٧: ٢٥٩. ميزان االعتدال ٢: ٤٠٣.

الكامل
في التاريخ ٥: ٥٣١ و ٥٥٢. المجروحين ٢: ٢٧. شذرات الذهب ١: ٢٧٨. المغني

في
الضعفاء ١: ٣٣٤. النجوم الزاهرة ٢: ٦٥. تاريخ الثقات ٢٥٢. العبر ١: ٢٥٨.

الجرح
والتعديل ٢: ٢: ٢٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١١٧. الطبقات البن

خياط
٢٧٥. المشتبه ٢: ٥٧٨.

(١٨٩٩)
[األفطح]

عبد الله بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين
السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، المدني،

المشهور باألفطح ألنه كان أفطح الرجلين أو أفطح الرأس.
أكبر أوالد اإلمام عليه السالم سنا، وأمه فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن علي عليهما

السالم،
كان من ضعفاء المحدثين، وكان يخالط الحشوية ويميل إلى مذهب المرجئة

وادعى اإلمامة، فتبعه خلق كثير وقالوا بإمامته فعرفوا بالفرقة الفطحية نسبة إليه أو
إلى أحد رؤسائهم الذي كان يدعى عبد الله بن فطيح أو عبد الله بن أفطح، وكان
يرمى بأشياء مقبحة، لم تطل مدة زعامته حيث رجع الكثير من مؤيديه إلى اإلمام



(٢٦٣)



الكاظم عليه السالم وتركوه.
توفي بعد والده عليه السالم الذي توفي سنة ١٤٨ بسبعين يوما، ودفن ببسطام (وهي

بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان).
المراجع:

جامع الرواة ١: ٤٧٩. تنقيح المقال ٢: ١٧٤. نقد الرجال ١٩٦. مجمع الرجال ٣:
٢٧٢ و ٥: ٣٨. البحار ٤٧: ٢٤٢. رجال الكشي ١٥٤ و ٢٥٤ و ٣٨٥. اإلرشاد

.٢٨٥
فرق الشيعة ٧٧ و ٩٩ وغيرها. معجم رجال الحديث ١٠: ١٤٤. سفينة البحار ٢:

١٢٧
و ٣٧٣. المناقب ٤: ٢٨٠. المقاالت والفرق ٨٧ و ٢٢٤ وغيرها. منتهى اآلمال

(فارسي) ٢: ١٧٧. بهجة اآلمال ٥: ٢٠٧. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢٠١.
إتقان

المقال ٣١١. الوجيزة ٣٨. رجال األنصاري ١٠٦. المجدي في أنساب الطالبيين ٩٥.
األنساب ٤٣٠. الفرق بين الفرق ٦٢. مقاالت االسالميين ١: ٩٩. اللباب ٢:

٤٣٥. الملل والنحل ١: ١٦٧. الخطط للمقريزي ٢: ٣٥١. تاريخ گزيده (فارسي)
٢٠٤. المغني في الضعفاء ١: ٣٣٤.

(١٩٠٠)
[السعدي]

أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي بالوالء، المدني، وقيل المديني.
من حسان محدثي اإلمامية، ضعفه بعض العامة.

روى عنه ابنه علي بن عبد الله، وأبو كامل الجحدري، وعلي بن حجر
وغيرهم.

كان مدني األصل، سكن البصرة، وتوفي بها في جمادى األولى سنة ١٧٨،
وكانت والدته سنة ١٠٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٧٥. خاتمة المستدرك

٨١٩. معجم رجال الحديث ١٠: ١٤٧. نقد الرجال ١٩٦. توضيح االشتباه ٢٠٤.

(٢٦٤)



مجمع الرجال ٣: ٢٧٤. جامع الرواة ١: ٤٧٩. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال
.٢٠١

الوجيزة ٣٨. إتقان المقال ٢٠١.
لسان الميزان ٧: ٢٥٩. تقريب التهذيب ١: ٤٠٦. تهذيب التهذيب ٥: ١٧٥.

التاريخ الكبير ٥: ٦٢. المجروحين ٢: ١٤. ميزان االعتدال ٢: ٤٠١. خالصة تذهيب
الكمال ١٦٤. شذرات الذهب ١: ٢٨٨. العبر ١: ٢٧٢ وفيه عبد الله بن علي بن

جعفر
ابن نجيح. الطبقات البن خياط ٢٢٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٤٩٣. النجوم
الزاهرة ٢: ١٧٩. الضعفاء الكبير ٢: ٢٣٩. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٢. المجموع

في
الضعفاء والمتروكين ١٤١ و ٣٣٤ و ٤٥١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١١٣.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١١٨. الضعفاء ٩٧. الكنى واألسماء ١: ١٣٤.
أحوال الرجال ١١٠. المغني في الضعفاء ١: ٣٣٤.

(١٩٠١)
[البجلي]

عبد الله بن جندب البجلي، الكوفي، األعور.
من ثقات محدثي اإلمامية، ومن المجتهدين األجالء.

روى كذلك عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم، وكان وكيال عنهما،
وشريكا لصفوان بن يحيى وعلي بن النعمان.

روى عنه إبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن أبي البالد، وصفوان بن يحيى
وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦ و ٣٥٥ و ٣٧٩. تنقيح المقال ٢: ١٧٥. رجال ابن داود ١١٧.
رجال الحلي ١٠٥. معجم الثقات ٧٢. رجال البرقي ٤٥ و ٥٠ و ٥٣. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٤٩. رجال الكشي ٥٨٥. نقد الرجال ١٩٦. توضيح االشتباه ٢٠٥.

جامع الرواة ١: ٤٧٩. هداية المحدثين ١٠١. مجمع الرجال ٣: ٢٧٤ و ٢٧٥ و
.٢٧٦

رجال النجاشي ١٣٩ في ترجمة صفوان بن يحيى. سفينة البحار ٢: ١٢٧. بهجة
اآلمال

(٢٦٥)



٥: ٢٠٨. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢٠١. جامع المقال ٧٨. التحرير
الطاووسي

١٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٤. إتقان المقال ٨٠. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه
٥٤. رجال األنصاري ١٠٦.

(١٩٠٢)
[الجوزي]

عبد الله بن حرب الجوزي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٥٦. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨١. مجمع الرجال ٣:
.٢٧٦

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٢.
(١٩٠٣)
[الكوفي]

عبد الله بن حسان بن جميع، وقيل حميد الكوفي، المدني.
محدث إمامي، روى عنه خلف بن حماد، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٥٦. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨١. مجمع الرجال ٣:
.٢٧٧

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٢.
(١٩٠٤)

[الهاشمي]
عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي، الحسني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣. تنقيح المقال ٢: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٨٢٠. الفصول

(٢٦٦)



الفخرية (فارسي) ١٣٣. معجم رجال الحديث ١٠: ١٥٩. نقد الرجال ١٩٧. جامع
الرواة ١: ٤٨١. مجمع الرجال ٣: ٢٧٧. عمدة الطالب ١٨٦. منهج المقال ٢٠٢.

المجدي في أنساب الطالبيين ٨٤.
(١٩٠٥)

[عبد الله المحض]
أبو محمد عبد الله بن الحسن المثنى ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليهما السالم القرشي، الهاشمي، العلوي، الحسني المدني،

المعروف
بالمحض، وأمه فاطمة بنت األمام أبي عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين عليهما

السالم.
من علماء ومحدثي آل بيت النبوة، وكان تابعيا، شبيها برسول الله صلى الله عليه وآله،

وشيخ
الطالبيين في عهده، عرف بالكرم والفضل، وقيل بأنه كان مذموما مجروحا، ولم

تثبت وثاقته أو حسنه، وروى عن األمام الباقر عليه السالم أيضا.
تولى صدقات اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم بعد أبيه الحسن المثنى، وكان معظما

محترما لدى الخليفة عمر بن عبد العزيز األموي، ولما قامت الدولة العباسية
سنة ١٣٢ قدم مع جماعة من الطالبيين على السفاح العباسي وهو باألنبار (من

مدن العراق) فأعطاه ألف ألف درهم، ثم رجع إلى المدينة المنورة، وفي سنة ١٣٦
لما تسلط على الحكم المنصور الدوانيقي العباسي استقدمه إلى العراق وأمر بحبسه
بالهاشمية (قرب الكوفة) انتقاما لولديه الثائرين محمد وإبراهيم، ثم نقله إلى سجن

بالكوفة فتوفي هناك سنة ١٤٥، وقيل قتله المنصور لكي يتخلص منه، وكانت
والدته بالمدينة المنورة سنة ٧٠.

روى عنه الحسين بن علوان، والمختار بن محمد بن المختار الهمداني،
وفضيل بن عثمان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٧ و ٢٢٢. تنقيح المقال ٢: ١٧٦. عمدة الطالب ١٠١. بصائر

(٢٦٧)



الدرجات ١٧٤. خاتمة المستدرك ٨٢٠. رجال ابن داود ١١٨. معجم الثقات ٣٠٩.
الفصول الفخرية (فارسي) ١٠٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٥٩ - ١٦٤. نقد

الرجال
١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨١. رجال الكشي انظر فهرسته. مجمع الرجال ٣: ٢٧٧.

مقاتل
الطالبيين ١٧٩. فرق الشيعة ٥٦. األغاني ١٨: ٢٠٣. منتهى اآلمال (فارسي) ١:

.٣١٣
المقاالت والفرق ٢٠٣. سفينة البحار ٢: ١٢٨. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال

.٢٠٢
البحار ٤٧: ٢٧١ و ٢٩٨ وغيرها. المجدي في أنساب الطالبيين ٣٧. الفخري في

أنساب الطالبيين ٨٥ وفيه عبد الله ديباجة بدل عبد الله المحض.
التاريخ الكبير ٥: ٧١. ذيل المذيل ١٠١. الثقات ٧: ١. الكنى واألسماء ٢: ٩٨.

تهذيب تاريخ دمشق ٧: ٣٥٤. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٣. اإلصابة ٣: ١٣١.
الكامل

في التاريخ ٥: ٥٧٢ وقبلها. تاريخ بغداد ٩: ٤٣١. تقريب التهذيب ١: ٤٠٩. تهذيب
التهذيب ٥: ١٦٣. المعارف ٩٣. األعالم ٤: ٧٨. خالصة تذهيب الكمال ١٦٥.

البداية
والنهاية ١٠: ٩٥. النجوم الزاهرة ٢: ٤. الطبقات البن خياط ٢٥٨.

(١٩٠٦)
[الهاشمي]

عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ابن األمام أمير المؤمنين علي بن
أبي طالب عليهما السالم القرشي، الهاشمي، العلوي، وأمه شيبانية.

إمامي لم يذكر أصحاب كتب الرجال والتراجم أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:
١٦٤. منهج المقال ٢٠٢. المجدي في أنساب الطالبيين ٣٤. الفخري في أنساب

الطالبيين ١٣٠.
(١٩٠٧)

[الشيباني]
عبد الله بن الحسن بن سعيد الشيباني، أخو محمد بن الحسن الفقيه.

إمامي.



(٢٦٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٧٧. رجال ابن داود ١١٨. خاتمة

المستدرك ٨٢٠. معجم رجال الحديث ١٠: ١٦٥. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة
:١

٤٨١. مجمع الرجال ٣: ٢٧٧. منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٢.
(١٩٠٨)

[الصيرفي]
عبد الله بن الحسن الصيرفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٦٥. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨١. مجمع الرجال ٣:

.٢٧٧
منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٢.

(١٩٠٩)
[الهاشمي]

عبد الله بن الحسين األصغر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السالم القرشي، الهاشمي، العلوي، المعروف

بالعقيقي.
محدث إمامي، روى عنه سهل بن زياد. توفي في حياة أبيه أي قبل

سنة ١٦٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣. تنقيح المقال ٢: ١٧٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٦٨. نقد
الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨٢. مجمع الرجال ٣: ٢٧٨. عمدة الطالب ٣١٢ و

٣١٦. بهجة اآلمال ٥: ٢١١ وفيه من الثقات. الفخري في أنساب الطالبيين ٥٧ و
.٧١

المجدي في أنساب الطالبيين ٢٠٦.

(٢٦٩)



(١٩١٠)
[المشاعري]

عبد الله بن الحسين بن أبي يزيد الهمداني، المشاعري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٦٧. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨١. مجمع الرجال ٣:
.٢٧٨

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٢.
(١٩١١)
[األرمني]

عبد الله بن الحكم األرمني، النبهاني.
محدث إمامي ضعيف، مرتفع القول، وله كتاب.

روى عنه أبو عمران األزدي، وأبو عمران موسى بن رنجويه األرمني.
المراجع:

رجال النجاشي ١٥٦. جامع الرواة ١: ٤٨٢. مجمع الرجال ٣: ٢٧٩. تنقيح المقال
٢: ١٧٩. معالم العلماء ٧٣. هداية المحدثين ١٠١. رجال الحلي ٢٣٨. نقد الرجال

١٩٧. معجم رجال الحديث ١٠: ١٧٠. فهرست الطوسي ١٠١. رجال ابن داود
.٢٥٣

بهجة اآلمال ٥: ٢١٩. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال ٢٠٢. نضد االيضاح ١٩٠.
أضبط المقال ٥٢٩. إتقان المقال ٣١١. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٦.

(١٩١٢)
[األنصاري]

أبو محمد عبد الله بن حماد األنصاري.
من ثقات محدثي اإلمامية، ومن شيوخ أصحابنا، وقيل من الحسان، وقيل من

الضعفاء، وقيل يعرف حديثه وينكر. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٢٧٠)



روى عنه محمد بن إسماعيل السلمي، وأحمد ابن أبي عبد الله البرقي،
وعبد الله بن عمرو بن األشعث وغيرهم.

من تآليفه كتاب (شعر أبي طالب بن عبد المطلب وأخباره)، و (طبقات
الشعراء)، وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥ و ٣٥٥. تنقيح المقال ٢: ١٧٩. فهرست الطوسي ١٠٣.

رجال النجاشي ١٥١. معالم العلماء ٧٥. رجال ابن داود ١١٨. رجال الحلي ١١٠.
معجم الثقات ٧٣. معجم رجال الحديث ١٠: ١٧٣ و ١٧٤ و ٢٢: ٣٥. رجال

البرقي
٢٢ و ٥٠. نقد الرجال ١٩٧. جامع الرواة ١: ٤٨٢. هداية المحدثين ١٠١. مجمع
الرجال ٣: ٢٧٩. بهجة اآلمال ٥: ٢٢٠. تأسيس الشيعة ٢٥٨. منتهى المقال ١٨٤.
منهج المقال ٢٠٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٦. جامع المقال ٧٨. إتقان المقال ٣١٢.

الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ١٠٣. رجال األنصاري ١٠٦.
(١٩١٣)

[أبو خداش]
أبو خداش عبد الله بن خداش، وقيل خراش البصري، المهري.

محدث إمامي ثقة، وقيل ضعيف وفي مذهبه ارتفاع، وله كتاب.
روى كذلك عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والجواد عليه السالم وروى عنه سلمة بن
الخطاب، ويوسف بن السخت، وصفوان بن يحيى وغيرهم. كان حيا قبل سنة ٢١٩.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥ و ٣٥٥ و ٤٠٨. تنقيح المقال ٢: ١٨٠. رجال النجاشي

١٥٨. رجال ابن داود ٢٥٣. رجال الحلي ١٠٩. معجم الثقات ٧٣. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٧٨. رجال البرقي ٥٠. نقد الرجال ١٩٨. توضيح االشتباه ٢٠٦.

جامع
الرواة ١: ٤٨٣. رجال الكشي ٤٤٧. هداية المحدثين ١٠١. مجمع الرجال ٣: ٢٨٠

و
٢٨١. بهجة اآلمال ٥: ٢٢١. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال ٢٠٢. جامع المقال

.٧٨

(٢٧١)



ايضاح االشتباه ٦٤. التحرير الطاووسي ١٧٠. نضد االيضاح ١٩١. أضبط المقال
٤٦٨

و ٥٢٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٦. إتقان المقال ٨١ و ٣١٢. الوجيزة ٣٩. رجال
األنصاري ١٠٧.

(١٩١٤)
[األحمري]

أبو سليمان عبد الله بن داهر، وقيل محمد بن يحيى بن داهر الرازي، الكناني،
المعروف باألحمري.

من ضعفاء المحدثين، وله كتاب.
روى عنه أحمد بن أبي خيثمة، ومحمد بن إسماعيل البرمكي.

المراجع:
رجال النجاشي ١٥٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٨٣. تنقيح المقال ٢: ١٨٠.

هداية المحدثين ١٠١. رجال الحلي ٢٣٨. نقد الرجال ١٩٨. رجال ابن داود ٢٥٤.
توضيح االشتباه ٢٠٦. جامع الرواة ١: ٤٨٣. مجمع الرجال ٣: ٢٨١. بهجة اآلمال

:٥
٢٢٢. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال ٢٠٢ وفيه األنصاري بدل الرازي. جامع

المقال
٧٨. ايضاح االشتباه ٦٤. نضد االيضاح ١٩١. إتقان المقال ٣١٢. الوجيزة ٣٩.

رجال
األنصاري ١٠٧.

لسان الميزان ٣: ٢٨٢. ميزان االعتدال ٢: ٤١٦. المجروحين ٢: ٩. الضعفاء
الكبير ٢: ٢٥٠. المغني في الضعفاء ١: ٣٣٧.

(١٩١٥)
[الخريبي]

أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع الهمداني، الشعبي،
الخريبي، البصري، الكوفي.

محدث وثقه العامة، وقالوا: كان ثقة، عابدا، حافظا، زاهدا، مقرئا.
كان كوفي األصل والمولد، انتقل إلى البصرة، وسكن الخريبة منها فنسب إليها.

(٢٧٢)



روى عنه سفيان بن عيينة، ومسدد بن مسرهد، وزيد بن أخرم وغيرهم.
توفي بالكوفة في شهر شوال سنة ٢١٣، وقيل سنة ٢١١ عن سبع وثمانين

سنة، وقيل نيف على التسعين.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ١٨٠.
معجم رجال الحديث ١٠: ١٨٣. منهج المقال ٢٠٢. األعالم في كتاب معجم البلدان

.٣٤٨
تقريب التهذيب ١: ٤١٢. تهذيب التهذيب ٥: ١٧٥. اللباب ١: ٤٣٨. األنساب

١٩٦. الكامل في التاريخ ٦: ٤٠٦. معجم البلدان ٢: ٣٦٣. التاريخ الكبير ٥: ٨٢.
خالصة تذهيب الكمال ١٦٦. المعارف ٢٢٧. الطبقات البن خياط ٢٢٦. العبر ١:

٣٦٤. شذرات الذهب ٢: ٢٩. غاية النهاية ١: ٤١٨. تاريخ أبي الفداء ٢: ٢٩.
تذكرة

الحفاظ ١: ٣٣٧. طبقات الحفاظ ١٤١. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٤٧. تاريخ أسماء
الثقات ١٩٥. الكنى واألسماء ٢: ٦٤. الثقات ٧: ٦٠. االكمال ٣: ٢٨٥.

(١٩١٦)
[الكوفي]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر عبد الله بن دكين الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وثقه بعض العامة وصدقوه

وقالوا بأنه كان يخطئ، وضعفه آخرون منهم.
كان كوفيا نزل بغداد وحدث بها. روى عنه يزيد بن هارون، وموسى بن

إسماعيل، ومحمد بن الصباح الدوالبي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٨٠. خاتمة المستدرك
٨٢٠. معجم رجال الحديث ١٠: ١٨٤. نقد الرجال ١٩٨. توضيح االشتباه ٢٠٦.
جامع الرواة ١: ٤٨٣. مجمع الرجال ٣: ٢٨١. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال

.٢٠٢

(٢٧٣)



إتقان المقال ٢٠١.
لسان الميزان ٧: ٢٦٠. ميزان االعتدال ٢: ٤١٧. تهذيب التهذيب ٥: ٢٠١. تقريب

التهذيب ١: ٤١٣. تاريخ بغداد ٩: ٤٥١. التاريخ الكبير ٥: ٨٢. خالصة تذهيب
الكمال

١٦٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٥٤٢. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٤٨. المغني في
الضعفاء ٢: ٣٣٧.

(١٩١٧)
[الديصاني]

أبو شاكر عبد الله الديصاني.
كان في بادئ أمره زنديقا خبيثا، ديصاني الطريقة، على مذهب ديصان القائل

بالثنوية وهي النور والظلمة، ثم اجتمع باإلمام عليه السالم وسأله عن معبوده، فهداه
اإلمام عليه السالم إلى رب السماوات واألرضين فأسلم واهتدى، وكان يدعي انتمائه

إلى
اإلمامية.
المراجع:

االحتجاج ٣٣٣. سفينة البحار ١: ٤٧٤ و ٤٧٥. خاندان نوبختي (فارسي) حاشية
٢٦. فهرست النديم ٤٠١. لغت نامه دهخدا (فارسي) - مادة ديصاني. راجع في

الديصانية الملل والنحل ١: ٢٥٠.
(١٩١٨)
[الكوفي]

عبد الله بن راشد، وقيل أسد الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه جعفر بن بشير، ويحيى بن عمرو، وقيل عمر.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ١٦٨ و

١٨١. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال الحديث ١٠: ١١٢ و ١٨٥. نقد الرجال
١٩٨. جامع الرواة ١: ٤٨٣. مجمع الرجال ٣: ٢٨٢. رجال البرقي ٢٢ وفيه أخو

(٢٧٤)



أيوب. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال ٢٠٢.
(١٩١٩)
[البجلي]

عبد الله، وقيل عبيد الله بن رباط البجلي بالوالء، الكوفي.
من محدثي اإلمامية الثقات.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٨١ و ٢٣٩. رجال ابن داود ١١٩.
رجال النجاشي في ترجمة ابنه محمد. رجال الحلي ١١٢. معجم الثقات ٧٣. معجم
رجال الحديث ١٠: ١٨٥ و ٢٦٥. نقد الرجال ١٩٨. توضيح االشتباه ٢٠٧. جامع
الرواة ١: ٤٨٤. مجمع الرجال ٣: ٢٨٢. بهجة اآلمال ٥: ٢٢٢. رجال البرقي ٢٢

وفيه
عبد الله بن علي بن رباط. بهجة اآلمال ٥: ٢٢٢. منتهى المقال ١٨٤. منهج المقال
٢٠٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٦. إتقان المقال ٨٢. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري

.١٠٧
(١٩٢٠)
[المكي]

أبو عمران عبد الله بن رجاء البصري، المكي.
محدث وثقه بعض العامة، وقالوا: تغير حفظه قليال.

روى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وصدقة بن الفضل المروزي
وغيرهم، وكان بصريا أعرجا، نزل مكة المكرمة وجاور بها حتى توفي حدود سنة

١٩٠، وقيل بعد سنة ١٧٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٨١. خاتمة المستدرك ٨٢٠. معجم رجال
الحديث ١٠: ١٨٦. نقد الرجال ١٩٨. جامع الرواة ١: ٤٨٤. مجمع الرجال ٣:

.٢٨٢
منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٣.

لسان الميزان ٧: ٢٦١. ميزان االعتدال ٢: ٤٢١. تهذيب التهذيب ٥: ١٨٥. تقريب

(٢٧٥)



التهذيب ١: ٤١٤. التاريخ الكبير ٥: ٩١. خالصة تذهيب الكمال ١٦٧. العقد الثمين
:٥

١٣٦. الطبقات البن خياط ٢٨٤. الطبقات الكبرى ٥: ٥٠٠. الضعفاء الكبير ٢:
.٢٥٢

الجرح والتعديل ٢: ٢: ٥٤. تاريخ أسماء الثقات ١٨٥.
(١٩٢١)

[األسدي]
عبد الله بن الزبير الرسان، األسدي، والد أبي أحمد الزبيري.

من ضعفاء محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وقيل كان من وجوه
الشيعة، وثقه بعض العامة، ولين حديثه آخرون منهم.

كان من مؤيدي الشهيد زيد بن علي، ومن جملة الذين خرجوا معه في
ثورته، كان شاعرا، وله كتاب (النوادر)، روى عنه عباد بن يعقوب األسدي،

ومحمد بن عيسى بن الطباع.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٨٢. معجم رجال الحديث ١٠: ١٨٧ و
١٨٨ و ١٨٩. رجال النجاشي ١٥٣. رجال ابن داود ١١٩. نقد الرجال ١٩٨. جامع
الرواة ١: ٤٨٤. مجمع الرجال ٣: ٢٨٢. رجال الكشي ٣٣٨. منتهى المقال ١٨٤.

مقاتل
الطالبيين ١٠٨ و ٢٩٠. بهجة اآلمال ٥: ٢٣٠. منهج المقال ٢٠٣. التحرير

الطاووسي
١٦٦ وفيه الرساني بدل الرسان. إتقان المقال ٣١٢.

الكامل في التاريخ ٤: ٣٦ و ٣٣٤ و ٣٧٩. لسان الميزان ٣: ٢٨٦. ميزان االعتدال
٢: ٤٢٢. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٥٦. تاريخ الثقات ٢٥٦. المغني في الضعفاء ١:

.٣٣٨
(١٩٢٢)

[الشيباني]
عبد الله بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه علي بن النعمان، وحماد بن عثمان، وعبد الله بن بكير وغيرهم.

(٢٧٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. رسالة في آل أعين ٢٢ و ٩٨. رجال

النجاشي ١٥٤. رجال ابن داود ١١٩. تاريخ آل زرارة ٩٠. رجال الحلي ١١١.
معجم

الثقات ٧٣ وفيه البجلي بدل الشيباني. معجم رجال الحديث ١٠: ١٨٩. نقد الرجال
١٩٩. رجال البرقي ٢٢. جامع الرواة ١: ٤٨٤. هداية المحدثين ١٠١. مجمع الرجال

٣: ٢٨٣. رجال بحر العلوم ١: ٢٢٢. بهجة اآلمال ٥: ٢٣١. منتهى المقال ١٨٥.
منهج

المقال ٢٠٣. جامع المقال ٧٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٦. إتقان المقال ٨٢. روضة
المتقين ١٤: ٣٨٢. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٧.

(١٩٢٣)
[الحنفي]

عبد الله بن زياد الحنفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٩١. نقد الرجال ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٨٤. مجمع الرجال ٣:
.٢٨٣

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٣.
(١٩٢٤)

[مولى أم سلمة]
أبو عبد الرحمن عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المكي، المدني،

المخزومي، القرشي، مولى أم سلمة.
محدث اتهمه بعض العامة بالكذب وتركوا حديثه.

تولى القضاء بالمدينة المنورة، وقدم بغداد في أيام المهدي العباسي وحدث
بها.

روى عنه بشر بن الوليد، وروح بن القاسم، وعبد الله بن وهب المصري وغيرهم.

(٢٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٩١. نقد الرجال ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٨٥. مجمع الرجال ٣:
.٢٨٣

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٣.
لسان الميزان ٧: ٢٦٢. ميزان االعتدال ٢: ٤٢٣. تهذيب التهذيب ٥: ١٩٢. تقريب

التهذيب ١: ٤١٦. التاريخ الكبير ٥: ٩٦. المجروحين ٢: ٧. خالصة تذهيب الكمال
١٦٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٤٤٤. الضعفاء الكبير ٢: ٢٥٤. الجرح

والتعديل
٢: ٢: ٦٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٤٣ و ٣٣٣. تاريخ بغداد ٩: ٤٥٥.

الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١١٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٢٣.
أحوال الرجال ١٤٢ وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان. المغني في الضعفاء ١: ٣٣٩.

(١٩٢٥)
[النخعي]

عبد الله بن زياد النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٩١. نقد الرجال ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٨٥. مجمع الرجال ٣:
.٢٨٣

منتهى المقال ١٨١. منهج المقال ٢٠٣.
(١٩٢٦)

[الصيرفي]
عبد الله بن سالم الصيرفي.

محدث إمامي مجهول الحال، وقيل ضعيف مرتفع القول ال يعبأ به.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٢١. رجال ابن
داود ٢٥٤. رجال الحلي ٢٣٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٩٢. نقد الرجال ١٩٩.

(٢٧٨)



جامع الرواة ١: ٤٨٥. مجمع الرجال ٣: ٢٨٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٣٢. منتهى المقال
١٨٥. منهج المقال ٢٠٣. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٧.

(١٩٢٧)
[الزيات]

عبد الله بن ساير، وقيل السابري الواسطي، الزيات.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٩٢. نقد الرجال ١٩٩. جامع الرواة ١: ٤٨٥. مجمع الرجال ٣:
.٢٨٤

منهج المقال ٢٠٣.
(١٩٢٨)

[بياع الوشي]
أبو شبل عبد الله بن سعيد األسدي بالوالء، الكوفي، المشهور ببياع الوشي.

محدث إمامي ثقة، له كتاب. روى عنه علي بن النعمان.
المراجع:

رجال النجاشي ١٥٤ و ٣١٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٩٥ و ٢١: ١٨٢.
تنقيح المقال ٢: ١٨٤ و ٣: قسم الكنى ١٩. فهرست الطوسي ١٩١. رجال الحلي

١١١. نقد الرجال ١٩٩ و ٣٨٩. جامع الرواة ١: ٤٨٥ و ٢: ٣٩٢. رجال ابن داود
١١٩. معجم الثقات ٧٣. معالم العلماء ١٣٩. هداية المحدثين ٢٠٣. توضيح االشتباه

٣١٢. مجمع الرجال ٣: ٢٨٦. و ٧: ٥٢. بهجة اآلمال ٥: ٢٣٤. منهج المقال
٢٠٤. نضد

االيضاح ١٩١. ايضاح االشتباه ٤٧. إتقان المقال ٨٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٧.
روضة

المتقين ١٤: ٣٨٣. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٧.
تقريب التهذيب ١: ٤١٩. التاريخ الكبير ٥: ١٠٣. خالصة تذهيب الكمال ١٦٩.

تهذيب التهذيب ٥: ٢٣٦.

(٢٧٩)



(١٩٢٩)
[الوابشي]

أبو محمد عبد الله بن سعيد الوابشي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧ و ٣٣٩. تنقيح المقال ٢: ١٨٥ و ٣: قسم الكنى ٣٤. خاتمة

المستدرك ٨٢١ و ٨٦٨. معجم رجال الحديث ١٠: ١٩٧ و ٢٢: ٤٣. نقد الرجال
٢٠٠

و ٣٩٨. جامع الرواة ١: ٤٨٥ و ٢: ٤١٥. رجال البرقي ٤٢. مجمع الرجال ٣:
٢٨٦

وفيه الواشي بدل الوابشي و ٧: ٩٦ وفيه األسدي. منتهى المقال ١٨١ و ١٨٥. منهج
المقال ٢٠٤.

(١٩٣٠)
[أبو خديجة]

أبو خديجة عبد الله بن سالم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ١٨٥. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٩٨. نقد الرجال ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٤٨٥. مجمع الرجال ٣:
٢٨٧ و

٧: ٣٧. منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٤.
(١٩٣١)
[العامري]

عبد الله بن سليمان العامري، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ربيع بن محمد المسلي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٧ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٨٥. جامع الرواة ١: ٤٨٦. معجم

(٢٨٠)



رجال الحديث ١٠: ١٩٨ و ٢٠٠ و ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٢١. رجال البرقي
.٢٢

نقد الرجال ٢٠٠. مجمع الرجال ٣: ٢٨٧. منهج المقال ٢٠٤.
(١٩٣٢)

[الصيرفي]
عبد الله بن سليمان العبسي، الكوفي، المعروف بالصيرفي.

من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وكان مولى، روى كذلك
عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم، وله كتاب.

كان ينزل درب أسامة بالكوفة.
روى عنه عبد الرحمن بن عتبة، ويونس بن يعقوب، وجعفر بن علي وغيرهم.

المراجع:
رجال النجاشي ١٥٦. تنقيح المقال ٢: ١٨٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٠١ و
٢٠٢. هداية المحدثين ١٠١. خاتمة المستدرك ٨٢١. رجال ابن داود ١٢٠. نقد

الرجال ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٤٨٥ و ٤٨٦. مجمع الرجال ٣: ٢٨٧. منتهى المقال
١٨٥. منهج المقال ٢٠٤. جامع المقال ٧٨. روضة المتقين ١٤: ٣٨٣. إتقان المقال

.٢٠١
(١٩٣٣)
[العجلي]

عبد الله بن سليمان العجلي، الكوفي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ١٧. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٠٠.

(١٩٣٤)
[النخعي]

عبد الله بن سليمان النخعي، الكوفي.

(٢٨١)



محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والنضر بن سويد وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٨٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٠٢.

خاتمة المستدرك ٨٢١. رجال البرقي ٢٢. جامع الرواة ١: ٤٨٦. مجمع الرجال ٣:
٢٨٧. منهج المقال ٢٠٤. شرح مشيخة الفقيه ٦١.

(١٩٣٥)
[النوفلي]

عبد الله بن سليمان النوفلي.
محدث مقبول الحديث عند بعض العامة.

روى عنه هشام بن يوسف الصنعاني، ومحمد بن عيسى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٠٣.
تقريب التهذيب ١: ٤٢١. ميزان االعتدال ٢: ٤٣٢. وفيه من رواة اإلمام

الباقر عليه السالم. لسان الميزان ٧: ٢٦٣. تهذيب التهذيب ٥: ٢٤٦. التاريخ الكبير
.٥: ١٠٨

خالصة تذهيب الكمال ١٧٠. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٧٥. المغني في الضعفاء ٢:
.٣٤١

(١٩٣٦)
[عبد الله بن سنان]

عبد الله بن سنان بن طريف الكوفي، الهاشمي، وقيل العباسي بالوالء، وقيل
مولى بني أبي طالب، المشهور بابن سنان.

محدث إمامي ثقة، أدرك اإلمام الباقر عليه السالم وروى عن األمام الكاظم عليه السالم
أيضا

كان عالما جليل القدر، له من المؤلفات كتاب (الصالة) المعروف بعمل يوم
وليلة، و (الصالة الكبير)، و (الحالل والحرام).

(٢٨٢)



كان من الفقهاء األعالم والرؤساء المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا
واألحكام.

روى عنه عبد الله بن جبلة، وفضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
كان خازنا لعدد من ملوك بني العباس كالمنصور والمهدي والهادي والرشيد،

وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥ و ٣٥٤. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٠٣ و ٢٠٩ و ٢٢:
١٨٦. تنقيح المقال ٢: ١٨٦ و ٣: باب الكنى ٤٣. رجال النجاشي ١٤٨. فهرست
الطوسي ١٠١. معالم العلماء ٧٢. رجال ابن داود ١٢٠. رجال الحلي ١٠٤. معجم

الثقات ٧٣. رجال البرقي ٢٢ و ٤٨. نقد الرجال ٢٠٠ و ٤٠٤. توضيح االشتباه
.٢٠٧

جامع الرواة ١: ٤٨٧ و ٢: ٤٣٣. هداية المحدثين ١٠١ و ٣٠٥. رجال الكشي
.٤١٠

مجمع الرجال ٤: ٢ و ٣ و ٧: ١٦٣. الذريعة ١٥: ٥٧. التحرير الطاووسي ١٧٠.
سفينة

البحار ٢: ١٣٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٣٧. منتهى المقال ١٨٥. منهج المقال ٢٠٤.
جامع

المقال ٧٨. ايضاح االشتباه ٤٧. نضد االيضاح ١٩١. أضبط المقال ٥٢٥ و ٥٢٧ و
٥٢٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٧. إتقان المقال ٨٢. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه

١٧. رجال األنصاري ١٠٧ و ١٠٨.
هدية العارفين ١: ٤٣٩. معجم المؤلفين ٦: ٦٢.

(١٩٣٧)
[ابن سيابة]

عبد الله بن سيابة الكوفي، أخو عبد الرحمن بن سيابة.
محدث إمامي، روى عنه داود بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٨٧. خاتمة المستدرك ٨٢١. رجال

البرقي ٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٢١٣. نقد الرجال ٢٠٠. توضيح االشتباه
.٢٠٨

(٢٨٣)



جامع الرواة ١: ٤٩١. مجمع الرجال ٤: ٤. منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٤.
(١٩٣٨)

[عبد الله بن سيار]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢١٤.
(١٩٣٩)
[الزبالي]

عبد الله بن شاذان الزبالي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٨٧. خاتمة المستدرك ٨٢١. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢١٤. نقد الرجال ٢٠٠. توضيح االشتباه ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٤٩١.
مجمع الرجال ٤: ٤ وفيه الزبال بدل الزبالي. منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٤.

(١٩٤٠)
[عبد الله بن شبرمة]

أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن المنذر بن ضرار بن
عمرو الضبي، البجلي، الكوفي، وهناك اختالف في نسبه.

من ضعفاء محدثي وفقهاء العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وكان تابعيا، أديبا
شاعرا.

روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم. تولى القضاء
للمنصور

الدوانيقي العباسي على سواد الكوفة.
روى عنه شعبة بن الحجاج، وعبد الوارث بن سعيد، وسفيان الثوري وغيرهم.

توفي سنة ١٤٤، وقيل سنة ١٤٠، وكانت والدته سنة ٩٢.

(٢٨٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٩٧ و ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٨٧. رجال ابن داود ١٢٠. رجال
الحلي ٢٣٦. معجم رجال الحديث ١٠: ٢١٤ و ٢٢: ١٩٢. نقد الرجال ٢٠٠.

توضيح
االشتباه ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٤٩١. مجمع الرجال ٤: ٤. الكنى واأللقاب ١:

.٣١٣
سفينة البحار ١: ٦٨٣. ريحانة األدب (فارسي) ٨: ٤٤. منتهى المقال ١٨٥. منهج

المقال ٢٠٤. إتقان المقال ٣١٢. الوجيزة ٣٩.
تقريب التهذيب ١: ٤٢٢. تهذيب التهذيب ٥: ٢٢٠. لسان الميزان ٧: ٢٦٣. ميزان

االعتدال ٢: ٤٣٨. الكامل في التاريخ ٥: ٢٢٨ و ٢٤٩ و ٥٢٨. مرآة الجنان ١:
.٢٩٧

الطبقات الكبرى ٦: ٣٥٠. التاريخ الكبير ٥: ١١٧. خالصة تذهيب الكمال ١٧٠.
تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٣. شذرات الذهب ١: ٢١٥. طبقات الفقهاء ٨٥ وفيه اسم
أبيه شبمرة بدل شبرمة. العبر ١: ١٩٧. الطبقات البن خياط ١٦٧. النجوم الزاهرة ١:

٣٥٣. الضعفاء الكبير ٢: ٢٦٦. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٨٢. تاريخ الثقات ٢٥٩.
مشاهير علماء األمصار ١٦٨. تاريخ أسماء الثقات ١٩١. المراسيل ١٠٠. الكنى
واألسماء ٢: ٨. سير أعالم النبالء ٦: ٣٤٧. تهذيب األسماء واللغات ١: ٢٧١.

الثقات
٧: ٥ وفيه اختالف في أسماء أجداده عما ذكرناه. تاريخ االسالم ٥: ٨٨. المعارف

.٢٠٧
(١٩٤١)
[العامري]

أبو المحجل عبد الله بن شريك بن عدي العامري، الكوفي.
من ثقات محدثي وفقهاء وعلماء اإلمامية الممدوحين، ومن وجهاء ومقدمي

الشيعة، وقال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا لكنه يتشيع، وكذبه آخرون
منهم.

روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم وكان من حواريهما.
روى عنه عقبة بن بشير، ومحمد بن أبي عمير، وسفيان بن عيينة وغيرهم.

(٢٨٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٢٧ و ٢٦٥. رجال النجاشي في ترجمة عبيد بن كثير. تنقيح

المقال ٢: ١٨٩. رجال ابن داود ١٢٠. رجال الحلي ١٠٨. معجم الثقات ٣١١.
معجم

رجال الحديث ١٠: ٢١٨. رجال البرقي ١٠. نقد الرجال ٢٠٠. توضيح االشتباه
.٢٠٨

جامع الرواة ١: ٤٩٢. رجال الكشي ٢١٧. مجمع الرجال ٤: ٥ و ٦. سفينة البحار
:٢

١٣٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٤٠. منتهى المقال ١٨٦. منهج المقال ٢٠٥. ايضاح
االشتباه

٦٢. التحرير الطاووسي ١٦٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٨. إتقان المقال ٨٣. الوجيزة
.٣٩

رجال األنصاري ١٠٨.
لسان الميزان ٧: ٢٦٣. ميزان االعتدال ٢: ٤٣٩. التاريخ الكبير ٥: ١١٥.

المجروحين ٢: ٢٦. تقريب التهذيب ١: ٤٢٢. تهذيب التهذيب ٥: ٢٥٣. خالصة
تذهيب الكمال ١٧٠. الطبقات البن خياط ١٥٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٤:

.١٤٩١
الضعفاء الكبير ٢: ٢٦٦. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٨٠. تاريخ أسماء الثقات ١٩٣.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٤٦. أحوال الرجال ٤٩. الطبقات الكبرى ٦:

.٣٢٤
المغني في الضعفاء ٢: ٣٤٢. الثقات ٧: ٤١.

(١٩٤٢)
[التميمي]

عبد الله بن شعيب التميمي.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه عبد الله بن وضاح.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢١٩.
(١٩٤٣)

[الخثعمي]
عبد الله بن صالح الخثعمي.



(٢٨٦)



من حسان محدثي اإلمامية، روى عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم
أيضا

وغيرهم.
ترحم عليه اإلمام الكاظم عليه السالم، كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٦ و ٣٥٦. تنقيح المقال ٢: ١٨٨. خاتمة المستدرك ٨٢١.

معجم الثقات ٣١١. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٢٠. نقد الرجال ٢٠٠. جامع
الرواة ١:

٤٩٢. مجمع الرجال ٤: ٦. منهج المقال ٢٠٥.
(١٩٤٤)
[البكري]

عبد الله بن صبيح البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ١٨٩. خاتمة المستدرك

٨٢١. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٢١. نقد الرجال ٢٠٠. جامع الرواة ١: ٤٩٢.
مجمع

الرجال ٤: ٦. منتهى المقال ١٨٢ و ١٨٦. منهج المقال ٢٠٥. الوجيزة ٣٩.
(١٩٤٥)

[عبد الله الطحان]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه إسماعيل بن زيد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٣٨٧.
(١٩٤٦)
[النهدي]

أبو مسروق عبد الله بن طلحة النهدي، الكوفي.

(٢٨٧)



محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، وله كتاب. روى عنه علي
ابن إسماعيل الميثمي، وعلي بن النعمان، والحسن بن محبوب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ١٩٠ و ٣:
باب الكنى ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢. رجال النجاشي ١٥٥. رجال البرقي ٢٢.

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٢٦ و ٢٢: ٥٠. نقد الرجال ٢٠١ و ٣٩٨. جامع الرواة
:١

٤٩٣ و ٢: ٤١٧. مجمع الرجال ٤: ٩ و ٧: ٩٨. االختصاص ٨٥. منهج المقال
.٢٠٦

جامع المقال ٧٨. إتقان المقال ٢٠١.
(١٩٤٧)
[الكوفي]

عبد الله بن عاجز الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٩٠. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٢٧. نقد الرجال ٢٠١. جامع الرواة ١: ٤٩٤. مجمع الرجال ٤:
.١٠

منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٦.
(١٩٤٨)

[عبد الله بن عاصم]
محدث إمامي ثقة، عادل.

روى عنه جعفر بن بشير، وأبان بن عثمان األحمر، ومحمد بن عيسى.
المراجع:

رجال البرقي ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٢٧.
تنقيح المقال ٢: ١٩١. معجم الثقات ٧٤. جامع الرواة ١: ٤٩٤. بهجة اآلمال ٥:

.٢٤٤
منتهى المقال ١٨٢ و ١٨٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٩.

(٢٨٨)



(١٩٤٩)
[القيسي]

عبد الله بن عامر القيسي، العوفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٩١. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٢٩. نقد الرجال ٢٠١. جامع الرواة ١: ٤٩٤. مجمع الرجال ٤:
.١٠

منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٦.
(١٩٥٠)

[األسدي]
أبو عتيبة، وقيل أبو عتبة، وقيل أبو أمية عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي أمية

عتيبة األسدي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، له كتاب (النوادر). روى عنه محمد بن زياد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٦. رجال النجاشي ١٥٣. خاتمة

المستدرك ٨٢٢. رجال ابن داود ١٢١. رجال الحلي ١١١. معجم الثقات ٧٤. معجم
رجال الحديث ١٠: ٨٥ و ٢٤١ و ٢٤٣. نقد الرجال ٢٠١. توضيح االشتباه ٢٠٩.
جامع الرواة ١: ٤٩٤ و ٤٩٥. مجمع الرجال ٤: ٢٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٥٩. منتهى
المقال ١٨٨. منهج المقال ٢٠٧. ايضاح االشتباه ٦١. نضد االيضاح ١٩٣. وسائل

الشيعة ٢٠: ٢٤٠. إتقان المقال ٨٣. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٩.
(١٩٥١)

[األنصاري]
أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم بن زيد بن لوذان

األنصاري، النجاري، المدني.
محدث تابعي، وثقه بعض العامة، وكان قاضيا. تصدر للقضاء بالمدينة المنورة

(٢٨٩)



في عهد عمر بن عبد العزيز األموي، وروى عنه يحيى بن سعيد األنصاري، ومالك
ابن أنس، وأبو عمرو األوزاعي وغيرهم. توفي سنة ١٣٤، وقيل بعد ذلك.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٤٣. نقد الرجال ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٤٩٥. مجمع الرجال ٤:
.٢٥

منهج المقال ٢٠٨.
تقريب التهذيب ١: ٤٢٩. تهذيب التهذيب ٥: ٢٥٩. التاريخ الكبير ٥: ١٣٠.

تاريخ االسالم ٥: ٢٦٧. خالصة تذهيب الكمال ١٧٣. لسان الميزان ٧: ٢٦٥ وفيه
عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت. ميزان االعتدال ٢: ٤٥١. الطبقات البن
خياط ٢٦٤. الطبقات الكبرى ٥: ٣٤١. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٩٤. الكنى واألسماء

:٢
١٨. سير أعالم النبالء ٥: ٢٥١. اسعاف المبطأ ٥٧٨.

(١٩٥٢)
[عبد الله بن عبد الكريم]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه عبد الله بن أبي سهل.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٤٩٥.

(١٩٥٣)
[األنباري]

عبد الله بن عبد الله، وقيل عبد، وقيل عبيد، وقيل عبيد الله األنباري، وقيل
األنصاري.

محدث إمامي، روى عنه سيف بن عميرة، والعباس بن عامر.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٧. خاتمة المستدرك
.٨٢٣

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٤٧. رجال البرقي ٢٢. نقد الرجال ٢٠٢. جامع الرواة
:١

٤٩٥. مجمع الرجال ٤: ٢٤ و ٢٥ و ٢٦. منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٨.

(٢٩٠)



(١٩٥٤)
[العاتكي]

عبد الله بن عبيد العاتكي، وقيل العتكي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٤٦. نقد الرجال ٢٠٢. توضيح االشتباه ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٤٩٥.
مجمع الرجال ٤: ٢٥. منتهى المقال ١٨٢.

(١٩٥٥)
[الفراء]

عبد الله بن عبيد الفراء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٧. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٤٦. نقد الرجال ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٤٩٥. مجمع الرجال ٤:
.٢٥

منتهى المقال ١٨٢. منهج المقال ٢٠٨.
(١٩٥٦)
[النخعي]

عبد الله بن عبيد، وقيل عبد النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ١٩٧ وفيه عبد الله بن عبد الله بن عبيد.

خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٤٥ و ٢٤٦. نقد الرجال ٢٠٢.
جامع الرواة ١: ٤٩٥. مجمع الرجال ٤: ٢٤ و ٢٥. منتهى المقال ١٨٢.

(١٩٥٧)
[ابن أبي عامرة]

عبد الله بن عبيد الله بن أوفر بن أبي عامرة.

(٢٩١)



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

رجال الطوسي ٢٢٦ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:
٢٤٧ وفيه أبو عامرة بدل ابن أبي عامرة.

(١٩٥٨)
[السراج]

أبو إسماعيل عبد الله بن عثمان السراج.
محدث كسابقه، روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وعلي بن أسباط،

وإبراهيم بن هاشم وغيرهم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٤٨ و ٢٤٩. جامع الرواة ١: ٤٩٦ في ترجمة عبد الله
ابن عثمان الفزاري.

(١٩٥٩)
[الفزاري]

عبد الله بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري بالوالء، الكوفي، ومنهم من
وحد بينه وبين أبي إسماعيل بن عثمان السراج.

محدث إمامي ثقة، روى عنه علي بن أسباط.
المراجع:

رجال البرقي ٢٢. نقد الرجال ٢٠٢. مجمع الرجال ٤: ٢٦. رجال الحلي في
ترجمة أخيه حماد بن عثمان ٥٦ و ١١٢. رجال النجاشي في ترجمة أخيه حماد بن
عثمان ١٠٤. جامع الرواة ١: ٤٩٦. بهجة اآلمال ٥: ٢٦١. رجال ابن داود ١٢١

وفيه
اسم جده عمر بدل عمرو. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٥٠. معجم الثقات ٧٤.

هداية
المحدثين ٢٠٤. منتهى المقال ١٨٨. منهج المقال ٢٠٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٠.

روضة المتقين ١٤: ٣٨٥. إتقان المقال ٨٣. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١٠٩ وفيه
اسم جده عمر بدل عمرو.

(٢٩٢)



(١٩٦٠)
[األحمر]

عبد الله بن عجالن األحمر السكوني، وقيل الكندي.
من خواص اإلمام عليه السالم، وكان محدثا إماميا جليل القدر، حسن الحديث،
ممدوحا أثنى عليه اإلمام عليه السالم. روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه المثنى الحناط، ومحمد بن يعقوب، وزرارة بن أعين وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٧ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٧. معجم الثقات ٣١٢. معجم
رجال الحديث ١٠: ٢٥١ و ٢٥٣. نقد الرجال ٢٠٢. رجال البرقي ١٠ و ٢٢.

توضيح
االشتباه ٢١٠. جامع الرواة ١: ٤٩٦. رجال الكشي ٢٤٢. مجمع الرجال ٤: ٢٧ و

.٢٨
منهج المقال ٢٠٨. المناقب ٤: ٢٨١. بهجة اآلمال ٥: ٢٦٢. منتهى المقال ١٨٨.

التحرير الطاووسي ١٦٥. أضبط المقال ٥٢٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤١. رجال
األنصاري ١٠٩. روضة المتقين ١٤: ٣٨٥. إتقان المقال ٢٠٢. الوجيزة ٣٩.

(١٩٦١)
[الكوفي]

عبد الله بن عطاء ابن أبي رباح، وقيل ابن أبي رياح أسلم الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، قليل الحديث، وقيل من المجهولين،

ضعفه وتركه بعض العامة.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان مع إخوته من النجباء، وله كتاب.

روى عنه زيد الشحام، ومحمد بن موسى خوراء، وعمر بن زياد وغيرهم.
المراجع:

رجال الكشي ٢١٥. التحرير الطاووسي ١٦٤ و ١٩٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٨.
معجم رجال الحديث ١٠: ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٤٩٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩.

رجال
الحلي ١٠٧. منهج المقال ٢٠٨. منتهى المقال ١٨٨. نقد الرجال ٢٠٢. هداية

المحدثين

(٢٩٣)



٢٠٤. معجم الثقات ٣١٢. رجال ابن داود ١٢١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤١. إتقان
المقال

٢٠٢. الوجيزة ٣٩. رجال النجاشي ١٥٨. معالم العلماء ٧٦. فهرست الطوسي
.١٠٤

لسان الميزان ٣: ٣١٦. ميزان االعتدال ٢: ٤٦١. الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٣٢.
(١٩٦٢)
[الطائفي]

عبد الله بن عطاء الطائفي، الهاشمي بالوالء، الكوفي، وقيل الواسطي، وقيل
المدني، وقيل المكي األصل.

من محدثي اإلمامية المجهولين، وقيل من الممدوحين، وكان قليل الحديث،
وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، ووثقه بعض العامة. روى عنه عبد الرحمن
ابن صالح األزدي، وعبد الله بن بكير، وموسى بن بكر وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٧ و ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٢٢.

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٥٧. نقد الرجال ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٤٩٧. مجمع
الرجال ٤: ٢٩. سفينة البحار ٢: ١٣٥. بهجة اآلمال ٥: ٢٦٣. رجال النجاشي

.١٥٨
رجال ابن داود ١٢١. رجال الحلي ١٠٧. رجال الكشي ٢١٥. فهرست الطوسي

.١٠٤
معالم العلماء ٧٦. معجم الثقات ٣١٢. منتهى المقال ١٨٨. منهج المقال ٢٠٨.

لسان الميزان ٧: ٢٦٦. ميزان االعتدال ٢: ٤٦١. تهذيب التهذيب ٥: ٢٨١. تقريب
التهذيب ١: ٤٣٤. التاريخ الكبير ٥: ١٦٥. خالصة تذهيب الكمال ١٧٥. الجرح

والتعديل ٢: ٢: ١٣٢. تاريخ أسماء الثقات ١٨٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٤٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٣٣. المغني في الضعفاء ١: ٣٤٧.

الثقات
.٧: ٤١
(١٩٦٣)
[المطلبي]

عبد الله بن عطاء الهاشمي، المطلبي بالوالء، المكي.
إمامي، صحب كذلك اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.



(٢٩٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٩٦ و ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم
رجال الحديث ١٠: ٢٥٧ و ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٤٩٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩.

منتهى
المقال ١٨٣. منهج المقال ٢٠٨.

(١٩٦٤)
[الحسني]

عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، الحسني، والد السيد عبد العظيم الحسني

المدفون بالري.
إمامي ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم وكتب األنساب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:

.٢٦٣
(١٩٦٥)
[الزراد]

عبد الله بن علي الزراد، وقيل السراد.
محدث كسابقه، روى عنه الحكم بن مسكين.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٢٠٠.

(١٩٦٦)
[الكوفي]

عبد الله بن عمر، وقيل عمرو الكوفي.
من ضعفاء محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، وقيل روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم.

(٢٩٥)



روى عنه هشام بن الحارث، وجميل بن صالح األسدي، والحسين بن سعيد
األهوازي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٤ و ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠٠. خاتمة المستدرك ٨٢٢.
معجم رجال الحديث ١٠: ٢٦٨ و ٢٦٩ و ٢٧٠. رجال البرقي ٢٣. جامع الرواة ١:

٤٩٨. مجمع الرجال ٤: ٣١. نقد الرجال ٢٠٤. منهج المقال ٢٠٩. إتقان المقال
.٣٦١

رجال األنصاري ١١٠.
(١٩٦٧)
[الكوفي]

عبد الله بن عمر الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه عبد الله بن راشد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٦٨. جامع الرواة ١: ٤٩٩. مجمع الرجال ٤: ٣١. منهج المقال
.٢٠٩

(١٩٦٨)
[عبد الله العنبري]

محدث، أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.
روى عنه عبد الله بن راشد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٨٩.

(١٩٦٩)
[الهمداني]

عبد الله بن عون، وقيل عوف الهمداني، الشبامي، وقيل الشيباني، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه محمد بن بزيع العدوي.

(٢٩٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥ و ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٢٠١. معجم رجال الحديث ١٠:

٢٧٣. نقد الرجال ٢٠٤. توضيح االشتباه ٢١٠. جامع الرواة ١: ٤٩٩. مجمع الرجال
٤: ٣٣. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢٠٩.

(١٩٧٠)
[الخثعمي]

عبد الله بن عيسى الخثعمي، الكوفي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٧٣. مجمع الرجال ٤: ٣٣.

(١٩٧١)
[األسدي]

أبو علي عبد الله بن غالب األسدي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وكان فقيها، أديبا شاعرا، ومن شعراء أهل البيت عليهم السالم، وله

كتاب، وروى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
أثنى عليه اإلمام الصادق عليه السالم وخاطبه قائال له: بأن ملكا يلقي عليك الشعر

واني ألعرف ذلك الملك.
روى عنه الحسن بن محبوب، وجميل بن صالح، وكان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣١ و ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ٢٠٢. رجال النجاشي ١٥٤. رجال
ابن داود ١٢٢. رجال الحلي ١٠٤. معجم الثقات ٧٤. معجم رجال الحديث ١٠:

.٢٧٣
رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٤٩٩. هداية المحدثين ١٠٤.
رجال الكشي ٣٣٩. مجمع الرجال ٤: ٣٣. بهجة اآلمال ٥: ٢٦٦. تأسيس الشيعة

٢٠٥. منتهى المقال ١٨٩. منهج المقال ٢٠٩. جامع المقال ٧٨. التحرير الطاووسي

(٢٩٧)



١٦٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٢. روضة المتقين ١٤: ٣٨٦. إتقان المقال ٨٣.
الوجيزة

٣٩. رجال األنصاري ١١٠.
(١٩٧٢)
[الكوفي]

عبد الله بن فرقد الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه علي بن الحكم. وداود بن سرحان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠٢. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٧٥. رجال البرقي ٢٢. نقد الرجال ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٤٩٩.
مجمع

الرجال ٤: ٣٤. منتهى المقال ١٨٣.
(١٩٧٣)

[عبد الله بن فضالة]
محدث مجهول الحال، وقيل من الممدوحين.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وروى عنه بندار بن حماد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠٢. جامع الرواة ١: ٤٩٩.
شرح مشيخة الفقيه ٥٠.

(١٩٧٤)
[النوفلي]

أبو محمد عبد الله بن الفضل بن عبد الله ببة ابن الحارث بن نوفل بن الحارث
ابن عبد المطلب الهاشمي، النوفلي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب. روى عنه جعفر بن سليمان، ومحمد
ابن خالد، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع وغيرهم.

(٢٩٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٢٠٢.

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٧٦ و ٢٧٨. رجال النجاشي ١٥٥. رجال ابن داود
.١٢٢

رجال الحلي ١١١. معجم الثقات ٧٥. نقد الرجال ٢٠٤. توضيح االشتباه ٢١١.
جامع

الرواة ١: ٤٩٩. مجمع الرجال ٤: ٣٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٦٧. منتهى المقال ١٨٩.
منهج

المقال ٢٠٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٢. روضة المتقين ١٤: ٣٨٦. إتقان المقال ٨٣
وفيه

عبد الله بن الفضل بن عبد الله بن ببة. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١١٠.
(١٩٧٥)

[الجعفري]
عبد الله بن القاسم الجعفري.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه علي بن أسباط، وعلي بن محمد القاساني بالواسطة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:

.٢٨٣
(١٩٧٦)

[اليربوعي]
عبد الله بن أبي كثير، وقيل ابن كثير اليربوعي، التميمي، الكوفي.

محدث إمامي، روى عنه علي بن حسان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٧. معجم رجال الحديث ١٠: ٩٥ و ٢٨٨. جامع الرواة ١: ٥٠١.
مجمع الرجال ٤: ٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٢. نقد الرجال ٢٠٥. منتهى المقال

.١٨٣
(١٩٧٧)

[عبد الله بن كيسان]
محدث أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره، روى عن اإلمام

(٢٩٩)



الباقر عليه السالم أيضا، وروى عنه عثمان بن يوسف.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٨٩. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤. جامع الرواة ١: ٥٠١.
(١٩٧٨)

[عبد الله اللحام]
محدث، روى عنه عبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال البرقي ٢٢. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٩١.

جامع الرواة ١: ٥٠١. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤.
(١٩٧٩)
[الكوفي]

عبد الله بن لفافة الكوفي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم، أدرك اإلمام

الصادق عليه السالم وصحب اإلمام الكاظم عليه السالم وكان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال البرقي ٤٧. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٩٠.
(١٩٨٠)
[النخعي]

عبد الله بن مالك النخعي، الكوفي.
محدث، روى عنه أحمد بن محمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٣ و ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢.

معجم رجال الحديث ١٠: ٢٩٠. نقد الرجال ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٥٠١. مجمع
الرجال ٤: ٥٦. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١٠.

(٣٠٠)



(١٩٨١)
[بياع القالنس]

عبد الله بن محرز، وقيل محمد الجعفي، الكوفي، المعروف ببياع القالنس.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عمر بن أذينة، وجميل بن دراج، وأبان بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي في ترجمة أخيه عقبة بن محرز ٢١٢. خاتمة المستدرك ٨٢٢.
معجم رجال الحديث ١٠: ٢٩٢ و ٢٩٣ و ٣١٣. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤. نقد

الرجال
٢٠٥. جامع الرواة ١: ٥٠١. مجمع الرجال ٤: ٣٦. منهج المقال ٢٠١. شرح

مشيخة
الفقيه ١٣١.

(١٩٨٢)
[األسدي]

أبو محمد عبد الله بن محمد األسدي بالوالء، الكوفي، المعروف بأبي بصير.
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه عبد الله بن وضاح.

المراجع:
رجال الكشي ١٧٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٥٠٣. نقد الرجال

٢٠٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٠٠ و ٢١: ٤٤ و ٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٠٥.
منهج

المقال ٢١٠. منتهى المقال ١٩٠. رجال األنصاري ١١١. رجال ابن داود ١٢٢.
هداية

المحدثين ٢٠٦. مجمع الرجال ٤: ٣٦.
(١٩٨٣)
[البجلي]

عبد الله بن محمد البجلي.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم، روى عنه علي بن فضال.

(٣٠١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٠٣. خاتمة المستدرك ٨٢٢. جامع الرواة ١: ٥٠٤.

(١٩٨٤)
[البصري]

عبد الله بن أبي محمد البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٩. معجم

رجال الحديث ١٠: ٩٥. نقد الرجال ١٩٣. جامع الرواة ١: ٤٦٧. مجمع الرجال ٣:
٢٥٩. منتهى المقال ١٨٠.

(١٩٨٥)
[الجعفي]

عبد الله بن محمد الجعفي.
محدث إمامي ضعيف، وقيل ثقة جليل القدر.

روى كذلك عن اإلمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه جعفر بن بشير، وآدم بن إسحاق، وصالح بن عقبة.

المراجع:
رجال الطوسي ٩٨ و ١٢٧ و ٢٢٥. رجال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد

الجعفي ٩٤. تنقيح المقال ٢: ٢٠٧. رجال ابن داود ٢٥٥. رجال الحلي ٢٣٨.
معجم

رجال الحديث ١٠: ٣١٤. رجال البرقي ١٠. نقد الرجال ٢٠٦. جامع الرواة ١:
.٥٠٤

هداية المحدثين ١٠٤ و ٢٠٦. مجمع الرجال ٤: ٤٧. بهجة اآلمال ٥: ٢٧٦. منتهى
المقال ١٩١. منهج المقال ٢١١. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١١١.

(١٩٨٦)
[الهاشمي]

عبد الله بن محمد بن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب عليهما السالم الهاشمي.

(٣٠٢)



إمامي أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:
.٣٠٥

(١٩٨٧)
[الحضرمي]

أبو بكر عبد الله بن محمد الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، تابعي، جليل القدر، ومن خواص اإلمام عليه السالم، روى عن

اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
أجرى مناظرة حسنة مع الشهيد زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم.

روى عنه سيف بن عميرة، وعبد الله بن عبد الرحمن األصم، وداود بن سليمان
الكوفي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢. رجال ابن
داود ١٢٣ و ٢١٥. رجال الحلي ١١٠. المناقب ٤: ٢٨١. رجال الكشي ٤١٦.

معجم
رجال الحديث ١٠: ٢٩٦ و ٢١: ٦٨. نقد الرجال ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٥٠١.

مجمع
الرجال ٤: ٤٣ و ٤٥. سفينة البحار ١: ٩٣. بهجة اآلمال ٥: ٢٧١. وسائل الشيعة

:٢٠
٢٤٢. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١١١. شرح مشيخة الفقيه ٥٢.

(١٩٨٨)
[الرجاني]

عبد الله بن محمد الرجاني، وقيل الكرماني، وقيل الكرعاني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢١٢. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣١٧. نقد الرجال ٢٠٦. جامع الرواة ١: ٥٠٥. مجمع الرجال ٤:
.٥١

منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١١.

(٣٠٣)



(١٩٨٩)
[عبد الله بن محمد بن طلحة]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم، روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٠: ٣٠٨.
(١٩٩٠)
[القرشي]

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة القرشي، األموي بالوالء، المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. تنقيح المقال ٢: ٢١٣. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم

رجال الحديث ١٠: ٣٠٩. نقد الرجال ٢٠٦. جامع الرواة ١: ٥٠٦. مجمع الرجال
:٤

٥٠. منهج المقال ٢١١.
(١٩٩١)
[العقيلي]

أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، العقيلي، المدني،
وأمه أم كلثوم بنت األمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم، المعروف

باألحول.
من محدثي اإلمامية األجالء، وقيل من الضعفاء وال يحتج بحديثه، وكان

مقرئا فقيها وثقه وصدقه العامة وقالوا: في حديثه لين.
روى عنه سفيان الثوري، ومحمد بن عجالن، وسفيان بن عيينة وغيرهم.

توفي سنة ١٤٥ بعد أن طال عمره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢١٤. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٠٩. نقد

(٣٠٤)



الرجال ٢٠٦. جامع الرواة ١: ٥٠٦. مجمع الرجال ٤: ٥٠. الفصول الفخرية
(فارسي)

٩٤. منتهى المقال ١٨٣. عمدة الطالب ٣٢. منهج المقال ٢١١. الفخري في أنساب
الطالبيين ١٩٣. المجدي في أنساب الطالبيين ٣٠٩ وفيه: وأمه زينب بنت علي بن أبي

طالب عليه السالم.
لسان الميزان ٧: ٢٦٨. ميزان االعتدال ٢: ٤٨٤. التاريخ الكبير ٥: ١٨٣.

المجروحين ٢: ٣. تقريب التهذيب ١: ٤٤٧. تهذيب التهذيب ٦: ١٣. خالصة
تذهيب

الكمال ١٨٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٤٤٦. الضعفاء الكبير ٢: ٢٩٨. الجرح
والتعديل ٢: ٢: ١٥٣. تاريخ الثقات ٢٧٧. أحوال الرجال ١٣٨. تهذيب األسماء

واللغات
١: ٢٨٧. الطبقات الكبرى ٩: ٢٠٥. المغني في الضعفاء ١: ٣٥٤. االكمال ٦:

.٣٤٠
(١٩٩٢)

[الهاشمي]
عبد الله بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، المدني، وأمه أم فروة بنت
القاسم

ابن محمد بن أبي بكر، الملقب بدقدق.
أخو اإلمام الصادق عليه السالم، وكان جليل القدر، عرف بالفضل والصالح، وثقه

بعض العامة.
كان حيا قبل سنة ١٤٨، وقتل مسموما بالمدينة المنورة على يد رجل من بني

أمية.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٣. االرشاد ٢٧٠. مقاتل الطالبيين ١٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢١٤.
رجال ابن داود ١٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣١٠. نقد الرجال ٢٠٦. جامع

الرواة
١: ٥٠٦. مجمع الرجال ٤: ٤٥ و ٥٠. رجال الكشي ٤١٨. منتهى اآلمال (فارسي)

:٢
١٢٢. منتهى المقال ١٩١. منهج المقال ٢١١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٤. إتقان

المقال
٨٤. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١١٢. كتب األنساب خالية من ذكره.

الثقات ٧: ٢.



(٣٠٥)



(١٩٩٣)
[الدوانيقي]

أبو جعفر عبد الله المنصور ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي،
العباسي، المعروف بالدوانيقي.

ثاني ملوك بني العباس، عرف بانحرافه عن الحق، وعدائه ألهل بيت النبوة.
يعز علي أن أتعرض لذكر هذا الخبيث في كتابي هذا، ولكن كان من

المعاصرين لإلمام عليه السالم، ولكون العلماء ذكروه من جملة الرواة عن األمام عليه
السالم،

فلذلك ذكرته من جملة من رووا عنه عليه السالم.
ولد في الحميمة (قرب معان) في شهر ذي الحجة سنة ٩٥، وتصدر للحكم بعد
هالك أخيه عبد الله السفاح سنة ١٣٦. هلك غير مأسوف عليه ببئر ميمون بمكة

المكرمة في ٦ ذي الحجة سنة ١٥٨، ودفن بالحجون، هلك بعد أن قتل خلقا كبيرا
من أشراف قريش ومضر وربيعة واليمن وأهل البيوتات الكريمة من المسلمين من

علماء وفقهاء وأدباء وشعراء، وأشنع ما قام به هو إيغاله في إهانة وتعذيب
اإلمام عليه السالم، وأخيرا دس إليه السم وقضى عليه عليه السالم سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣١٠ و ٢١: ١٥٢. تنقيح المقال
٢: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢. نقد الرجال ٢٠٧. جامع الرواة ١: ٥٠٦. مجمع
الرجال ٤: ٥٠. تتمة المنتهى (فارسي) ١٦٠. تاريخ الفخري ١٥٩. سفينة البحار ١:

٦١
و ٢: ٢١ و ٢٥٤ و ٥٩١. ريحانة األدب (فارسي) ٦: ١٦ ومصادره. لب التواريخ

(فارسي) ١٠٩. الموسوعة االسالمية ٦: ٢١٠. منتخب التواريخ (فارسي) ٤٥٧.
المناقب ٤: ٢٨٠. األنوار البهية ١٤٨. مثير األحزان ٢٤٥. فرهنگ معين (فارسي) ٦:

٢٠٣٠. البحار ٤٧: ١٦٢. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١١.
األعالم ٤: ١١٧ ومصادره. األخبار الطوال ٣٧٨. تاريخ ابن العبري ١٢٠.

تاريخ گزيده (فارسي) ٢٩٣. مرآة الجنان ١: ٣٣٤. البداية والنهاية ١٠: ١٢١.

(٣٠٦)



التنبيه واالشراف ٢٩٥. تاريخ الخلفاء ٢٥٩. حبيب السير (فارسي) ٢: ٢٠٧. معجم
البلدان ١: ٤٥٧. معجم زامباور (الترجمة الفارسية) ٢. حياة الحيوان ١: ١٠٦.

الموسوعة العربية الميسرة ١٧٥٤. اللباب ٣: ٢٦٣. األنساب ٥٤٤. شذرات الذهب
:١

٢٤٤. العبر ١: ٢٣٠. تاريخ أبي الفداء ٢: ٧. دائرة معارف فريد وجدي ٦: ٩٨.
النجوم

الزاهرة ٢: ٣٢. تاريخ بغداد ١٠: ٥٣. آثار البالد وأخبار العباد ٣١٤. تاريخ األمم
االسالمية (الدولة العباسية) ٥٣. تهذيب األسماء واللغات ٢: ٢٠٣. تاريخ الشعوب

االسالمية ١٧٧. المعارف ١٦٤.
(١٩٤٤)

[الهاشمي]
أبو محمد، وقيل أبو يحيى عبد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم القرشي، الهاشمي، العلوي، المدني،
الملقب

بدافن، وأمه خديجة بنت اإلمام السجاد عليه السالم.
محدث إمامي، كان جوادا، عفيفا، دينا، كثير الصدقة، شجاعا، وثقه بعض

العامة وقبلوا حديثه.
روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا وروى عنه ابنه عيسى بن عبد الله، ومحمد

ابن إسماعيل بن أبي فديك، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وغيرهم.
توفي في خالفة المنصور الدوانيقي العباسي الذي هلك سنة ١٥٨، عن سبع

وخمسين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٧ و ٢٢٣. تنقيح المقال ٢: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢. عمدة
الطالب ٣٦٢ و ٣٦٥. الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٣. معجم رجال الحديث ١٠:

.٣١١
منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٢٥. جامع الرواة ١: ٥٠٦. مجمع الرجال ٤: ٥٠. منهج
المقال ٢١١. الفخري في أنساب الطالبيين ١٧٣. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٥٩.

لسان الميزان ٧: ٢٦٨. ميزان االعتدال ٢: ٤٨٤. تهذيب التهذيب ٦: ١٦. خالصة

(٣٠٧)



تذهيب الكمال ١٨٠. التاريخ الكبير ٥: ١٨٧. تقريب التهذيب ١: ٤٤٨. الطبقات
البن

خياط ٢٥٨. الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٥٥. المغني في الضعفاء ١: ٣٥٤. الثقات ٧:
.١

(١٩٩٥)
[الكوفي]

عبد الله بن محمد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٠٤. خاتمة المستدرك ٨٢٢. معجم رجال

الحديث ١٠: ٢٩٦. جامع الرواة ١: ٥٠١. مجمع الرجال ٤: ٥١.
(١٩٩٦)
[األزدي]

عبد الله ابن المرحوم األزدي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٦ و ٣٥٦. تنقيح المقال ٢: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٣.
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٢٠. نقد الرجال ٢٠٧. جامع الرواة ١: ٥٠٧. مجمع

الرجال ٤: ٥١. منتهى المقال ١٩٢. منهج المقال ٢١١. عيون أخبار الرضا ١: ٢٧.
(١٩٩٧)

[عبد الله بن مسكان]
أبو محمد عبد الله بن مسكان، وقيل عبد الله مسكان العنزي بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وكان من أروى أصحاب اإلمام عليه السالم، وكان فقيها
معظما، ومن الفقهاء األعالم والرؤساء العظام المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا

واألحكام.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم واإلمام الرضا عليه السالم أيضا، وله كتاب في

اإلمامة،

(٣٠٨)



وكتاب في الحالل والحرام.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، ومحمد بن سنان وغيرهم،

وكان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢١٦ و ٣: باب الكنى ٤٤. رجال النجاشي
١٤٨. معالم العلماء ٧٤. رجال ابن داود ١٢٤. رجال الحلي ١٠٦. معجم الثقات

.٧٥
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٢٤ و ٢٣: ٣١. نقد الرجال ٢٠٧ و ٤٠٥. رجال

البرقي ٢٢.
توضيح االشتباه ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٠٧ و ٢: ٤٣٦. هداية المحدثين ١٠٤ و

.٣٠٩
رجال الكشي ٣٨٢. مجمع الرجال ٤: ٥٢ و ٥٣ و ٧: ١٦٦. الكنى واأللقاب ١:

.٣٩٥
ريحانة األدب (فارسي) ٨: ٢٠٦. هدية األحباب فارسي) ٨٧. سفينة البحار ٢:

.١٣٨
بهجة اآلمال ٥: ٢٨٥. منتهى المقال ١٩٢. منهج المقال ٢١٢. ايضاح االشتباه ٦١.

جامع المقال ٧٨. التحرير الطاووسي ١٦٨. نضد االيضاح ١٩٦. أضبط المقال ٥٢٦.
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٤. إتقان المقال ٨٤. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ٥٨.

رجال األنصاري ١١٢.
القاموس المحيط ٣: ٣١٩. االكمال ٧: ٢٥٧.

(١٩٩٨)
[البصري]

عبد الله بن مسلم الراسبي، وقيل الراسي، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ٢١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٣٤. نقد الرجال ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٥١٠. مجمع الرجال ٤: ٥٣
وفيه

اسم أبيه سلم بدل مسلم. منهج المقال ٢١٢.
(١٩٩٩)
[المالئي]

عبد الله بن مسلم بن كيسان المالئي، الضبي بالوالء، الكوفي.
إمامي.



(٣٠٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ٢١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٣٤. نقد الرجال ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٥١٠. مجمع الرجال ٤:
.٥٤

منهج المقال ٢١٢.
(٢٠٠٠)
[النجار]

عبد الله بن مسلم، وقيل مسلمة النجار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ٢١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٣٥. جامع الرواة ١: ٥١٠. مجمع الرجال ٤: ٥٤. منهج المقال
.٢١٢

(٢٠٠١)
[الطالبي]

أبو معاوية عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي،
الكوفي، المعروف بالطالبي.

محدث عرف بسوء السيرة ورداءة المذهب، رموه بالزندقة وسفك الدماء،
وكان فارسا شجاعا، شاعرا، ثائرا.

خرج على السلطة األموية بالكوفة في أيام يزيد الناقص ومروان الحمار،
ودعا إلى نفسه وعظم أمره وتبعه خلق من الناس، وملك بالد الجبل وبقي إلى سنة
١٢٩، وكان قد قدم إلى أصبهان سنة ١٢٨ متغلبا عليها ومعه المنصور الدوانيقي.

كان الدوانيقي عامله على ايزج (وهي ناحية بين أصبهان وخوزستان)، وفي
سنة ١٢٩ هرب من أصبهان إلى خراسان، ولم يزل طويال حتى ألقي القبض عليه
أبو مسلم الخراساني وسجنه بهراة، ثم أمر بقتله خنقا وهو في السجن سنة ١٢٩،

وقيل سنة ١٣١.
هناك فرقة كانت تنسب إليه وكانت تدعى بالمعاوية والجناحية نسبة إلى جده

(٣١٠)



جعفر ذي الجناحين، وكانوا يعتقدون بأنه حي لم يمت.
البيت المشهور اآلتي منسوب إليه:

وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا
روى عنه أخوه صالح بن معاوية، وزياد بن المنذر، وروى عن اإلمام عليه السالم

كراسين في أول الشهر بالحساب.
المراجع:

اقبال األعمال ١٦. عمدة الطالب ٣٨ وفيه ولم يزل محبوسا بهراة إلى سنة ١٨٣
وقبره بها. الفصول الفخرية (فارسي) ٩٦. مقاتل الطالبيين ١٦ وفيه عبد الله بن معاوية
ابن عبد الله بن جعفر بن علي بن أبي طالب عليه السالم. الغنية ٥٠٧. تاريخ الفخري

.١٣٨
األغاني ١١: ٦٨. ذكر أخبار أصبهان ٢: ٤٢. المقاالت والفرق ٣٩ و ٤٢ و ٤٤ و

.١٧٨
فرق الشيعة ٣٢ و ٣٤ و ٣٥ و ٣٩. مروج الذهب ٣: ٢٤٣. البحار ٤٧: ٢٩٣.

منتهى
المقال ١٨٣. الفخري في أنساب الطالبيين ١٩٢. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٩٧.

تاريخ الطبري ٥: ٥٩٩. الكامل في التاريخ ٥: ٣٢٤ و ٣٧٠. تاريخ ابن خلدون ٣:
١٢١. مقاالت االسالميين ١: ٦٧. زهر اآلداب ١: ١٢٤. لسان الميزان ٣: ٣٦٣.
األعالم ٤: ١٣٩. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٩٨ وفيه خرج في عهد المهدي العباسي

فحبسه المهدي حتى مات. الفرق بين الفرق ١٥٠. المعارف ٩٠. خطط المقريزي ٢:
٣٥٣. سرح العيون ١٩٣. الملل والنحل ١: ٢٦.

(٢٠٠٢)
[الهاشمي]

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب عليهما السالم الهاشمي، العلوي.

كتب الرجال والتراجم واألنساب خالية من ذكره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٠:
.٣٣٦

(٣١١)



(٢٠٠٣)
[الهاشمي]

عبد الله بن معاوية بن أبي مورد، وقيل مورد بدون أبي، وقيل ابن أبي مرزد،
وقيل أبي مزرد، وقيل ابن مرزد بدون أبي، الهاشمي، المدني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ٢١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال
الحديث ١٠: ٣٣٦. نقد الرجال ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٥١١. مجمع الرجال ٤:

.٥٤
منهج المقال ٢١٢. منتهى المقال ١٨٣.

(٢٠٠٤)
[الكوفي]

عبد الله بن ميسرة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٥٤.

نقد الرجال ٢٠٨. جامع الرواة ١: ٥١٣. مجمع الرجال ٤: ٥٦. منتهى المقال ١٨٣.
منهج المقال ٢١٢.

(٢٠٠٥)
[عبد الله بن ميمون]

عبد الله بن ميمون بن األسود، وقيل دينار، وقيل داود المكي، المخزومي
بالوالء، المعروف بابن القداح، والقداح لقب أبيه ألنه كان يبري القداح وهي السهام.

من ثقات محدثي اإلمامية، وكان فقيها جليال، كان من أهل مكة المكرمة،
وكان أبوه فارسي األصل.

ألف كتاب (مبعث النبي وأخباره)، وكتاب (صفة النار والجنة). روى عنه
جعفر بن محمد بن عبيد الله، وعبد الله بن الصلت القمي، وعبد الله بن المغيرة

وغيرهم.
توفي سنة ١٨٠.

(٣١٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢١٩ و ٣: باب الكنى ٤٤. رجال النجاشي

١٤٨. فهرست الطوسي ١٠٣. معالم العلماء ٧٤. رجال ابن داود ١٢٤. رجال الحلي
١٠٨. معجم الثقات ٧٦ و ١٤٨. معجم رجال الحديث ١٠: ٢٨٥ و ٣٥٤ و ٣٨٩

و ٢٣:
١٦. نقد الرجال ٢٠٨ و ٤٠٥. رجال البرقي ٢٢. توضيح االشتباه ٢١٣. جامع الرواة
١: ٥١٣ و ٢: ٤٣٥. هداية المحدثين ١٠٦. رجال الكشي ٣٨٩. مجمع الرجال ٤:

٥٦
و ٥٧ و ٧: ١٦٦. تأسيس الشيعة ٢٥٧ و ٢٨٧. منهج المقال ٢١٢. الكنى واأللقاب

:٣
٤٧. فهرست النديم ٢٣٨. سفينة البحار ٢: ١٣٨. الذريعة ١٥: ٤٦ و ١٩: ٥٦.

بهجة
اآلمال ٥: ٢٩٢. منتهى المقال ١٩٣. ايضاح االشتباه ٤٧. نضد االيضاح ١٩٧. جامع
المقال ٧٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٤. التحرير الطاووسي ١٦٥. أضبط المقال ٥٢٨.

إتقان المقال ٨٤. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ٩٩. رجال األنصاري ١١٢.
تقريب التهذيب ١: ٤٥٥. تهذيب التهذيب ٦: ٤٩. خالصة تذهيب الكمال ١٨٣.

التاريخ الكبير ٥: ٢٠٦. لسان الميزان ٧: ٢٧١. ميزان االعتدال ٢: ٥١٢.
المجروحين

٢: ٢١. اللباب ٢: ٢٤٩. األعالم ٤: ١٤١. معجم المؤلفين ٦: ١٥٨. األنساب
.٤٤٤

الكامل في ضعفاء الرجال ٤: ١٥٠٤. الضعفاء الكبير ٢: ٣٠٢. الجرح والتعديل ٢:
:٢

١٧٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٤٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي
:٢

١٤٤. الضعفاء ٩٨. المغني في الضعفاء ١: ٣٥٩. الثقات ٧: ٤٧.
(٢٠٠٦)
[الكوفي]

عبد الله بن أبي ميمونة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٨١٩ وفيه البصري
بدل الكوفي. معجم رجال الحديث ١٠: ٩٥. نقد الرجال ١٩٣. جامع الرواة ١:

.٤٦٧



مجمع الرجال ٣: ٢٥٩. منتهى المقال ١٨٠. منهج المقال ١٩٨.

(٣١٣)



(٢٠٠٧)
[عبد الله ابن النجار]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه محمد بن عاصم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٥٨.

(٢٠٠٨
[األسدي]

أبو بجير، وقيل أبو بحير، وقيل أبو يحيى، وقيل أبو الجبر عبد الله بن النجاشي
ابن غنيم، وقيل عثيم بن سمعان األسدي، النصري، وقيل النضري، وقيل البصري.

محدث إمامي ممدوح، وقيل من الضعفاء.
كان في بادئ أمره زيدي المذهب، ثم استيقظ ضميره ورجع إلى الحق وقال

بإمامة اإلمام عليه السالم.
كتب إلى اإلمام عليه السالم رسالة يسأله فيها عن مسائل، فأجابه اإلمام عليه السالم

برسالة
معروفة.

واله المنصور الدوانيقي العباسي على األهواز.
روى عنه عمر بن أذينة.

المراجع:
رجال البرقي ٢٢. تنقيح المقال ٢: ٢٢٠. رجال الحلي ١٠٨. مجمع الرجال ٤:

٥٧ و ٥٨. رجال النجاشي ١٤٧. توضيح االشتباه ٢١٣. معجم رجال الحديث ١٠:
٣٥٨. بهجة اآلمال ٥: ٢٩٤. أعيان الشيعة ٨: ٨٧. معجم الثقات ٣١٣. رجال ابن

داود
١٢٤. المناقب ٤: ٢٢٠. نقد الرجال ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٥١٤. االختصاص

.٢٨٦
رجال الكشي ٣٤٢. سفينة البحار ٢: ١٣٨ و ٥٧١. منتهى المقال ١٩٤. منهج

المقال
٢١٣. ايضاح االشتباه ٤٦. التحرير الطاووسي ١٦٧. نضد االيضاح ١٩٨. أضبط

(٣١٤)



المقال ٥٢٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٥. إتقان المقال ٣١٧. رجال األنصاري ١١٢.
الوجيزة ٣٩.

(٢٠٠٩)
[عبد الله بن نجيح]

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

رجال الطوسي ٢٢٥ و ٢٢٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه.
(٢٠١٠)

[الحضرمي]
عبد الله بن هارون الحضرمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال
الحديث ١٠: ٣٧١. نقد الرجال ٢٠٩. رجال البرقي ٢٢. جامع الرواة ١: ٥١٥.

مجمع
الرجال ٤: ٦١. منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١٣.

(٢٠١١)
[األسدي]

عبد الله بن هالل بن جابان، وقيل خاقان األسدي بالوالء، الكوفي.
من محدثي اإلمامية المعتمدين.

روى عنه مروان بن مسلم، وثعلبة بن ميمون، والحسن بن محبوب وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال
الحديث ١٠: ٣٧٣. رجال البرقي ٢٢. جامع الرواة ١: ٥١٦. مجمع الرجال ٤:

٦١. نقد
الرجال ٢٠٩. منتهى المقال ١٨٣ وفيه عبد الله بن جابان. منهج المقال ٢١٤.

(٣١٥)



(٢٠١٢)
[الكوفي]

عبد الله بن هالل الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. تنقيح المقال ٢: ٢٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٧٣. نقد الرجال ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٥١٦. مجمع الرجال ٤:
.٦١

منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١٤.
لسان الميزان ٣: ٣٧٢. ميزان االعتدال ٢: ٥١٧.

(٢٠١٣)
[المنقري]

عبد الله بن واصل بن سليم التميمي، المنقري، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه علي بن إسماعيل.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٧. تنقيح المقال ٢: ٢٢١. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٦٣. نقد الرجال ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٥١٤. مجمع الرجال ٤:
.٥٩

منتهى المقال ١٨٣. منهج المقال ٢١٣.
(٢٠١٤)

[ابن أبي يعفور]
أبو محمد عبد الله ابن أبي يعفور وافد، وقيل واقد، وقيل وقدان العبدي

بالوالء، الكوفي، مولى عبد القيس.
من حواري اإلمام عليه السالم، ومن ثقات محدثي اإلمامية األجالء، ومن الفقهاء

األعالم والرؤساء الكبار المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
كان مقرئا يقرئ الناس القرآن الكريم بمسجد الكوفة، وله كتاب.

روى عنه ثابت بن شريح، وعلي بن ميمون، وحسان بن سدير وغيرهم.

(٣١٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٣ و ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ١٦٥ و ٢٢٢ و ٣: باب الكنى ٤١.

رجال النجاشي ١٤٧. رجال الكشي ٢٤٦. رجال ابن داود ١١٦. رجال الحلي
.١٠٧

معجم الثقات ٧٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٩٦ و ٢٢: ١٥٠. رجال البرقي ٢٢.
المناقب ٤: ٢٨١. نقد الرجال ١٩٣ و ٤٠٢. توضيح االشتباه ٢٠٢. جامع الرواة ١:
٤٦٧. هداية المحدثين ١٠٠. مجمع الرجال ٣: ٢٥٩ و ٢٦٣ و ٧: ١٥٦. تأسيس

الشيعة
٤١٠. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٣٧٠. الكنى واأللقاب ١: ١٩٦. رجال بحر العلوم

١: ٣٩٣. سفينة البحار ٢: ١٢٤ و ٢٠٧. هدية األحباب (فارسي) ٤٧. فرق الشيعة
.٧٨

المقاالت والفرق ٨٨ و ٢٢٧. بهجة اآلمال ٥: ١٩٤. منتهى المقال ١٨١. منهج
المقال

١٩٨. ايضاح االشتباه ٤٦. جامع المقال ٧٨. التحرير الطاووسي ١٦٤. نضد االيضاح
١٨٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣٢ و ٢٤٦. الوجيزة ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ١٢.

رجال
األنصاري ١٠٤. مقاالت االسالميين ١: ١١٦.

(٢٠١٥)
[اللحام]

عبد الله بن واقد اللحام، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن بكير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٦٤

و ٣٩١. رجال البرقي ٢٢. نقد الرجال ٢٠٩. جامع الرواة ١: ٥٠١ و ٥١٤. مجمع
الرجال ٤: ٥٩. منهج المقال ٢١٣. منتهى المقال ١٨٣ و ١٩٤.

(٢٠١٦)
[الزهري]

عبد الله بن الوليد بن جميع القرشي، الزهري، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

(٣١٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٨ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. خاتمة المستدرك

٨٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٦٧. نقد الرجال ٢٠٩. توضيح االشتباه ٢١٣.
جامع الرواة ١: ٥١٥. مجمع الرجال ٤: ٦٠. منتهى المقال ١٨٣ و ١٩٥. منهج

المقال
٢١٣. روضة المتقين ١٤: ٣٨٧. إتقان المقال ٢٠٣.

(٢٠١٧)
[السمان]

عبد الله بن الوليد السمان، النخعي، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، مولى وله كتاب.
روى عنه عبيس بن هشام الناشري، والقاسم بن إسماعيل القرشي.

المراجع:
رجال النجاشي ١٥٣. فهرست الطوسي ١٠٥. هداية المحدثين ٢٠٨. جامع الرواة
١: ٥١٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٦٧. بهجة اآلمال ٥: ٢٩٧. رجال البرقي

.٢٢
معجم الثقات ٧٦. معالم العلماء ٧٥. رجال الحلي ١١١. مجمع الرجال ٤: ٦٠.

رجال
ابن داود ١٢٤. نقد الرجال ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. منتهى المقال ١٩٥. منهج
المقال ٢١٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٦. روضة المتقين ١٤: ٣٨٧. إتقان المقال ٨٥.

الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري ١١٢.
(٢٠١٨)

[الوصافي]
عبد الله بن الوليد بن عبد الله بن معقل بن مقرن المزني، العجلي، الوصافي،

الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه صفوان بن يحيى، والحسين بن علوان، ومحمد بن مقرن.

(٣١٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٢٤ و ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. خاتمة المستدرك

٨٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٦٧ و ٣٦٨ و ٣٧٠ و ٣٩٢. جامع الرواة ١:
.٥١٥

مجمع الرجال ٤: ٦٠. نقد الرجال ٢٠٩. رجال البرقي ٢١. منتهى المقال ١٨٣.
منهج

المقال ٢١٣.
لسان الميزان ٧: ٢٧٣. ميزان االعتدال ٢: ٥٢١. تقريب التهذيب ١: ٤٥٩ وفيه

اسم جده مغفل بدل معقل. تهذيب التهذيب ٦: ٦٩. التاريخ الكبير ٥: ٢١٦. خالصة
تذهيب الكمال ١٨٥. الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٨٧. تاريخ الثقات ٢٨٣. تاريخ

أسماء
الثقات ١٨٨.

(٢٠١٩)
[الكندي]

عبد الله بن الوليد الكندي.
محدث مجهول الحال، وقيل من الممدوحين، روى عنه الحسن بن علي بن

أبي حمزة، والعباس بن عامر، وعبد الله بن محمد الحجال.
المراجع:

رجال البرقي ٢٢. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٦٩. خاتمة
المستدرك ٨٢٣. جامع الرواة ١: ٥١٥. منهج المقال ٢١٣ وفيه من الرواة عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
(٢٠٢٠)

[عبد الله بن وهب]
محدث إمامي، روى عنه أبو زياد النهدي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٢٢٢. خاتمة المستدرك ٨٢٣. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٧١. جامع الرواة ١: ٥١٥. الوجيزة ٣٩.

(٣١٩)



(٢٠٢١)
[ابن األجلح]

أبو محمد عبد الله بن يحيى األجلح ابن عبد الله بن حجية الكندي، الكوفي،
وكان يعرف بعبد الله ابن األجلح.

محدث مجهول الحال، صدوق عند بعض العامة. روى عنه أبو سعيد األشج،
ومحمد بن عبيد المحاربي، ويحيى بن سليمان الجعفي وغيرهم.

توفي بعد سنة ٢٠٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٨. تنقيح المقال ٢: ١٦٧. معجم رجال الحديث ١٠: ١٠٣.
تقريب التهذيب ١: ٤٠١. تهذيب التهذيب ٥: ١٢٢. التاريخ الكبير ٥: ٤٥. خالصة

تذهيب الكمال ١٦١. الجرح والتعديل ٢: ٢: ١٠.
(٢٠٢٢)

[الكاهلي]
أبو محمد عبد الله بن يحيى الكاهلي، التميمي، وقيل األسدي.

من ثقات محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من الحسان، وقيل من الضعفاء،
وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وكان مورد عطفه وحنانه، ووصى به

اإلمام الكاظم عليه السالم علي بن يقطين وقال له عليه السالم: اضمن لي الكاهلي وأهله
أضمن

لك الجنة. روى عنه محمد بن أبي عمير، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وزكريا
المؤمن. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٥٧. معالم العلماء ٧٤. رجال الحلي ١٠٨. جامع الرواة ١: ٥١٧

و ٢: ٤٥٠. تنقيح المقال ٢: ٢٢٣. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٧٩ و ٣٩٠ و ٢٣:
.١٣٤

رجال الكشي ٤٠١ و ٤٤٧. فهرست الطوسي ١٠٢. رجال النجاشي ١٥٣. هداية
المحدثين ٢٠٨ و ٣١٨. رجال ابن داود ١٢٥. نقد الرجال ٢١٠ و ٤١٠. مجمع

الرجال

(٣٢٠)



٤: ٦٢ و ٦٣ و ٧: ١٤٥. توضيح االشتباه ٢١٤. بهجة اآلمال ٥: ٢٩٩. رجال
البرقي

٢٢. معجم الثقات ٣١٤. سفينة البحار ٢: ١٣٩. منتهى المقال ١٩٥. منهج المقال
.٢١٤

التحرير الطاووسي ١٦٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٧. إتقان المقال ٨٥ و ٢٠٣ وفيه من
الحسان. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ١٠١. رجال األنصاري ١١٢.

(٢٠٢٣)
[البكري]

عبد الله بن يزيد، وقيل بريد البكري، الكوفي.
محدث إمامي ضعفه بعض العامة وروى عنه هشام بن عمار.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١٠: ١٢٠ و ٣٨٢. نقد الرجال ١٩٤ و ٢١٠. جامع الرواة ١: ٥١٨.
مجمع

الرجال ٣: ٢٦٧. منتهى المقال ١٨٣.
لسان الميزان ٣: ٣٧٩. ميزان االعتدال ٢: ٥٢٦. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٢٠١.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٤٦. المغني في الضعفاء ١: ٣٦٣.
(٢٠٢٤)
[الفزاري]

عبد الله بن يزيد الفزاري، الكوفي.
محدث مجهول الحال، متكلم، روى عنه ثعلبة بن ميمون، وأحمد بن محمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٦. تنقيح المقال ٢: ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١٠: ٣٨٢. جامع الرواة ١: ٥١٨. مجمع الرجال ٤: ٦٤.
لسان الميزان ٣: ٣٧٨ وفيه عن ابن حزم في النحل: ان األباضية من الخوارج

أخذوا مذهبهم عنه. الملل والنحل ١: ١٣٧.

(٣٢١)



[القرشي]
عبد الله بن يسار القرشي بالوالء.

قائد عسكري أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره، تولى قيادة
الجيش العباسي في عهد المنصور الدوانيقي والمهدي العباسيين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٥. معجم رجال الحديث ١٠: ٣٨٣.

(٢٠٢٥)
[الثقفي]

عبد الله بن يونس الثقفي.
محدث مجهول الحال، وثقه بعض العامة.

روى عنه قثم بن أبي قتادة الحراني، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ويزيد بن
هارون وغيرهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٠: ٣٨٤. جامع الرواة ١: ٥١٨.

تقريب التهذيب ١: ٤٦٣ وفيه حجازي مقبول. لسان الميزان ٧: ٢٧٤. تهذيب
التهذيب ٦: ٨٨ وفيه كما في التقريب. التاريخ الكبير ٥:، ٢٣٢. الجرح والتعديل ٢:

:٢
٢٠٥. تاريخ أسماء الثقات ١٩٠. المغني في الضعفاء ٢: ٣٦٥ وفيه: تابعي.

(٢٠٢٦)
[ابن أبي رواد]

أبو عبد الحميد عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد ميمون المروزي،
المكي، األزدي بالوالء.

محدث مجهول الحال، وقيل كان من المرجئة، قال عنه بعض العامة بأنه كان
ثقة صدوقا لكنه كان يخطئ، وقال آخرون منهم كان مرجئا متروك الحديث.

(٣٢٢)



روى عنه أبو بكر الشافعي، ونوح بن حبيب، والزبير بن بكار وغيرهم، وكان
مكي األصل، توفي سنة ٢٠٦، وقيل ١٨٦.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠. نقد الرجال ٢١٠. جامع الرواة ١: ٥١٩. مجمع الرجال ٤:
.١٠٢

لسان الميزان ٧: ٢٩١. ميزان االعتدال ٢: ٦٤٨. تهذيب التهذيب ٦: ٣٨١.
تقريب التهذيب ١: ٥١٧. التاريخ الكبير ٦: ١١٢. المجروحين ٢: ١٦٠. خالصة

تذهيب الكمال ٢٠٥. الطبقات البن خياط ٢٨٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:
١٩٨٢

وفيه مروزي سكن مكة. الضعفاء الكبير ٣: ٩٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ٦٤.
المجموع

في الضعفاء والمتروكين ٤٦١. أحوال الرجال ١٥٣. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي

٢: ١٤٧. الكنى واألسماء ٢: ٧٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٣. تهذيب األسماء
واللغات ١: ٣٠٨.

(٢٠٢٨)
[الشيباني]

أبو الضريس عبد الملك بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي تابعي ممدوح، ومن وجهاء الشيعة في وقته، قال عنه بعض

العامة بأنه كان ثقة صدوقا شيعيا.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه حماد بن عثمان، وسيف بن عميرة، وأبو بكر الحضرمي وغيرهم.
ترحم عليه اإلمام الصادق عليه السالم بعد وفاته، وزار قبره بالمدينة المنورة،

فتكون وفاته قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٧ و ١٢٨ و ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٨. رجال البرقي ١٠.

(٣٢٣)



تاريخ آل زرارة ١٢١. رجال الكشي ١٧٥. رجال ابن داود ١٣١. رسالة في آل أعين
٢٠ و ٢٣. رجال الحلي ١١٥. معجم الثقات ٣١٤. نقد الرجال ٢١٠. معجم رجال
الحديث ١١: ١٤. جامع الرواة ١: ٥١٩. هداية المحدثين ١٠٧. مجمع الرجال ٤:
١٠٢ و ١٠٣. سفينة البحار ٢: ١٤٠. بهجة اآلمال ٥: ٣٠٤. منتهى المقال ١٩٦.

منهج
المقال ٢١٥. التحرير الطاووسي ١٩٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٧. الوجيزة ٣٩. شرح

مشيخة الفقيه ٩٧. رجال األنصاري ١٠٣ و ١١٣.
تقريب التهذيب ١: ٥١٧. الكاشف ٢: ٢٠٧. ميزان االعتدال ٢: ٦٥١. التاريخ

الكبير ٥: ٤٠٥. تهذيب التهذيب ٦: ٣٤٢. لسان الميزان ٧: ٢٩١. خالصة تذهيب
الكمال ٢٠٦. الضعفاء الكبير ٣: ٣٣. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٤٣. تاريخ أسماء

الثقات ٢٣١.
هدى الساري ٤٢٠. أحوال الرجال ٦٩. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٤. الثقات ٧:

.٩٤
(٢٠٢٩)

[الصيرفي]
عبد الملك بن ثمامة، وقيل امامة، وقيل نمامة، وقيل يمامة النخعي بالوالء،

الصيرفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٨. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ١٧. نقد الرجال ٢١١. توضيح االشتباه ٢١٤. جامع الرواة ١:
٥١٩. مجمع الرجال ٤: ١٠٣. منهج المقال ٢١٥.

(٢٠٣٠)
[أبو ذر]

أبو مالك عبد الملك، وقيل عبادة بن الحسين، وقيل ابن أبي الحسين النخعي،
الكوفي، وقيل الواسطي، المعروف بابي ذر.

محدث ضعفه بعض العامة.
روى عنه يزيد بن هارون، وبكر بن بكار، ووكيع ابن الجراح وغيرهم.

(٣٢٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٩. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١١: ٢٠. نقد الرجال ٢١١. جامع الرواة ١: ٥٢٠. مجمع الرجال ٤:
.١٠٤

منهج المقال ٢١٥. الكنى واألسماء ٢: ١٠٣.
لسان الميزان ٧: ٢٩١. ميزان االعتدال ٢: ٦٥٣. تهذيب التهذيب ١٢: ٢١٩.
تقريب التهذيب ١: ٥١٨ و ٢: ٤٦٨. التاريخ الكبير ٥: ٤١١. المجروحين ٢:

.١٣٤
الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٤١. الضعفاء الكبير ٣: ٢٢. الجرح والتعديل ٢: ٢:
٣٤٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٥٥ و ٣٤٢ و ٤٥٨. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٢: ١٤٨. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني

.١٢٥
(٢٠٣١)

[الخثعمي]
عبد الملك بن حكيم الخثعمي، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه ابن أخيه جعفر بن محمد بن حكيم، وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال النجاشي ١٦٦. معجم رجال الحديث ١١: ٢٠. مجمع الرجال ٤: ١٠٤. نقد
الرجال ٢١١. رجال ابن داود ١٣١. معالم العلماء ٨٠. هداية المحدثين ١٠٧. تنقيح

المقال ٢: ٢٢٩. توضيح االشتباه ٢١٥. جامع الرواة ١: ٥٢٠. فهرست الطوسي
.١١٠

رجال الحلي ١١٥ وفيه اسم أبيه حكم بدل حكيم. معجم الثقات ٧٦. بهجة اآلمال
:٥

٣٠٧. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٥. جامع المقال ٧٩. ايضاح االشتباه
.٦٣

نضد االيضاح ١٩٩. أضبط المقال ٥٢٧ و ٥٢٩. الوجيزة ٣٩. وسائل الشيعة ٢٠:
٢٤٨. روضة المتقين ١٤: ٣٨٧. إتقان المقال ٨٥. رجال األنصاري ١١٣.

(٢٠٣٢)
[الكوفي]

عبد الملك بن خالد الكوفي.
إمامي كان كوفيا انتقل إلى البصرة.



(٣٢٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ٢٢٨. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١١: ٢١. نقد الرجال ٢١١. جامع الرواة ١: ٥٢٠. مجمع الرجال ٤:
.١٠٤

منهج المقال ٢١٥.
(٢٠٣٣)

[ابن جريح]
أبو الوليد وأبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح، وقيل جريج األموي

بالوالء، المكي، الرومي، وقيل في اسمه عبد الملك بن جريح.
محدث مجهول الحال، وقيل من الضعفاء، وقيل من اإلمامية الثقات لكنه كان
يظهر التسنن للتقية، وكان حافظا، مفسرا، مقرئا، وقيل كان من علماء وفقهاء

العامة، وقال عنه العامة بأنه كان فقيها فاضال ثقة لكنه كان يدلس ويرسل.
كان رومي األصل، ولد بمكة المكرمة سنة ٨٠، وقيل سنة نيف وسبعين، تتلمذ
ودرس على علماء وقته وبرز حتى أصبح امام أهل الحجاز وفقيه الحرم المكي،

قدم إلى العراق وحدث بالبصرة وبغداد.
له من الكتب كتاب (السنن)، و (تفسير القرآن)، و (مناسك الحج)، وروى

عنه أبو عمرو األوزاعي، ويحيى بن سعيد األنصاري، وسفيان بن عيينة وغيرهم.
توفي بمكة المكرمة سنة ١٥٠، وقيل سنة ١٤٩، وقيل سنة ١٥١، وقيل سنة ١٤٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٩ و ٢٣٠. خاتمة المستدرك ٨٢٤.

رجال ابن داود ٢٥٧. رجال الحلي ٢٤٠. معجم الثقات ٣١٤. رجال الكشي ٣٩٠.
معجم رجال الحديث ١١: ١٨ و ٢١. نقد الرجال ٢١١. توضيح االشتباه ٢١٥.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٤. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٤٣٩. رجال األنصاري ١١٣. جامع
الرواة ١: ٥١٩ و ٥٢٠. الكنى واأللقاب ١: ٢٨١. سفينة البحار ٢: ١٤٠. منتهى

المقال
١٩٧. منهج المقال ٢١٥. إتقان المقال ٣١٨.

(٣٢٦)



تقريب التهذيب ١: ٥٢٠. طبقات المدلسين ١٥. تهذيب التهذيب ٦: ٤٠٢.
طبقات الفقهاء ٦٠ وفيه وفاته سنة ١٠٥. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٦. تاريخ االسالم
٦: ٩٦. التاريخ الكبير ٥: ٤٢٢. طبقات المفسرين ١: ٣٥٨. العقد الثمين ٥: ٥٠٨.
كشف الظنون ٢: ١٠٠٨ و ١٨٣١. المعارف ٢١٤. الرسالة المستطرفة ٣٤. الجرح

والتعديل ٢: ٢: ٣٥٦. تاريخ الثقات ٣١٠. تذكرة الحفاظ ١: ١٦٠. الثقات ٧: ٩٣.
مشاهير علماء األمصار ١٤٥. االكمال ٢: ٦٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٠٧. لسان
الميزان ٧: ٢٩٢. ميزان االعتدال ٢: ٦٥٩. صفة الصفوة ٢: ١٢٢. سير أعالم النبالء

:٦
٣٢٥. تراجم الرجال ١٩. الكامل في التاريخ ٥: ٥٩٤. األعالم ٤: ١٦٠. العبر ١:

.٢١٣
وفيات األعيان ٣: ١٦٣. الكنى واألسماء ١: ١٦٢. طبقات الحفاظ ٧٤. المراسيل

١١٣. مرآة الجنان ١: ٣١٢. معجم المؤلفين ٦: ١٨٣. غاية النهاية ١: ٤٢٩.
شذرات

الذهب ١: ٢٢٦. البداية والنهاية ١٠: ١٠٧. هدية العارفين ١: ٦٢٣. الطبقات البن
خياط ٢٨٣ وفيه توفي سنة ١٠٥. الطبقات الكبرى ٥: ٤٩١. تاريخ بغداد ١٠:

.٤٠٠
دول االسالم ١: ٧٩.

(٢٠٣٤)
[القمي]

عبد الملك بن عبد الله بن سعيد األشعري، القمي.
محدث إمامي، روى عنه محمد بن سنان، والحسين بن سعيد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ٢٣٠. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١١: ٢١ و ٣٣. نقد الرجال ٢١١. جامع الرواة ١: ٥٢٠. مجمع الرجال ٤:
١٠٤. رجال البرقي ٢٤. منهج المقال ٢١٥ وفيه اسم جده سعد بدل سعيد. منتهى

المقال ١٩٧.
(٢٠٣٥)

[المنقري]
عبد الملك بن عبد الله الكوفي، المنقري، وقيل المقري.

(٣٢٧)



إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣٠. خاتمة المستدرك
٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٢٢. نقد الرجال ٢١١. جامع الرواة ١: ٥٢٠.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٤. منهج المقال ٢١٥. إتقان المقال ٢٠٣. منتهى المقال ١٩٧.

(٢٠٣٦)
[العبدي]

أبو سنان عبد الملك العبدي، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١١: ١٣. جامع الرواة ١: ٥١٩. مجمع الرجال ٤: ١٠٢. منهج المقال
.٢١٥

(٢٠٣٧)
[الصيرفي]

عبد الملك بن عتبة الصيرفي، النخعي، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه ثعلبة بن ميمون، وعلي بن الحكم، وعبد الله بن جبلة وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ٢٣٠. رجال النجاشي ١٦٦. رجال ابن

داود ١٣١. رجال الحلي ١١٤. معجم الثقات ٧٦. معجم رجال الحديث ١١: ٢٢.
نقد

الرجال ٢١١. توضيح االشتباه ٢١٥. جامع الرواة ١: ٥٢٠. هداية المحدثين ٢٠٩.
مجمع الرجال ٤: ١٠٤ و ١٠٥. بهجة اآلمال ٥: ٣٠٩. منهج المقال ٢١٥. ايضاح

االشتباه
٦٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٨. إتقان المقال ٨٥. الوجيزة ٣٩. رجال األنصاري

.١١٣

(٣٢٨)



(٢٠٣٨)
[اللهبي]

عبد الملك بن عتبة الهاشمي، اللهبي، المكي.
محدث إمامي، له كتاب، روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم، وقيل عن اإلمام

الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وعلي بن الحكم، ومحمد بن أبي

حمزة. كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٣٠. رجال النجاشي ١٦٦. فهرست
الطوسي ١١٠. معالم العلماء ٨٠. رجال ابن داود ١٣١. رجال الحلي ١١٥. معجم

رجال الحديث ١١: ٢٣. رجال البرقي ١٧ و ٤٨. نقد الرجال ٢١١. توضيح االشتباه
٢١٥. جامع الرواة ١: ٥٢٠. مجمع الرجال ٤: ١٠٥. هداية المحدثين ٢٠٩. بهجة

اآلمال ٥: ٣٠٨. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٥. نضد االيضاح ٢٠٠.
الوجيزة

٣٩. شرح مشيخة الفقيه ٨٧. رجال األنصاري ١١٣.
(٢٠٣٩)
[الكوفي]

عبد الملك بن عطاء ابن أبي رياح، وقيل أبي رباح أسلم الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الحسان.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان مع إخوته من النجباء.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. معجم رجال الحديث ١١: ٢٥.
رجال البرقي ١٠. جامع الرواة ١: ٥٢١. مجمع الرجال ٤: ١٠٥. رجال الحلي

.١١٥
منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٥. التحرير الطاووسي ١٦٤ و ١٩٥. نقد

الرجال
٢٢١. وسائل الشيعة ٢٠. ٢٤٨. رجال ابن داود ١٣١. إتقان المقال ٨٦ و ٢٠٣.
الوجيزة ٣٩. رجال الكشي ٢١٥. معجم الثقات في ترجمة أخيه عبد الله بن عطاء

.٣١٢

(٣٢٩)



(٢٠٤٠)
[األحول]

عبد الملك بن عمرو األحول، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من الحسان. روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه جميل بن صالح، وجميل بن دراج، والحكم بن مسكين وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. خاتمة المستدرك ٨٢٤. رجال ابن

داود ١٣١. رجال الحلي ١١٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٣ و ٢٥ و ٢٧. رجال
البرقي ٢٤. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢١. هداية المحدثين ١٠٧. رجال

الكشي ٣٨٩. مجمع الرجال ٤: ١٠٥ و ١٠٦. بهجة اآلمال ٥: ٣١٠. منتهى المقال
١٩٧. منهج المقال ٢١٥. جامع المقال ٧٩. التحرير الطاووسي ١٩٦. وسائل الشيعة

٢٠: ٢٤٩. إتقان المقال ٨٦ و ٢٠٣. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ١٠٤.
(٢٠٤١)
[المدني]

عبد الملك بن عيسى المدني.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. خاتمة المستدرك ٨٢٤.

نقد الرجال ٢١٢. معجم رجال الحديث ١١: ٢٩. جامع الرواة ١: ٥٢٢. مجمع
الرجال

٤: ١٠٦. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦. إتقان المقال ٢٠٣. الوجيزة ٣٩.
(٢٠٤٢)

[عبد الملك بن غالب]
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

(٣٣٠)



روى عنه جميل بن صالح.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١١: ٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. جامع الرواة ١: ٥٢٢.
(٢٠٤٣)

[أخو داود]
عبد الملك بن فرقد، أخو داود بن فرقد.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٧ وفيه أخو داود. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. خاتمة المستدرك
٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٢٩. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٦. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٤٤)
[الثقفي]

عبد الملك بن المختار بن منيخ، وقيل منيح، وقيل صبيح الثقفي، الكوفي.
من حسان اإلمامية، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣١. خاتمة المستدرك

٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٣٠. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢.
مجمع

الرجال ٤: ١٠٦ وفيه اسم جده مبيح. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦. إتقان
المقال ٢٠٣. الوجيزة ٣٩.

(٢٠٤٥)
[عبد الملك بن مقرن]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه الهيثم بن واقد.

(٣٣١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ٣١.

(٢٠٤٦)
[الشامي]

عبد الملك بن مهران الشامي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وثقه بعض العامة.

روى عنه سهل بن عبد الله المروزي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣٢. خاتمة المستدرك
٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٣١. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٧. بهجة اآلمال ٥: ٣١١. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦.

إتقان
المقال ٢٠٣. الوجيزة ٣٩.

لسان الميزان ٤: ٦٩. ميزان االعتدال ٢: ٦٦٥. الضعفاء الكبير ٣: ٣٤. الجرح
والتعديل ٢: ٢: ٣٧٠. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٨. الثقات ٧: ١٠٣ و ١٠٨.

(٢٠٤٧)
[ابن ميسرة]

أبو محمد، وقيل أبو سليمان، وقيل أبو عبد الله عبد الملك ابن أبي سليمان
ميسرة العرزمي، الفزاري بالوالء، الكوفي.

محدث تابعي، حافظ، وثقه بعض العامة، وقال آخرون منهم بأنه كان صدوقا
له أوهام. كان ينزل جبانة عرزم بالكوفة فنسب إليها.

روى عنه شعبة بن الحجاج، وسفيان بن عيينة، وسفيان الثوري وغيرهم.
قدم بغداد وحدث بها، ولم يزل بها حتى توفي ١٠ ذي الحجة سنة ١٤٥.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٣. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤ و ٣٢. نقد الرجال ٢١٠. جامع الرواة ١: ٥١٩. مجمع
الرجال

(٣٣٢)



٤: ١٠٢ و ١٠٧. منهج المقال ٢١٥.
لسان الميزان ٧: ٢٩١. ميزان االعتدال ٢: ٦٥٦. تهذيب التهذيب ٦: ٣٩٦. تقريب
التهذيب ١: ٥١٩. التاريخ الكبير ٥: ٤١٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٠٦. الطبقات

البن
خياط ١٦٧. شذرات الذهب ١: ٢١٦. العبر ١: ٢٠٤. تذكرة الحفاظ ١: ١٥٥.

المغني
في الضعفاء ٢: ٤٠٦ و ٤٠٨. البداية والنهاية ١٠: ٩٦. الثقات ٧: ٩٧. سير أعالم

النبالء
٦: ١٠٧. الطبقات الكبرى ٦: ٣٥٠. الضعفاء الكبير ٣: ٣١. مرآة الجنان ١: ٣٠٠.

الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٦٦. النجوم الزاهرة ٢: ٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:
١٩٤٠. تاريخ بغداد ١٠: ٣٩٣. تاريخ الثقات ٣٠٩. تاريخ أسماء الثقات ٢٣١.

(٢٠٤٨)
[الكندي]

أبو الجراح، وقيل أبو الخراج عبد الملك بن ميسرة الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٤. تنقيح المقال ٢: ٢٣٢. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٣٢. نقد الرجال ٢١٢. مجمع الرجال ٤: ١٠٧. منهج المقال
.٢١٦

(٢٠٤٩)
[عبد الملك بن هارون]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه أبو سعيد البجلي، وقيل النحلي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ٣٢.

(٢٠٥٠)
[العنزي]

عبد الملك بن الوضاح العنزي، الكوفي.

(٣٣٣)



إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣٢. خاتمة المستدرك
٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٣٢. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٧ وفيه العزيزي بدل العنزي. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٥١)
[القرشي]

عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير القرشي، الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان، وثقه بعض العامة.

روى عنه الوليد بن مسلم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣٢. خاتمة المستدرك
٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٣٣. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢.

مجمع
الرجال ٤: ١٠٨. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦. إتقان المقال ٢٠٣.

الوجيزة
.٣٩

التاريخ الكبير ٣: ١: ٤٣٨. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٧٥. الثقات ٧: ٩٥.
(٢٠٥٢)

[الكناسي]
عبد المؤمن بن سالمة الكناسي، الفزاري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم
رجال الحديث ١١: ٨. نقد الرجال ٢١٠. جامع الرواة ١: ٥١٨. مجمع الرجال ٤:

١٠٨. منهج المقال ٢١٤.

(٣٣٤)



(٢٠٥٣)
[الكناني]

عبد المؤمن بن سلمة الكناني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٨ وفيه اسم أبيه سليمة بدل سلمة. نقد الرجال ٢١٠. جامع الرواة
١: ٥١٨. مجمع الرجال ٤: ١٠٨. منهج المقال ٢١٤.

(٢٠٥٤)
[العبسي]

أبو الحسن عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد العبسي، الكوفي.
محدث. روى عنه محمد بن حرب النسائي وقيل النشائي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٧. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٨. نقد الرجال ٢١٠. جامع الرواة ١: ٥١٨. مجمع الرجال ٤:
١٠٨. منهج المقال ٢١٤.

لسان الميزان ٤: ٧٦. ميزان االعتدال ٢: ٦٧٠. الضعفاء الكبير ٣: ٩٣. الجرح
والتعديل ٣: ١: ٦٦. المغني في الضعفاء ٢: ٤٠٩. التاريخ الكبير ٣: ٢: ١١٦.

(٢٠٥٥)
[األنصاري]

أبو عبد الله عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن محمد، وقيل قيس بن فهد
الكوفي، األنصاري.

من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

(٣٣٥)



روى عنه عبد الله بن المغيرة، وإسماعيل بن أبان، وسفيان بن إبراهيم بن يزيد
الحارثي وغيرهم.

ولد سنة ٦٦، وتوفي سنة ١٤٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٩ و ١٣١ و ٢٣٦. تنقيح المقال ٢: ٢٢٧. فهرست الطوسي ١٢٢.

فهرست النديم ٢٧٥. تأسيس الشيعة ٢٨٥. رجال النجاشي ١٧٤. معالم العلماء ٨٢.
رجال ابن داود ١٣٢. رجال الحلي ١٣١. معجم الثقات ٧٦. معجم رجال الحديث

:١١
٨. رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ٢١٠. توضيح االشتباه ٢١٤. جامع الرواة ١:

.٥١٨
هداية المحدثين ١٠٧. مجمع الرجال ٤: ١٠٨ و ١٠٩. بهجة اآلمال ٥: ٣٠٣.

منتهى
المقال ١٩٥. منهج المقال ٢١٤. جامع المقال ٧٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٧. إتقان

المقال ٨٥. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ٨٤. رجال األنصاري ١١٣.
لسان الميزان ٤: ٧٦. ميزان االعتدال ٢: ٦٧٠. الضعفاء الكبير ٣: ٩٢.

(٢٠٥٦)
[الفزاري]

عبد النور بن عبد األعلى الفزاري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩. تنقيح المقال ٢: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤ وفيه اسم أبيه
األعلى بدل عبد األعلى. معجم رجال الحديث ١١: ٣٥. نقد الرجال ٢١٢. جامع

الرواة
١: ٥٢٢. مجمع الرجال ٤: ١٠٩. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٥٧)
[األسدي]

أبو محمد عبد النور بن عبد الله بن سنان األسدي، المسمعي بالوالء، الكوفي،
وقيل البصري.

(٣٣٦)



محدث إمامي، قال عنه بعض العامة بأنه كان يغلو في الرفض فاتهموه
بالكذب وكان كوفيا دخل البصرة.
روى عنه بشر بن الوليد الهاشمي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٩ وفيه أسند عنه لم يعرفه علي بن الحسن. تنقيح المقال ٢:

٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٣٥. نقد الرجال ٢١٢.
جامع

الرواة ١: ٥٢٢. مجمع الرجال ٤: ١٠٩. منتهى المقال ١٩٧. منهج المقال ٢١٦.
لسان الميزان ٤: ٧٧. ميزان االعتدال ٢: ٦٧١. التاريخ الكبير ٦: ١٣٤. الضعفاء

الكبير ٣: ١١٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٥٥. المغني في الضعفاء ٢:
.٤٠٩

(٢٠٥٨)
[عبدة السابوري]

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٩: ٢٦٠.
(٢٠٥٩)
[العبدي]

عبد الواحد بن سلمة العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٣٦. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢. مجمع الرجال ٤:
١١٠. منهج المقال ٢١٦.

(٣٣٧)



(٢٠٦٠)
[النهمي]

عبد الواحد بن الصباح النهمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٣٦. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢. مجمع الرجال ٤:
١١٠. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٦١)
[البجلي]

عبد الواحد بن عاصم القيناني، وقيل القباني، البجلي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٣٦. نقد الرجال ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٢. مجمع الرجال ٤:
١١٠. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٦٢)
[األنصاري]

عبد الواحد بن المختار األنصاري، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان، وزرارة بن أعين، وفضيل بن يسار وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٨ و ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤.

(٣٣٨)



معجم الثقات ٣١٥. معجم رجال الحديث ١١: ٣٩. رجال البرقي ١١. نقد الرجال
٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. رجال الكشي ٣٤٠. مجمع الرجال ٤: ١١٠ و ١١١.

منهج
المقال ٢١٦. روضة المتقين ١٤: ٣٨٨. إتقان المقال ٢٠٣. الوجيزة ٣٩.

(٢٠٦٣)
[البغدادي]

عبدوس بن إبراهيم البغدادي.
محدث إمامي له كتاب.

روى عنه العباس بن أبي العباس، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي.
المراجع:

رجال النجاشي ٢١٤. مجمع الرجال ٤: ١١٢. جامع الرواة ١: ٥٢٣. فهرست
الطوسي ١٢١. توضيح االشتباه ٢١٥. رجال ابن داود ١٣٢. نقد الرجال ٢١٣. معالم

العلماء ٨٩. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. معجم رجال الحديث ١١: ٤٠. منتهى المقال
.١٩٨

منهج المقال ٢١٦. نضد االيضاح ٢٠١.
(٢٠٦٤)
[النخعي]

عبد الوهاب بن بكير، وقيل بكر النخعي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٤١. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع الرجال ٤:
١١١. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٦٥)
[الطنافسي]

عبد الوهاب بن الصباح الطنافسي، الكوفي.

(٣٣٩)



محدث إمامي.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٤١. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع الرجال ٤:
١١١. منتهى المقال ١٩٨. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٦٦)
[الثقفي]

أبو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد، وقيل عبد الحميد بن الصلت بن عبد
الله، وقيل عبيد الله بن الحكيم، وقيل الحكم، وقيل أبي الحكم بن أبي العاص

الثقفي، البصري.
محدث، حافظ، وثقه بعض العامة وقالوا: تغير قبل موته بثالث سنين.

كان محدث البصرة في وقته، قدم بغداد في عهد المنصور وحدث بها.
روى عنه سليمان بن داود المنقري، ويحيى بن معين، وأبو بكر الشافعي

وغيرهم.
ولد سنة ١٠٨، وقيل سنة ١١٠، وتوفي بالبصرة سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٨٤.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤.

معجم رجال الحديث ١١: ٤٢. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١:
٥٢٣. مجمع الرجال ٤: ١١١. منهج المقال ٢١٦.

لسان الميزان ٧: ٢٩٥. ميزان االعتدال ٢: ٦٨٠. تهذيب التهذيب ٦: ٤٤٩. تقريب
التهذيب ١: ٥٢٨. خالصة تذهيب الكمال ٢١٠. التاريخ الكبير ٦: ٩٧. الطبقات

البن
خياط ٢٢٥. البداية والنهاية ١٠: ٢٢٥. الجرح والتعديل ٣: ١: ٧١. تذكرة الحفاظ

:١
٣٢١. الكنى واألسماء ٢: ٩٩. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٦. الضعفاء والمتروكين البن

(٣٤٠)



الجوزي ٢: ١٥٨. تاريخ بغداد ١١: ١٨. تاريخ أسماء الثقات ٢٤٢. العبر ١: ٣١٤.
تاريخ الثقات ٣١٤. شذرات الذهب ١: ٣٤٠. هدى الساري ٤٢١. الضعفاء الكبير

:٣
٧٥. طبقات الحفاظ ١٣٩. الطبقات الكبرى ٧: ٢٨٩. المغني في الضعفاء ٢: ٤١٢.

الثقات ٧: ١٣٢. تهذيب األسماء واللغات ١: ٣١٠. المعارف ٢٢٤.
(٢٠٦٧)

[عبد الوهاب القمي]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٤٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع الرجال ٤: ١١١. منهج
المقال
.٢١٦

(٢٠٦٨)
[المدني]

عبد الوهاب بن محمد المدني، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٣٨. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٤٣. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع الرجال ٤:
١١١. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٦٩)
[عبيد بن إسحاق]

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

(٣٤١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٤. جامع الرواة ١: ٥٢٣.

(٢٠٧٠)
[المرادي]

أبو محمد عبيد بن أمي، وقيل أبي بن ربيعة المرادي بالوالء، الكوفي
الصيرفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم
رجال الحديث ١١: ٤٦. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٣. مجمع الرجال ٤:

١١٢. منهج المقال ٢١٦.
(٢٠٧١)

[عبيد الجهني]
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٣. معجم رجال الحديث ١١: ٤٥.

(٢٠٧٢)
[الصيدالني]

عبيد بن حسان الصيدالني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٥. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٤٦. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال ٤:
١١٣ وفيه الصيدائي بدل الصيدالني. منهج المقال ٢١٦.

(٣٤٢)



(٢٠٧٣)
[الشيباني]

عبيد بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي، األحول.
من ثقات محدثي االمامية، ومن الفقهاء والرؤساء األعالم المأخوذ عنهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.
روى عنه القاسم بن إسماعيل القرشي، وحماد بن عثمان، وزيد النرسي

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٥. تاريخ آل زرارة ٩٠. رجال النجاشي
١٦٢. فهرست الطوسي ١٠٧. معالم العلماء ٨٢. رجال ابن داود ١٣٢. رجال الحلي

١٢٧. معجم الثقات ٧٧. معجم رجال الحديث ١١: ٤٧. رجال البرقي ٢٣ وفيه
عبيد

الله بدل عبيد. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٤. هداية المحدثين ١٠٨.
مجمع

الرجال ٤: ١١٣ و ١١٤. رسالة في آل أعين ٤. المقاالت والفرق ٨٨. فرق الشيعة
.٧٩

بهجة اآلمال ٥: ٣١٩. منتهى المقال ١٩٨. منهج المقال ٢١٦. جامع المقال ٧٩.
وسائل

الشيعة ٢٠: ٢٤٩ و ٢٥٠. إتقان المقال ٨٦. الوجيزة ٣٩. شرح مشيخة الفقيه ٣١.
رجال األنصاري ١١٤.

(٢٠٧٤)
[العجلي]

عبيد بن سالم بن أبي حفصة العجلي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه ابنه مروك بن عبيد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٥ وفيه عبيد بن سالم أبي حفصة

العجلي. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٥٣. نقد الرجال ٢١٣.
جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤: ١١٤. منهج المقال ٢١٦.

(٣٤٣)



(٢٠٧٥)
[الكناسي]

عبيد بن سليمان الكناسي، الكوفي، الخياط، وقيل الحناط.
محدث إمامي، روى عنه موسى بن الحسن.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٥. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٥٣. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤:
١١٤. منهج المقال ٢١٦.

(٢٠٧٦)
[المزني]

عبيد بن سليمان المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٥. معجم رجال الحديث ١١: ٥٣. جامع

الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤: ١١٤. منهج المقال ٢١٦.
(٢٠٧٧)
[الكوفي]

عبيد بن صالح الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٥٣. نقد الرجال ٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤:
١١٤. منهج المقال ٢١٦.

(٣٤٤)



(٢٠٧٨)
[المرهبي]

أبو محمد عبيد بن عبد الرحمن المرهبي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه إبراهيم بن سليمان الخزاز.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٤. فهرست

الطوسي ١٠٨. معجم رجال الحديث ١١: ٥٥. نقد الرجال ٢١٤. جامع الرواة ١:
.٥٢٦

مجمع الرجال ٤: ١١٦ وفيه عبيد بن عبد الرحمن بن محمد. منهج المقال ٢١٧.
(٢٠٧٩)

[الخثعمي]
عبيد، وقيل عبيدة بن عبد الله بن بشر الخثعمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. معجم رجال الحديث ١١: ٥٦ و ٩٣.
وفيه اسم جده بشير بدل بشر. نقد الرجال ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٤. جامع الرواة

١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤: ١١٥. منهج المقال ٢١٧.
(٢٠٨٠)

[األنصاري]
عبيد بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، الكوفي،

القاضي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٥٦. نقد الرجال ٢١٤. جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤:
١١٥. منهج المقال ٢١٧.

(٣٤٥)



(٢٠٨١)
[األسدي]

أبو عبد الملك عبيد بن عبد الملك األسدي، وقيل األسيدي، الكوفي.
محدث إمامي، وثقه بعض العامة.

روى عنه وكيع بن الجراح، وحسين الجعفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم
رجال الحديث ١١: ٥٧. نقد الرجال ٢١٤. جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤:

١١٦. منهج المقال ٢١٧.
التاريخ الكبير ٣: ١: ٤٥٣. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٤١١. الثقات ٧: ١٥٧.

(٢٠٨٢)
[السلمي]

عبيد بن عطية السلمي بالوالء، الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم

رجال الحديث ١١: ٥٧. نقد الرجال ٢١٤. جامع الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤:
١١٦. منهج المقال ٢١٧.

(٢٠٨٣)
[البجلي]

أبو محمد عبيد بن محمد بن قيس الكوفي، البجلي.
محدث إمامي له كتاب. روى عنه عباد بن يعقوب الرواجني األسدي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. تنقيح المقال ٢: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٨٢٤. نقد الرجال

(٣٤٦)



٢١٤. معجم رجال الحديث ١١: ٥٨. فهرست الطوسي ١٠٨. معالم العلماء ٨٢.
جامع

الرواة ١: ٥٢٦. مجمع الرجال ٤: ١١٧. منهج المقال ٢١٧.
(٢٠٨٤)
[الثقفي]

عبيد الله بن زياد الثقفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٣٩. خاتمة المستدرك ٨٢٤. معجم رجال

الحديث ١١: ٧١. جامع الرواة ١: ٥٢٨. مجمع الرجال ٤: ١٢٢. منهج المقال
.٢١٧

(٢٠٨٥)
[الهراء]

أبو عبد الرحمن عبيد الله بن زياد الهراء، الهمداني، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٣٩. خاتمة المستدرك

٨٢٤. معجم رجال الحديث ١١: ٧١. نقد الرجال ٢١٦. جامع الرواة ١: ٥٢٨.
مجمع

الرجال ٤: ١٢٢. منتهى المقال ١٩٩ وفيه الهر بدل الهراء. منهج المقال ٢١٧. إتقان
المقال ٢٠٤. الوجيزة ٤٠.

(٢٠٨٦)
[الكوفي]

عبيد الله بن شداد الكوفي.
من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين. روى عنه علي بن الحكم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٤. تنقيح المقال ٢: ٢٣٩. معجم رجال

(٣٤٧)



الحديث ١١: ٧١. نقد الرجال ٢١٦. منهج المقال ٢١٧. إتقان المقال ٢٠٤.
(٢٠٨٧)

[الخثعمي]
أبو الحجاج عبيد الله بن صالح الخثعمي، الكوفي.

محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن رباط، وعثمان بن عيسى، ودرست بن أبي منصور.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٢ و ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٣٩. خاتمة المستدرك ٨٢٤.

رجال البرقي ٢٣. معجم رجال الحديث ١١: ٧١ و ٧٢. نقد الرجال ٢١٦. جامع
الرواة

١: ٥٢٨. مجمع الرجال ٤: ١٢٢. منهج المقال ٢١٧.
(٢٠٨٨)
[النخعي]

عبيد الله بن عبد الله بن العريان، وقيل العربان بن الهيثم النخعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ٧٤ و ٧٦. رجال البرقي ٢٣. نقد الرجال ٢١٧. جامع الرواة ١:
٥٢٩. مجمع الرجال ٤: ١٢٤. منهج المقال ٢١٨.

(٢٠٨٩)
[الكندي]

عبيد الله بن عدي الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

(٣٤٨)



رجال الحديث ١١: ٧٦. نقد الرجال ٢١٧. جامع الرواة ١: ٥٢٩. مجمع الرجال ٤:
١٢٤. منهج المقال ٢١٨.

(٢٠٩٠)
[العرزمي]

عبيد الله العرزمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٠. معجم رجال الحديث ١١: ٩٠. جامع

الرواة ١: ٥٢٩. مجمع الرجال ٤: ١٢٤. منهج المقال ٢١٨.
(٢٠٩١)
[الكوفي]

عبيد الله بن العرزمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال

الحديث ١١: ٧٧. جامع الرواة ١: ٥٢٩. مجمع الرجال ٤: ١٢٤. منهج المقال
.٢١٨

(٢٠٩٢)
[ابن أبي شعبة]

أبو علي عبيد الله، وقيل عبد الله بن علي بن أبي شعبة الكوفي، العجلي بالوالء،
الحلبي.

من ثقات محدثي االمامية، وكان فقيها، صحيح الحديث، ومن وجوه الشيعة
بالكوفة، وله كتاب في الفقه عرضه على اإلمام عليه السالم فاستحسنه، ويعد من أهم

كتب
الشيعة. كان من أهل الكوفة، وكان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلبت عليهم

النسبة إلى حلب.

(٣٤٩)



روى عنه محمد بن أبي عمير، وحماد بن عثمان ذو الناب، وعلي بن حبشي
ابن قوني وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٠. رجال النجاشي ١٥٩. فهرست

الطوسي ١٠٦. رجال ابن داود ١٢٥. رجال الحلي ١١٢. معجم الثقات ٧٧. معجم
رجال الحديث ١٠: ٢٦٦ و ٣٨٥ و ١١: ٦٩ و ٧٧ و ٨٢ و ٨٨. رجال البرقي

٢٣. نقد
الرجال ٢١٧. جامع الرواة ١: ٥٢٩. هداية المحدثين ١٠٩. مجمع الرجال ٤: ١٢٤

و ١٢٥. تأسيس الشيعة ٣٠١. بهجة اآلمال ٥: ٣٢٧. الذريعة ١٦: ٢٨١. معالم
العلماء

٧٧. رجال بحر العلوم ١: ٢١٦. الكنى واأللقاب ٢: ١٦٨. رجال األنصاري ١١٤.
هدية األحباب (فارسي) ١٢٦. منتهى المقال ١٩٩. سفينة البحار ١: ٢٩٥. منهج

المقال
٢١٨. جامع المقال ٧٩. إتقان المقال ١٨٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٠. الوجيزة ٤٠.

شرح مشيخة الفقيه ١٦.
(٢٠٩٣)
[العمري]

أبو عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي،
العدوي، العمري، المدني.

من محدثي العامة، وأحد علمائهم وفقهائهم السبعة بالمدينة المنورة، ويعدونه
من ثقاتهم، وكان تابعيا، حافظا.

روى عنه حميد الطويل، وأيوب السختياني، وسفيان بن عيينة وغيرهم.
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٤٧، وقيل سنة ١٤٤، وقيل سنة ١٤٥، وقيل سنة

بضع وأربعين ومائة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ٨١ و ٩٠. نقد الرجال ٢١٧. جامع الرواة ١: ٥٢٩. مجمع

الرجال

(٣٥٠)



٤: ١٢٥. رجال ابن داود ١٢٦. منهج المقال ٢١٨.
تقريب التهذيب ١: ٥٣٧. تهذيب التهذيب ٧: ٣٥. الكامل في التاريخ ٥: ٣٧٤

و ٤٤٦. تذكرة الحفاظ ١: ٦٠. معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ١٢٥. التاريخ
الكبير

٥: ٣٩٥. مرآة الجنان ١: ٣٠٤. خالصة تذهيب الكمال ٢١٣. طبقات الحفاظ ٧٧.
األعالم ٤: ١٩٥. البداية والنهاية ١٠: ١٠٥. شذرات الذهب ١: ٢١٩. تهذيب

األسماء
واللغات ١: ٣١٣. الطبقات البن خياط ٢٦٨. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٢٦. تاريخ
الثقات ٣١٨. تاريخ أسماء الثقات ٢٣٧. المراسيل ١٠٤. الكنى واألسماء ٢: ٢٦.

الثقات ٧: ١٤٩.
(٢٠٩٤)

[عبيد الله المدائني]
محدث ليس له ذكر في كتب الرجال والتراجم.

روى عنه محمد بن سليمان الديلمي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١١: ٩١.
(٢٠٩٥)
[العبسي]

أبو محمد عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي بالوالء، الكوفي.
من محدثي العامة، وثقوه وقالوا عنه بأنه كان يتشيع ومن رؤوس الشيعة، وقالوا: له

أحاديث سوء، وقالوا: كان ذا زهد وعبادة واتقان.
كان عارفا بالفقه والحديث والقرآن حافظا، وألف (المسند).

روى عنه الحسن بن علي بن النعمان، وأحمد بن يحيى المقري، وأبو علي
األشعري وغيرهم.

ولد بعد سنة ١٢٠، وتوفي في ذي القعدة سنة ٢١٣، وقيل سنة ٢١٢.

(٣٥١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤١. خاتمة المستدرك ٨٢٥. جامع الرواة

١: ٥٣٠. معجم رجال الحديث ١١: ٨٥ و ٨٦. مجمع الرجال ٤: ١٢٦. نقد
الرجال

٢١٧. بهجة اآلمال ٥: ٣٢٩. منتهى المقال ١٩٩ وفيه عبيد الله بن موسى بن موسى
بن

أبي المختار. منهج المقال ٢١٨.
تهذيب التهذيب ٧: ٥٠. تقريب التهذيب ١: ٥٣٩. النجوم الزاهرة ٢: ٢٠٧. اللباب

٢: ٣١٥. غاية النهاية ١: ٤٩٣. األنساب ٣٨٢. الرسالة المستطرفة ٦٢. تذكرة
الحفاظ

١: ٣٥٣. الطبقات الكبرى ٦: ٢٧٩. لسان الميزان ٧: ٢٩٧. ميزان االعتدال ٣:
.١٦

طبقات الحفاظ ١٥١. تاريخ الثقات ٣١٩. تاريخ أسماء الثقات ٢٣٩. خالصة تذهيب
الكمال ٢١٥. معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ١٢٥. العبر ١: ٣٦٤. شذرات

الذهب
٢: ٢٩. التاريخ الكبير ٥: ٤٠١. الطبقات البن خياط ١٧١. مرآة الجنان ٢: ٥٧.
الضعفاء الكبير ٣: ١٢٧. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٣٤. أحوال الرجال ٨١. الكنى

واألسماء ٢: ٩٩. هدى الساري ٤٢٢. المعارف ٢٢٦. المغني في الضعفاء ٢: ٤١٨
وفيه كان أول من صنف المسند بالكوفة. الثقات ٧: ١٥٢.

(٢٠٩٦)
[الوصافي]

أبو إسماعيل، وقيل أبو سعيد عبيد الله بن الوليد بن عبد الرحمن بن قيس بن
سيار بن جابر الوصافي، العجلي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

روى عنه أحمد بن محمد بن سليمان، وعبد الله بن مسكان، وإسحاق بن عبيد
الله وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٢ و ٣: باب األلقاب ٥٩. رجال

(٣٥٢)



النجاشي ١٦٠. رجال ابن داود ١٢٦. رجال الحلي ١١٣. معجم الثقات ٧٧ و
.١٤٧

معجم رجال الحديث ١١: ٨٧ و ٢٣: ١٦٧. رجال البرقي ١٠. نقد الرجال ٢١٧ و
.٤١٢

توضيح االشتباه ٢١٦. جامع الرواة ١: ٥٣٠ و ٢: ٤٥٣. هداية المحدثين ١١٠ و
.٣٢٠

مجمع الرجال ٤: ١٢٧ و ٧: ١٥٢. بهجة اآلمال ٥: ٣٢٩. منهج المقال ٢١٨.
منتهى

المقال ٢٠٠. جامع المقال ٧٩. ايضاح االشتباه ٦٥ وفيه اسمه عبيد بدل عبيد الله.
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥١. نضد االيضاح ٢٠٥. إتقان المقال ٨٧. الوجيزة ٤٠. شرح

مشيخة الفقيه ٨١. رجال األنصاري ١١٤.
لسان الميزان ٧: ٢٩٨. ميزان االعتدال ٣: ١٧. تهذيب التهذيب ٧: ٥٥. تقريب

التهذيب ١: ٥٤٠. التاريخ الكبير ٥: ٤٠٢. المجروحين ٢: ٦٣. المشتبه ١: ٣١٨ و
:٢

٦٦٠. خالصة تذهيب الكمال ٢١٥. الطبقات البن خياط ١٦٧. الكامل في ضعفاء
الرجال ٤: ١٦٣٠. الضعفاء الكبير ٣: ١٢٨. الجرح والتعديل ٢: ٢: ٣٣٦.

المجموع في
الضعفاء والمتروكين ١٤٧ و ٣٣٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١١٦. المغني في

الضعفاء ٢: ٤١٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٦٤. الضعفاء ١٠٣.
(٢٠٩٧)

[الخثعمي]
عبيدة بن بشير الخثعمي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه داود بن أبي يزيد، وقيل ابن أبي زيد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ٩٢. جامع الرواة ١: ٥٣٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٢.

(٢٠٩٨)
[البجلي]

عبيدة بن مهاجر البجلي، الكوفي.
إمامي

(٣٥٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٠. معجم رجال الحديث ١١: ٥٦ و ٩٤. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣.

نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣١. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
(٢٠٩٩)

[اإلسكاف]
أبو عمرو عتبة اإلسكاف.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال
الحديث ١١: ١٠٠. جامع الرواة ١: ٥٣١. مجمع الرجال ٤: ١٢٨. منهج المقال

.٢١٩
(٢١٠٠)
[المزني]

عتبة بن زياد المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٠. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣١. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
(٢١٠١)

[المسعودي]
أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي،

المسعودي، الزهري، الكوفي.
محدث مجهول الحال، ويعده العامة من ثقات محدثيهم.

روى عنه عبد الحميد بن جعفر األنصاري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن
عيينة وغيرهم.

(٣٥٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٠. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣١. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
تقريب التهذيب ٢: ٤. تهذيب التهذيب ٧: ٨٩. ميزان االعتدال ٣: ٢٨. لسان

الميزان ٧: ٣٠٠. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٦. التاريخ الكبير ٦: ٥٢٧. المغني في
الضعفاء

٢: ٤٢٣. خالصة تذهيب الكمال ٢١٨. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٧٢. تاريخ الثقات
٣٢٦. الثقات ٧: ٢٦٩. ذيل تاريخ بغداد البن النجار ١٧: ١٨٢.

(٢١٠٢)
[الكوفي]

أبو عمرو عتبة بن عمرو المكتب، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٠. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣١. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
(٢١٠٣)
[الهاللي]

عتيبة، وقيل عتبة بن سالم الهاللي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠١. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.

(٣٥٥)



(٢١٠٤)
[بياع القصب]

عتيبة، وقيل عيينة، وقيل عتبة بن عبد الرحمن، وقيل ميمون البجلي بالوالء،
الكوفي، بياع القصب، وقيل القصباني.

من ثقات محدثي االمامية، وقيل من الحسان، وقيل من المجهولين، وله كتاب.
روى عنه عبد الله بن المغيرة، والقاسم بن إسماعيل، وعلي بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠١ و ١٠٢ و ١٣: ٢١٨. نقد الرجال ٢١٨. توضيح االشتباه
٢١٨. رجال النجاشي ٢١٤. فهرست الطوسي ١٢٢. معالم العلماء ٨٩. رجال ابن

داود
١٣٢. رجال الحلي ١٣١. معجم الثقات ٧٧. جامع الرواة ١: ٥٣١ و ٥٣٢. هداية

المحدثين ١١٠. مجمع الرجال ٤: ١٢٨. بهجة اآلمال ٥: ٣٣٠. منتهى المقال
.٢٠٠

منهج المقال ٢١٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥١. إتقان المقال ٨٧ و ٢٠٤. الوجيزة
.٤٠

رجال األنصاري ١١٤ و ١٣٧.
(٢١٠٥)

[عثمان األصبهاني]
محدث. روى عنه محمد بن أبي حمزة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ١٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٥٣٢ وفيه

عثمان بن األصبهاني.
(٢١٠٦)
[الكوفي]

عثمان بن بهرام الكوفي.
إمامي.

(٣٥٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٥. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
(٢١٠٧)

[الجواليقي]
عثمان الجواليقي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال
الحديث ١١: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال ٤: ١٣٠. منهج المقال

.٢١٩
(٢١٠٨)

[ختن الخزاز]
عثمان ختن أبي أيوب الخزاز.

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١١: ١٣٠.
(٢١٠٩)
[التيمي]

عثمان بن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الهدير التيمي، القرشي،
المدني.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، ويعتبره العامة من ثقاتهم.
روى عنه كثير بن زيد األسلمي، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك

(٣٥٧)



٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٠٧. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٢.
مجمع

الرجال ٤: ١٣٠. منتهى المقال ٢٠٠. منهج المقال ٢١٩. إتقان المقال ٢٠٤.
الوجيزة ٤٠.

لسان الميزان ٧: ٣٠١. ميزان االعتدال ٣: ٣٣. تقريب التهذيب ٢: ٨. تهذيب
التهذيب ٧: ١٠٥. التاريخ الكبير ٦: ٢٢١. خالصة تذهيب الكمال ٢١٩. الجرح

والتعديل ٣: ١: ١٤٩. الثقات ٧: ١٩٧.
(٢١١٠)

[عثمان بن زرارة]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١١: ١٠٨.

(٢١١١)
[األحمسي]

عثمان بن زياد األحمسي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه زكار بن فرقد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٠٨. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال

:٤
١٣٠. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.

(٢١١٢)
[األسدي]

أبو الفرج عثمان بن أبي زياد األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٣٥٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٤. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال
:٤

١٢٩. منتهى المقال ١٩٩ وفيه عثمان أبي زيد أبو الفرج األسدي. منهج المقال
.٢١٩

(٢١١٣)
[الرؤاسي]

أبو الحسن، وقيل أبو الحسين عثمان بن زياد الرؤاسي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.
روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد األسدي البزاز.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. نقد الرجال
٢١٨. معجم رجال الحديث ١١: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٥٣٢. مجمع الرجال ٤:

.١٣٠
منهج المقال ٢١٩. إتقان المقال ٢٠٤.

(٢١١٤)
[الضبي]

عثمان بن زياد الضبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٩. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال ٤: ١٣١. منهج
المقال
.٢١٩

(٢١١٥)
[الهمداني]

عثمان بن زياد الهمداني، الكوفي.

(٣٥٩)



محدث إمامي.
روى عنه عبد الصمد بن بشير، وإبراهيم بن عثمان، وزكار بن فرقد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٩. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال
:٤

١٣١. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩. شرح مشيخة الفقيه ١١٠.
(٢١١٦)
[الجهني]

أبو عدي عثمان بن زيد بن عدي الجهني، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه العالء بن رزين، والمثنى الحضرمي، ومحمد بن عذاقر.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك
٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٠٩ و ١١٠. نقد الرجال ٢١٨. جامع الرواة ١:
٥٣٣. مجمع الرجال ٤: ١٣١. رجال البرقي ٣٩ وفيه اسم أبيه يزيد بدل زيد. منتهى

المقال ٢٠٠. منهج المقال ٢١٩. الوجيزة ٤٠.
(٢١١٧)
[الكوفي]

عثمان بن سعد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١١٠. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال
:٤

١٣١. منهج المقال ٢١٩.

(٣٦٠)



(٢١١٨)
[األزدي]

أبو سعيد عثمان األشتر ابن سعيد األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٠٤ و ١١١. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٢ و
.٥٣٣

مجمع الرجال ٤: ١٣١. منتهى المقال ١٩٩. منهج المقال ٢١٩.
(٢١١٩)
[الكوفي]

عثمان بن سوقة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٦. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١١٣. نقد الرجال ٢١٩. توضيح االشتباه ٢١٩. جامع الرواة ١:
٥٣٣. مجمع الرجال ٤: ١٣١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢١٩.

(٢١٢٠)
[الوقاصي]

أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص القرشي،
الزهري، الوقاصي، المالكي، المدني.

محدث ضعفه وكذبه العامة وتركوا حديثه وقالوا: عامة حديثه مناكير.
قدم بغداد وحدث بها.

روى عنه سلمة بن الخطاب، والمغيرة بن عبد الرحمن، ويونس بن بكير
الشيباني وغيرهم.

(٣٦١)



توفي في عهد هارون العباسي الذي مات سنة ١٩٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال
الحديث ١١: ١١٤. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال ٤: ١٣١. منهج المقال

.٢١٩
أحوال الرجال ١٢٧. لسان الميزان ٧: ٣٠٢. تقريب التهذيب ٢: ١١. تهذيب

التهذيب ٧: ١٣٣ وفيه كان من الرواة عن اإلمام الباقر عليه السالم. الجرح والتعديل
.٣: ١: ١٥٧

خالصة تذهيب الكمال ٢٢١. الضعفاء والمتروكين ٤١٨. ميزان االعتدال ٣: ٤٣.
تاريخ بغداد ١١: ٢٧٩. المغني في الضعفاء ٢: ٤٢٦. التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢٣٨.

(٢١٢١)
[القالء]

عثمان بن عبد الرحمن القالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١١٤.
نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٣. مجمع الرجال ٤: ١٣١. منتهى المقال

.٢٠١
منهج المقال ٢١٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧ وفيه القالنسي بدل القالء.

(٢١٢٢)
[الكوفي]

عثمان بن عبد السالم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١١٤. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٤. مجمع الرجال
:٤

١٣٢. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢١٩.

(٣٦٢)



(٢١٢٣)
[الضبي]

عثمان بن عبد الله بن شبرمة الضبي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه علي بن الحكم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١١٤. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٤. مجمع الرجال
:٤

١٣١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢١٩.
(٢١٢٤)

[عثمان بن عبد الله]
أبو القاسم عثمان بن عبد الله مولى سرح، وقيل شريح.

ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١١: ١١٤.
(٢١٢٥)
[المزني]

عثمان بن عمارة المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١١٦. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٤. مجمع الرجال
:٤

١٣٢. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢١٩.
(٢١٢٦)

[بياع السابري]
عثمان بن عمران الكوفي، بياع السابري.

(٣٦٣)



محدث إمامي جليل القدر، أثنى عليه اإلمام عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
الثقات ٣١٦. معجم رجال الحديث ١١: ١١٦. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١:

.٥٣٤
مجمع الرجال ٤: ١٣٢. منتهى المقال ٢٠٠ و ٢٠١. منهج المقال ٢١٩.

(٢١٢٧)
[البصري]

عثمان بن عمرو البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو. خاتمة

المستدرك ٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١١٦. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة
:١

٥٣٤. مجمع الرجال ٤: ١٣٢. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢١٩ وفيه اسم أبيه
عمر بدل عمرو.

(٢١٢٨)
[العرزمي]

أبو عمر، وقيل أبو عمرو عثمان بن عمرو العرزمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٤٧. خاتمة المستدرك

٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١١٦. نقد الرجال ٢١٩. جامع الرواة ١: ٥٣٤.
مجمع الرجال ٤: ١٣٢. منتهى المقال ٢٠٠. منهج المقال ٢١٩. إتقان المقال ٢٠٤

وفيه
اسم أبيه عمر بدل عمرو. الوجيزة ٤٠.

(٣٦٤)



(٢١٢٩)
[الكناني]

عثمان بن عيسى بن الصلت الكناني.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١١: ١٢٥.

(٢١٣٠)
[عثمان بن فرقد]

أبو معاد، وقيل أبو سعاد عثمان بن فرقد.
كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١١:
١٢٥. أضبط المقال ٥٣١.

(٢١٣١)
[عثمان بن محمد]

عثمان بن محمد بن عمران.
محدث كسابقيه. روى عنه الحسين، وقيل الحسن بن غالب.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ١٢٦.

(٢١٣٢)
[القرشي]

أبو سعيد عثمان بن مسلم بن زياد القرشي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

(٣٦٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٨٢٥.
معجم رجال الحديث ١١: ١٢٦. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع

الرجال
٤: ١٣٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠. إتقان المقال ٢٠٤. الوجيزة ٤٠.

(٢١٣٣)
[المطري]

أبو الفضل، وقيل أبو علي عثمان بن مطر، وقيل عبد الله الشيباني، المطري،
البصري.

محدث مجهول الحال، وكان مقرئا، ضريرا، ضعفه العامة وأنكروا حديثه. نزل
بغداد وحدث بها.

روى عنه مسلم بن إبراهيم األزدي، ويعلى بن مهدي، ومحمد بن أبان
الواسطي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٢٦. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال
:٤

١٣٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠.
لسان الميزان ٧: ٣٠٣. ميزان االعتدال ٣: ٥٣. التاريخ الكبير ٥: ٢٥٣.

المجروحين ٢: ٩٩. تاريخ بغداد ١١: ٢٧٧. تهذيب التهذيب ٧: ١٥٤. تقريب
التهذيب

٢: ١٤. خالصة تذهيب الكمال ٢٢٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨١١. الضعفاء
الكبير ٣: ٢١٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٦٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين

١٦٦
و ٣٤٨. المغني في الضعفاء ٢: ٤٢٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٧٢.

الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٤.
(٢١٣٤)
[الكوفي]

عثمان بن النوا، وقيل عثمان النوا الكوفي.

(٣٦٦)



محدث إمامي. روى عنه محمد بن سنان، وأبو أيوب الخزاز.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٢٨ و ١٣٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال ٤: ١٣٥

وفيه
النواي بدل النوا. منهج المقال ٢٢٠.

(٢١٣٥)
[الكوفي]

عثمان بن الوضاح الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٢٨. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال
٤: ١٣٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠.

(٢١٣٦)
[الكوفي]

عثمان بن يحيى بن سالم، وقيل سام الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٢٨. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال
:٤

١٣٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠.
(٢١٣٧)
[الخباز]

أبو صالح عجالن الخباز، الواسطي، التيمي بالوالء.
من ثقات محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من المجهولين.

(٣٦٧)



روى عنه عبيدة الواسطي، ودرست بن أبي منصور الواسطي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩ و ٣: قسم الكنى ٢٠. خاتمة
المستدرك ٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٣٢ و ٢١: ١٨٧. نقد الرجال ٢٢٠

و ٣٩٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦ و ٢: ٣٩٤. مجمع الرجال ٤: ١٣٥ و ٧: ٥٣. بهجة
اآلمال

٥: ٣٣٩. منتهى المقال ٢٠١ وفيه عجالن بن صالح. منهج المقال ٢٢٠. التحرير
الطاووسي ٢٠٧. رجال الكشي ٤١١. وسائل الشيعة: ٢٠: ٢٥٢. إتقان المقال ٨٨.

روضة المتقين ١٤: ٣٨٨. الوجيزة ٤٠. رجال األنصاري ١١٥.
(٢١٣٨)

[الرؤاسي]
عجالن الرؤاسي، مولى جهم بن حميد.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٣٣. جامع الرواة ١: ٥٣٧. مجمع الرجال ٤: ١٣٦. منهج

المقال
.٢٢٠

(٢١٣٩)
[السكوني]

أبو صالح عجالن السكوني، األزرق، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٢٤٩. معجم رجال الحديث ١١: ١٣٢. نقد

الرجال ٢٢٠. توضيح االشتباه ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال ٤: ١٣٥.
خاتمة المستدرك ٨٢٥. رجال البرقي ٤٣. بهجة اآلمال ٥: ٣٣٩. منتهى المقال

.٢٠١
منهج المقال ٢٢٠.

(٣٦٨)



(٢١٤٠)
[المدايني]

أبو صالح عجالن المدايني.
محدث إمامي. روى عنه بشير الهذلي، وأبان بن عثمان، ويونس بن عبد

الرحمن وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٣٣. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٦. مجمع الرجال

:٤
١٣٥. بهجة اآلمال ٥: ٣٣٩. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠.

(٢١٤١)
[الصيرفي]

أبو محمد عذافر بن عيسى بن أفلح الخزاعي بالوالء، الصيرفي، الكوفي.
من محدثي اإلمامية المعتمدين، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ابنه محمد بن عذافر، والحسن بن عطية، وعمرو بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٣٥ و ١٣٦. نقد الرجال ٢٢٠. رجال البرقي ٤٦. توضيح

االشتباه ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٧. مجمع الرجال ٤: ١٣٦ و ١٣٧. رجال
النجاشي

٢٥٥ في ترجمة ابنه محمد بن عذافر. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠. روضة
المتقين ١٤: ٣٨٨.

(٢١٤٢)
[اليشكري]

عذفر، وقيل عذار، وقيل عذافر بن خرقاء اليشكري، الكوفي.
إمامي.

(٣٦٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. معجم رجال الحديث ١١: ١٣٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٠. نقد
الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٧. مجمع الرجال ٤: ١٣٦. منتهى المقال ٢٠١.

منهج
المقال ٢٢٠.

(٢١٤٣)
[الحناط]

عروة الحناط، وقيل الخياط.
محدث.

روى عنه صالح بن عقبة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١١: ١٤٠. خاتمة المستدرك ٨٢٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥١.
جامع الرواة ١: ٥٣٧. منهج المقال ٢٢٠.

(٢١٤٤)
[الجعفي]

أبو مهل، وقيل أبو سهل عروة بن عبد الله بن قشير، وقيل بشير الجعفي، الكوفي.
محدث مجهول الحال، والعامة يعدونه من ثقاتهم. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا
روى عنه عمرو بن شمر الجعفي، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢٥١. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٣٩ وفيه أبو مهمل. نقد الرجال ٢٢٠. جامع الرواة ١: ٥٣٧.
مجمع الرجال ٤: ١٣٧. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٠.

تقريب التهذيب ٢: ١٩. تهذيب التهذيب ٧: ١٦٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٢٤.
الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٩٧. التاريخ الكبير ٧: ٣٤. الثقات ٧: ٢٨٦.

(٣٧٠)



(٢١٤٥)
[الكوفي]

عريف، وقيل عريق بن عطاء ابن أبي رياح، وقيل أبي رباح أسلم الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، كان مع إخوته من النجباء، روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الكشي ٢١٥. نقد الرجال ٢٢١. التحرير الطاووسي ١٩٥. جامع الرواة ١:
٥٣٨. معجم الثقات ٣١٢ و ٣١٧. مجمع الرجال ٤: ١٣٩. معجم رجال الحديث

:١١
١٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٢. منتهى المقال ٢٠٢. منهج المقال ٢٢٠. إتقان المقال

٢٠٥
الوجيزة ٤٠.

(٢١٤٦)
[عصان]

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم، روى عن اإلمام
الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال البرقي ١٧. معجم رجال الحديث ١١: ١٤٣.

(٢١٤٧)
[الكوفي]

عطاء بن جبلة الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين، أنكر حديثه العامة وضعفوه.
كان كوفيا انتقل إلى الجبل، وقيل كان من أهل جيل آباد (في طريق بغداد).

روى عنه سعيد بن يعقوب الطالقاني.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك

(٣٧١)



٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٤٣. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٨.
مجمع

الرجال ٤: ١٤٠. منتهى المقال ٢٠٢. منهج المقال ٢٢١. إتقان المقال ٢٠٥.
الوجيزة ٤٠.

لسان الميزان ٤: ١٧٢. ميزان االعتدال ٣: ٦٩. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٣١.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٧٦. المغني في الضعفاء ٢: ٤٣٣.

(٢١٤٨)
[القيسي]

أبو حماد عطاء بن سالم القيسي، الجعفري، الكوفي.
إمامي مجهول الحال، وقيل من الحسان.

ولد سنة ٨١، وتوفي سنة ١٥٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٠. وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك
٨٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٤٤. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٨.

مجمع
الرجال ٤: ١٤١. منتهى المقال ٢٠٢. منهج المقال ٢٢١. إتقان المقال ٢٠٥.

(٢١٤٩)
[العبدي]

عطاء بن عامر العبدي بالوالء، الكوفي.
إمامي، أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤٥. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٨. مجمع الرجال
:٤

١٤١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٥٠)

[الخفاف]
أبو مخلد عطاء بن مسلم الكوفي، الحلبي، الخفاف.

(٣٧٢)



محدث مجهول الحال، ويعده العامة من ثقاتهم، ويقولون عنه بأنه كان صدوقا
لكنه يخطئ كثيرا.

كان كوفيا نزل حلب، وقيل سكن أنطاكية، وقدم بغداد وحدث بها.
روى عنه معمر بن عمرو، ومحمد بن المبارك الصوري، وأبو نعيم عبيد بن

هشام الحلبي وغيرهم، توفي في ٢٣ شهر رمضان سنة ١٩٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٤٥. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٨. مجمع الرجال

:٤
١٤١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١. الوجيزة ٤٠ وفيه أسند عنه.

لسان الميزان ٧: ٣٠٥. ميزان االعتدال ٣: ٧٦. التاريخ الكبير ٦: ٤٧٦. تهذيب
التهذيب ٧: ٢١١. تقريب التهذيب ٢: ٢٢. المجروحين ٢: ١٣١. خالصة

تذهيب الكمال ٢٢٦. تاريخ بغداد ١٢: ٢٩٤. الثقات ٧: ٢٥٣ و ٢٥٥. شذرات
الذهب ١:

٣٢٧. العبر ١: ٣٠٦. المغني في الضعفاء ٢: ٤٣٥. الكنى واألسماء ٢: ١٠٩.
الكامل

في ضعفاء الرجال ٥: ٢٠٠٤. النجوم الزاهرة ٢: ١٣٤. الضعفاء الكبير ٣: ٤٠٥.
الجرح

والتعديل ٣: ١: ٣٣٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٧٨.
(٢١٥١)

[عطية األبزاري]
محدث إمامي.

روى عنه عمرو بن زياد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم رجال
الحديث ١١: ١٤٦. جامع الرواة ١: ٥٣٨. مجمع الرجال ٤: ١٤١. منهج المقال

.٢٢١
(٢١٥٢)
[الكوفي]

عطية أخو أبي العرام، وقيل أخو عرام، وقيل أخو عوام، وقيل أبي العوام الكوفي.

(٣٧٣)



محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الصمد بن بشير، ودرست بن أبي منصور.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٠. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤٦ و ١٤٧. جامع الرواة ١: ٥٣٨. مجمع الرجال ٤: ١٤١.
منهج

المقال ٢٢١.
(٢١٥٣)

[عطية الحذاء]
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٧. معجم رجال الحديث ١١: ١٤٨.

(٢١٥٤)
[الفزاري]

عطية بن عبيد، وقيل عبيدة الفزاري، وقيل القاري، الكوفي، والد علي بن
عطية.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤٨. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال
:٤

١٤١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٥٥)
[الرازي]

أبو المظفر، وقيل أبو المطهر عطية بن نجيح الرازي.
إمامي.

(٣٧٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤٨. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال
:٤

١٤١. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٥٦)
[الكوفي]

عطية بن يعلى الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٤٨. نقد الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال
:٤

١٤١. رجال البرقي ٤٧. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٥٧)

[األسدي]
عقبة بن بشير، وقيل تبشير بن عقبة األسدي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه أبان بن عثمان، ونوح بن دراج، ومحمد بن عذافر وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٩ و ١٢٩ و ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥.
معجم رجال الحديث ١١: ١٥٠. نقد الرجال ٢٢١. رجال البرقي ١٣. جامع الرواة

:١
٥٣٩. رجال الكشي ٢٠٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٢ و ١٤٣. منتهى المقال ٢٠١.

منهج
المقال ٢٢١.

لسان الميزان ٤: ١٧٧. ميزان االعتدال ٣: ٨٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:

(٣٧٥)



١٩١٨. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٠٩ وفيه اسم أبيه بشر بدل بشير. المجموع في
الضعفاء والمتروكين ٦٤٧. المغني في الضعفاء ٢: ٤٣٧. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي ٢: ١٨١. التاريخ الكبير ٦: ٤٤٠.
(٢١٥٨)

[الشيباني]
عقبة بن حمران بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال النجاشي ١٠٢ في ترجمة أخيه حمزة بن حمران. رسالة في آل أعين ٢٢.
معجم رجال الحديث ١١: ١٥٢. تاريخ آل زرارة ١٧١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. نقد
الرجال ٢٢١. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال ٤: ١٤٣. رجال بحر العلوم ١:

٢٥٠. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٥٩)

[األسدي]
عقبة بن خالد األسدي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، ترحم عليه اإلمام عليه السالم ودعا له، وله كتاب.
روى عنه ابنه علي بن عقبة، ومحمد بن عبد الله بن هالل، وغالب بن عثمان

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. رجال النجاشي ٢١٢. فهرست
الطوسي ١١٨. معالم العلماء ٨٧. رجال الحلي ١٢٦. معجم الثقات ٣١٧. معجم

رجال
الحديث ١١: ١٥٢ و ١٥٨ وفيه عقبة بن هالل بن خالد. نقد الرجال ٢٢١. رجال

البرقي ٤٥. جامع الرواة ١: ٥٣٩. هداية المحدثين ٢٠٩. رجال الكشي ٣٤٤. مجمع
الرجال ٤: ١٤٣. سفينة البحار ٢: ٢١٠. منتهى المقال ٢٠٢. منهج المقال ٢٢١.

جامع

(٣٧٦)



المقال ٨٠ وفيه اسم أبيه أبي خالد بدل خالد. التحرير الطاووسي ٢٠٦. روضة المتقين
١٤: ٣٨٩. الوجيزة ٤٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٣. إتقان المقال ٢٠٥.

(٢١٦٠)
[القماط]

عقبة بن خالد األشعري، القماط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٥٤. نقد الرجال ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال
:٤

١٤٤. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٦١)

[األسدي]
أبو شيبة عقبة بن شيبة، وقيل شعبة األسدي.

محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه سيف بن عميرة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٩. جامع الرواة ١: ٥٣٩ و ٢: ٣٩٣. معجم رجال الحديث ١١:
١٥٤ و ٢١: ١٨٦. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤ و ٣: قسم الكنى ٢٠. رجال البرقي ١٣

وفيه
عقبة بن أبي شيبة. نقد الرجال ٢٢٢. مجمع الرجال ٤: ١٤٤. منتهى المقال ٢٠١.

منهج المقال ٢٢١.
(٢١٦٢)

[الخراساني]
أبو صالح عقبة بن صالح بن عقبة الخراساني.

إمامي.

(٣٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٥٤. نقد الرجال ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٥٣٩. مجمع الرجال
:٤

١٤٤. هداية المحدثين ٢١٠. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢١.
(٢١٦٣)

[عقبة]
عقبة، وقيل عقيل بن صالح بن ميثم.

إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٥٤. رجال البرقي ١٦. جامع الرواة ١: ٥٣٩ و ٥٤٠. هداية
المحدثين ٢١٠. مجمع الرجال ٤: ١٤٥. نقد الرجال ٢٢٢. منتهى المقال ٢٠١.

منهج
المقال ٢٢١. تهذيب المقال ٣: ٢٠٩.

(٢١٦٤)
[البصري]

عقبة بن الصهبان الحداني، وقيل الراسبي، وقيل الهنائي، األزدي، البصري.
محدث تابعي مجهول الحال، والعامة يعتبرونه من ثقات محدثيهم.

روى عنه الصلت بن دينار، وأبو سليمان العصري، وعلي بن زيد بن جدعان
وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٧٠، وقيل سنة ١٨٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦١ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١١:
١٥٥. تقريب التهذيب ٢: ٢٧. تهذيب التهذيب ٧: ٢١٥. التاريخ الكبير ٦: ٤٣١.
خالصة تذهيب الكمال ٢٢٧. الطبقات البن خياط ٢٠٥. تاريخ الثقات ٣٣٧. تاريخ

(٣٧٨)



أسماء الثقات ٢٤٦ وفيه اسم أبيه أبي الصهباء. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣١٢. الثقات
:٧

٢٤٧. االكمال ٣: ٤.
(٢١٦٥)

[والد صالح]
عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ذبيحة الكوفي، والد صالح بن عقبة.

إمامي، كان على قيد الحياة قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم
رجال الحديث ١١: ١٥٦. نقد الرجال ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٥٤٠. مجمع الرجال

:٤
١٤٤. روضة المتقين ١٤: ٣٨٩. هداية المحدثين ٢١٠. منتهى المقال ٢٠١. منهج

المقال ٢٢١.
(٢١٦٦)
[الكوفي]

أبو مسلم عقبة الكوفي.
إمامي، مولى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٢٥. معجم

رجال الحديث ١١: ١٥٠. جامع الرواة ١: ٥٩٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٢. منهج
المقال
.٢٢١

(٢١٦٧)
[الجعفي]

عقبة من محرز، وقيل محرث الجعفي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن أبي عمير.

(٣٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٢٥٥. خاتمة المستدرك ٨٢٥. رجال

النجاشي ٢١٢. فهرست الطوسي ١١٨. معالم العلماء ٨٨. رجال ابن داود ١٣٣.
معجم

رجال الحديث ١١: ١٥٦ و ١٥٧. نقد الرجال ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٥٤٠. هداية
المحدثين ١١١. مجمع الرجال ٤: ١٤٤. منتهى المقال ٢٠١ و ٢٠٢. منهج المقال

.٢٢١
جامع المقال ٨٠. ايضاح االشتباه ٦٠. نضد االيضاح ٢٠٧. أضبط المقال ٥٢٩.

إتقان
المقال ٢٠٥.

(٢١٦٨)
[األزدي]

أبو عبد الله عكرمة بن إبراهيم األزدي، الموصلي، وقيل الكوفي األصل.
محدث، قاض.

قدم مصر، وسكن الري وتولى القضاء بها، ودخل بغداد وحدث بها.
اتهمه العامة بالضعف واالضطراب في الحفظ.

روى عنه علي بن الجعد، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وداود بن شبيب
البصري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٦٠. نقد الرجال ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٥٤٠. مجمع الرجال
:٤

١٤٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٢.
لسان الميزان ٤: ١٨١. ميزان االعتدال ٣: ٨٩. المجروحين ٢: ١٨٨. تاريخ بغداد
١٢: ٢٦٢. الكنى واألسماء ٢: ٥٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٨٥.

المغني
في الضعفاء ٢: ٤٣٨. التاريخ الكبير ٨: ٥٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩١٥.

الضعفاء الكبير ٣: ٣٧٧. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١١. المجموع في الضعفاء
والمتروكين

.١٨٦

(٣٨٠)



(٢١٦٩)
[األحمسي]

عكرمة، وقيل عرفة بن بريد، وقيل يزيد البجلي، وقيل العجلي، األحمسي،
الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٢٥١ و ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٥

و ٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ١٣٧ و ١٦٠. نقد الرجال ٢٢٠ و ٢٢٢. جامع
الرواة

١: ٥٣٧ و ٥٤٠. مجمع الرجال ٤: ١٣٧ و ١٤٥. منتهى المقال ٢٠١. منهج
المقال ٢٢٢.

(٢١٧٠)
[األسدي]

العالء بن األسود بن عمارة األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. وجاء في نفس الصفحة وتحت رقم ٣٥٢ العالء بن األسدي
ابن عمارة األسود الكوفي. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال
الحديث ١١: ١٦٥. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤١. مجمع الرجال ٤:

.١٤٦
منهج المقال ٢٢٢.

(٢١٧١)
[مولى يقطين]

العالء بن الحداد الكوفي، مولى يقطين.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

(٣٨١)



رجال الحديث ١١: ١٦٦. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١:
.٥٤١

مجمع الرجال ٤: ١٤٦. منهج المقال ٢٢٢.
(٢١٧٢)

[المرهبي]
العالء بن حذيفة الهمداني، المرهبي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦ وفيه إضافة كلمة اليماني إلى أوصافه.
خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ١٦٦. نقد الرجال ٢٢٣. جامع
الرواة ١: ٥٤١. مجمع الرجال ٤: ١٤٦. منهج المقال ٢٢٢ وفيه العالء أبو حذيفة

الهمداني المرهبي الكوفي.
(٢١٧٣)
[الكوفي]

العالء بن الحسن الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٦٦. رجال البرقي ١٥ وفيه من أصحاب اإلمام الباقر عليه
السالم. نقد

الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤١. مجمع الرجال ٤: ١٤٦. منهج المقال ٢٢٢.
(٢١٧٤)

[العالء بن رزين]
العالء بن رزين القالء، الثقفي وقيل اليشكري بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وكان جليل القدر معظما، ومن وجوه الشيعة في
وقته، وله كتاب (الصالة).

(٣٨٢)



عرف بالقالء ألنه كان يقلي السويق.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن خالد الطيالسي، والحسن بن علي

ابن فضال وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. رجال النجاشي ٢١١. فهرست
الطوسي ١١٢. معالم العلماء ٨٤. رجال ابن داود ١٣٤. رجال الحلي ١٢٣. معجم

الثقات ٧٨. معجم رجال الحديث ١١: ١٦٧ و ١٧٨. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال
٢٢٣. توضيح االشتباه ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤١. هداية المحدثين ١١٨. مجمع
الرجال ٤: ١٤٦ و ١٤٧. بهجة اآلمال ٥: ٣٤٥. منتهى المقال ٢٠٢. منهج المقال

.٢٢٢
جامع المقال ٨٠. إيضاح االشتباه ٦٠. نضد االيضاح ٢٠٧. أضبط المقال ٥٢٧ و

.٥٢٩
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٤. إتقان المقال ٨٨. الوجيزة ٤٠. شرح مشيخة الفقيه ٥٧.

رجال األنصاري ١١٥.
(٢١٧٥)
[الفزاري]

العالء بن سويد الفزاري، الكوفي.
إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. خاتمة المستدرك

٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٢. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٣.
مجمع

الرجال ٤: ١٤٧. منتهى المقال ٢٠٣. منهج المقال ٢٢٢. إتقان المقال ٢٠٥.
(٢١٧٦)

[أبو الصباح]
أبو الصباح العالء بن سيابة الكوفي.

محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان مولى.

(٣٨٣)



روى عنه موسى بن أكبل النميري، وأبان بن عثمان، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٢.
رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٢٣. توضيح االشتباه ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٣.
هداية المحدثين ١١٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٧. منتهى المقال ٢٠٣. منهج المقال

.٢٢٢
شرح مشيخة الفقيه ١٢٦.

(٢١٧٧)
[العالء بن صبيح]

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه حفص بن البختري.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٨٢٦. جامع الرواة ١: ٥٤٣.

(٢١٧٨)
[األسدي]

أبو حماد العالء بن عاصم األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٧٣. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٣. مجمع الرجال
:٤

١٤٧. منهج المقال ٢٢٢.
(٢١٧٩)
[الكوفي]

العالء بن أبي العالء الكوفي.
إمامي.

(٣٨٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٦٥. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤١. مجمع الرجال
:٤

١٤٦. منتهى المقال ٢٠١. منهج المقال ٢٢٢.
(٢١٨٠)
[الطائي]

العالء بن عمارة الطائي، الكوفي.
إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. خاتمة المستدرك

٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٣. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٣.
مجمع

الرجال ٤: ١٤٧. منتهى المقال ٢٠٣. منهج المقال ٢٢٢. إتقان المقال ٢٠٥.
(٢١٨١)
[النهدي]

أبو القاسم العالء بن الفضيل، وقيل الفضل بن يسار النهدي، البصري.
من ثقات محدثي االمامية، وكان مولى، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن سنان، وعثمان بن عيسى.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. رجال النجاشي ٢١١. فهرست
الطوسي ١١٣. معالم العلماء ٨٤. رجال ابن داود ١٣٤. رجال الحلي ١٢٣. معجم
الثقات ٧٨. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٤. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٢٣.

جامع
الرواة ١: ٥٤٣. هداية المحدثين ١١٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٨. بهجة اآلمال ٥:

.٣٤٧
منتهى المقال ٢٠٣. منهج المقال ٢٢٢. جامع المقال ٨٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٤.

رجال األنصاري ١١٥. روضة المتقين ١٤: ٣٨٩. إتقان المقال ٨٨. الوجيزة ٤٠.

(٣٨٥)



(٢١٨٢)
[بياع السابري]

العالء بن كامل، وقيل كاهل بياع السابري.
محدث إمامي.

روى عنه عبد الله بن مسكان، وأسباط بن سالم، وإسحاق بن عمار وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم
رجال الحديث ١١: ١٧٥ و ١٧٧. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة

:١
٥٤٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٨. منهج المقال ٢٢٢.

(٢١٨٣)
[التمار]

العالء بن الكامل بن العالء التمار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٧٥. جامع الرواة ١: ٥٤٣. مجمع الرجال ٤: ١٤٨. منهج
المقال
.٢٢٢

(٢١٨٤)
[ابن مجاهد]

العالء بن مجاهد بن العالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٥. جامع الرواة ١: ٥٤٤.

مجمع الرجال ٤: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٢٦.

(٣٨٦)



(٢١٨٥)
[العالء بن المسيب]

العالء بن المسيب بن رافع الكاهلي، وقيل الثعلبي، وقيل التغلبي، األسدي،
الكوفي.

محدث تابعي مجهول الحال، ويعده العامة من ثقات محدثيهم.
روى عنه عبد الواحد بن زياد، وحفص بن غياث، ويحيى بن أبي زائدة

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥ وفيه: فيه نظر. تنقيح المقال ٢: ٢٥٧. رجال ابن داود ٢٥٩.
رجال الحلي ٢٤٣. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٦. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة

:١
٥٤٤. منتهى المقال ٢٠٣.

لسان الميزان ٧: ٣٠٩. ميزان االعتدال ٣: ١٠٥. تهذيب التهذيب ٨: ١٧١. تقريب
التهذيب ٢: ٩٤. التاريخ الكبير ٦: ٥١٢. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٦٠. تاريخ

الثقات
٣٤٣. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٠. سير أعالم النبالء ٦: ٣٣٩. المغني في الضعفاء ٢:

٤٤١. الثقات ٧: ٢٦٣. الطبقات الكبرى ٦: ٢٤٣. هدى الساري ٤٣٣. خالصة
تذهيب

الكمال ٢٥٥.
(٢١٨٦)
[الكوفي]

العالء بن المقعد، وقيل المقتعد، وقيل المعقد الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال النجاشي ٢١٢. جامع الرواة ١: ٥٤٤. رجال الحلي ١٢٣. معالم العلماء
٨٤. مجمع الرجال ٤: ١٤٨. توضيح االشتباه ٢٢٣. هداية المحدثين ١١٣. فهرست

(٣٨٧)



الطوسي ١١٣. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٦. معجم الثقات ٧٨. رجال ابن داود
١٣٤. نقد الرجال ٢٢٣. تنقيح المقال ٢: ٢٥٨. بهجة اآلمال ٥: ٣٤٨. منتهى

المقال
٢٠٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٤. منهج المقال ٢٢٢. جامع المقال ٨٠. روضة

المتقين
١٤: ٣٨٩. إتقان المقال ٨٩. الوجيزة ٤٠. رجال األنصاري ١١٥.

(٢١٨٧)
[العالء بن المنقذ]

العالء بن المنقذ بن أبي عمران الطبيب ابن عبيد بن عمر.
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ١١: ١٧٦.

(٢١٨٨)
[الجعفي]

العالء بن مهاجر الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٨. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٧٧. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٤. مجمع الرجال
:٤

١٤٨. منهج المقال ٢٢٢.
(٢١٨٩)
[القرشي]

العالء بن يزيد القرشي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن علي بن محبوب.

(٣٨٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٢٥٨. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم رجال

الحديث ١١: ١٧٧. نقد الرجال ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٤. مجمع الرجال ٤:
.١٤٩

(٢١٩٠)
[األسدي]

علباء بن دراع، وقيل ذراع األسدي.
إمامي جليل القدر، ممدوح، وقيل من الحسان، وقيل من الضعفاء.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وضمنا عليهما السالم له الجنة.
كان واليا على البحرين لبني أمية في عهد اإلمام الصادق عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٩. رجال البرقي ١٥. رجال الكشي ١٧١ و ١٩٩. معجم رجال

الحديث ١١: ١٧٩. تنقيح المقال ٢: ٢٥٨. رجال الحلي ١٣٠. نقد الرجال ٢٢٣.
رجال ابن داود ١٣٤. توضيح االشتباه ٢٢٣. جامع الرواة ١: ٥٤٤. مجمع الرجال

:٤
١٤٩ و ١٥٠. معجم الثقات ٣١٧. بهجة اآلمال ٥: ٣٤٩. منتهى المقال ٢٠٣.

التحرير
الطاووسي ٢١١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٤. إتقان المقال ٢٠٥ و ٣٢١. روضة

المتقين
١٤: ٣٨٩. الوجيزة ٤٠. رجال األنصاري ١١٥.

(٢١٩١)
[الحضرمي]

علقمة بن أبي الحضرمي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١١:

.١٨١

(٣٨٩)



(٢١٩٢)
[الحضرمي]

علقمة بن محمد الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا.
روى عنه سيف بن عميرة، وصالح بن عقبة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٩ و ٢٦٢ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٥٩. خاتمة

المستدرك ٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ١٨٢. نقد الرجال ٢٢٤. رجال البرقي
١٦. جامع الرواة ١: ٥٤٥. رجال الكشي ٤١٦. مجمع الرجال ٤: ١٥٠ و ١٥١.

منتهى
المقال ٢٠٣ و ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٣. إتقان المقال ٢٠٦. الوجيزة ٤٠.

(٢١٩٣)
[الشامي]

علوان بن داود الشامي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ١٨٣. نقد الرجال ٢٢٤. توضيح االشتباه ٢٢٤. جامع الرواة ١:
٥٤٥. مجمع الرجال ٤: ١٥١. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٣.

(٢١٩٤)
[األحمسي]

علي األحمسي، وقيل ابن األحمسي الكوفي.
محدث إمامي مجهول الحال، وقيل من الثقات، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم

أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، والعباس بن موسى الوراق، وعلي بن الحكم.

(٣٩٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٦٨. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم رجال
الحديث ١١: ١٨٨. جامع الرواة ١: ٥٥٤. مجمع الرجال ٤: ١٦٥. منهج المقال

.٢٢٦
(٢١٩٥)
[الكوفي]

علي بن أسود الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٧٨. نقد الرجال ٢٢٧. جامع الرواة ١: ٥٥٩. مجمع الرجال
:٤

١٦٨. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٦.
(٢١٩٦)
[الكوفي]

علي بن بجيل، وقيل نجيل بن عقيل الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل مجهول.

روى عنه الحكم بن مسكين الثقفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٧١. رجال البرقي ٢٥. خاتمة المستدرك
٨٢٦. معجم رجال الحديث ١١: ٢٧٩. نقد الرجال ٢٢٧. توضيح االشتباه ٢٢٥.
جامع الرواة ١: ٥٥٩. مجمع الرجال ٤: ١٦٨. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال

.٢٢٦
شرح مشيخة الفقيه ٤٩.

(٢١٩٧)
[النبال]

علي بن بشير النبال.

(٣٩١)



محدث إمامي ثقة، روى عنه علي بن رئاب.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٤٢ في ترجمة أخيه محمد بن بشير. خاتمة المستدرك ٨٢٦.
معجم رجال الحديث ١١: ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: ٢٧١. رجال الحلي ١٠٣. نقد

الرجال
٢٢٧. رجال ابن داود ١٦٦ في ترجمة أخيه محمد بن بشير. جامع الرواة ١: ٥٥٩.

معجم الثقات ٨٠. مجمع الرجال ٤: ١٦٨ و ٥: ١٦٤ في ترجمة أخيه محمد بن
بشير.

بهجة اآلمال ٥: ٣٨٢. منتهى المقال ٢٠٨ و ٢٦٥ في ترجمة أخيه محمد بن بشير.
منهج المقال ٢٢٦. إتقان المقال ٩٠. الوجيزة ٤١.

(٢١٩٨)
[الكوفي]

علي بن بكير بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ٢٨٠. نقد الرجال ٢٢٧. جامع الرواة ١: ٥٥٩. مجمع الرجال
:٤

١٦٨. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٦.
(٢١٩٩)
[الثمالي]

علي ابن أبي حمزة ثابت بن دينار الثمالي، األزدي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان فاضال، ممدوحا، روى عن اإلمام

الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه القاسم بن محمد الجوهري، وحمدويه بن نصير، ويعلى بن عبيد.

المراجع:
رجال الكشي ٤٠٦. رجال الحلي ٩٦. معجم رجال الحديث ١١: ٢٣١ و ٢٣٢

(٣٩٢)



وفيها يحتمل المؤلف بأنه البطائني و ٢٢: ٩٧. تنقيح المقال ٢: ٢٦٣ و ٣: قسم
الكنى

٤٠. رجال ابن داود ١٣٤. نقد الرجال ٢٢٥. االختصاص ٢٥٤ و ٢٨٤. مجمع
الرجال

١: ٢٩٢ في ترجمة أبيه و ٤: ١٥٩. معجم الثقات ٧٩. هداية المحدثين ٢١١.
توضيح

االشتباه ٢٢٤. جامع الرواة ١: ٥٥٠. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٤.
التحرير

الطاووسي ١٧٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٥. روضة المتقين ١٤: ٣٩٠. إتقان المقال
.٨٩

الوجيزة ٤٠. رجال األنصاري ١١٧.
(٢٢٠٠)

[الهاشمي]
علي بن جعفر بن إسحاق الهاشمي.

محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.
روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج البجلي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ٢٨٧.

(٢٢٠١)
[العريضي]

أبو الحسن علي بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن
الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم القرشي،

الهاشمي، العلوي، المدني، المعروف بالعريضي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وأحد علماء أهل البيت عليه السالم األجالء، وكان كثير

الفضل، ورعا، تقيا.
روى كذلك عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

كان يسكن العريض (بنواحي المدينة المنورة) فعرف بالعريضي، ثم انتقل إلى
الكوفة، ويقال بأن القميين طلبوا إليه بأن يقدم إلى بلدتهم، فلبى طلبهم ونزل

عندهم، ولم يزل بقم حتى توفي سنة ٢١٠ ودفن بها، ويقال توفي بالمدينة المنورة

(٣٩٣)



ولم يقدم إلى قم، والله أعلم.
له من التآليف (مسائل في الحالل والحرام)، و (المناسك).

روى عنه علي بن أسباط بن سالم، وموسى بن القاسم البجلي، ومحمد بن
الحسن بن عمار وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١ و ٣٥٣ و ٣٧٩. تنقيح المقال ٢: ٢٧٢. رجال النجاشي ١٧٦.

معالم العلماء ٧١. فهرست الطوسي ٨٧. رجال ابن داود ١٣٦. رجال الحلي ٩٢.
معجم

الثقات ٨١. الفصول الفخرية (فارسي) ١٣٧ و ١٤٧. معجم رجال الحديث ١١:
.٢٨٨

االرشاد ٢٨٧. المناقب ٤: ٢٨٠. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٨٢. تاريخ قم
(فارسي)

١٩٨ و ٢٢٤. منتهى المقال ٢٠٩. نقد الرجال ٢٢٨. رجال البرقي ٢٥. هداية
المحدثين

٢١٣. جامع الرواة ١: ٥٦١. رجال الكشي ٤٢٩. مجمع الرجال ٤: ١٧١ و ١٧٢
و ١٧٣. عمدة الطالب ١٩٥ و ٢٤١. الذريعة ٢٢: ٢٦٨. ريحانة األدب (فارسي) ٤:
١٢٥. الكنى واأللقاب ٣: ١٢٠ في ترجمة مجد الدين الحلبي العريضي. سفينة البحار

٢: ٢٤٤. أعيان الشيعة ٨: ١٧٧. بهجة اآلمال ٥: ٣٨٣. البحار ٤٧: ٢٤٥. منهج
المقال

٢٢٧. التحرير الطاووسي ١٧٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٨. إتقان المقال ٩١. الوجيزة
٤١. شرح مشيخة الفقيه ٤. رجال األنصاري ١٢٠. الفخري في أنساب الطالبيين

.٢٩
المجدي في أنساب الطالبي ١٣٦.

تهذيب التهذيب ٧: ٢٥٨. لسان الميزان ٧: ٣١٠. مرآة الجنان ٢: ٤٨. ميزان
االعتدال ٣: ١١٧. تقريب التهذيب ٢: ٣٣. شذرات الذهب ٢: ٢٤. معجم المؤلفين

:٧
٥٣. العبر ١: ٣٥٨. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٠.

(٢٢٠٢)
[الزبيدي]

علي بن أبي المغيرة حسان، وقيل ابن المغيرة الزبيدي، األزرق، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.



(٣٩٤)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه إبراهيم بن أبي البالد، وعاصم بن حميد، وحماد بن عثمان

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٤١ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٦٤ و ٣١٠. رجال
النجاشي ٣٧ في ترجمة ابنه الحسن بن علي. رجال ابن داود ١٣٥. رجال الحلي

١٠٣. معجم رجال الحديث ١١: ١٨٨ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ١٢: ١٨٤. معجم الثقات
.٧٩

نقد الرجال ٢٢٦ و ٢٤٤. رجال البرقي ٢٥. توضيح االشتباه ٢٢٤. جامع الرواة ١:
٥٥٢ و ٦٠٣. مجمع الرجال ٤: ١٦١ و ١٦٢ و ٢٢٥. منتهى المقال ٢٠٤. منهج

المقال
٢٢٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٥٦. روضة المتقين ١٤: ٣٩١. إتقان المقال ٩٠.

(٢٢٠٣)
[المنمس]

أبو الحسين علي بن حسان الواسطي، القصير، المعروف بالمنمس.
من محدثي اإلمامية الممدوحين، وقيل من الثقات، وقيل ال بأس به.

روى كذلك عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والجواد عليه السالم، وله كتاب.
عمر أكثر من مائة سنة، وكان حيا قبل سنة ٢٢٠.

روى عنه جعفر بن يحيى، ومحمد بن الحسن الصفار، وأحمد بن أبي عبد الله
البرقي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨ و ٤٠٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧٥ و ٣٠٢. خاتمة المستدرك

٨٢٨. معجم رجال الحديث ١١: ٣١٣ و ١٢: ٢٤٤ و ٢٤٦. رجال البرقي ٢٥.
جامع

الرواة ١: ٥٦٤ و ٥٩٦. مجمع الرجال ٤: ١٧٧ و ٢١٤. رجال النجاشي ١٩٧.
فهرست

الطوسي ٩٣. رجال الكشي انظر فهرسته. رجال الحلي ٩٦ و ٢٣٤. معالم العلماء
.٦٥

هداية المحدثين ١١٦. رجال ابن داود ١٣٦. نقد الرجال ٢٢٩. توضيح االشتباه
.٢٢٧

(٣٩٥)



بهجة اآلمال ٥: ٣٩٢. منتهى المقال ٢١٠. منهج المقال ٢٢٨. جامع المقال ٨١.
ايضاح

االشتباه ٥٦. نضد االيضاح ٢١٤. التحرير الطاووسي ١٧٨. وسائل الشيعة ٢٠:
.٢٦٠

إتقان المقال ٩١. الوجيزة ٤١. شرح مشيخة الفقيه ١١٤. رجال األنصاري ١٢٠.
(٢٢٠٤)
[العبدي]

علي بن الحسن، وقيل الحسين العبدي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه الهيثم بن واقد، وعلي بن حسان الواسطي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٧٨. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم
رجال الحديث ١١: ٣٥٠ و ٣٧٨. نقد الرجال ٢٣٠. جامع الرواة ١: ٥٦٩. مجمع

الرجال ٤: ١٨٠. بهجة اآلمال ٥: ٤٠٤. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٠.
(٢٢٠٥)

[الهاشمي]
علي بن الحسين األصغر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني، وأمه ليلى بنت أبي
قرة

ابن عروة الثقفي.
إمامي معظم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٨٢. خاتمة المستدرك ٨٢٦. رجال ابن
داود ١٣٦. معجم رجال الحديث ١١: ٣٦٥. نقد الرجال ٢٣٢. جامع الرواة ١:

.٥٧٤
مجمع الرجال ٤: ١٨٥. عمدة الطالب ٣١٥. منتهى المقال ٢٠٥. الفصول الفخرية

(فارسي) ١٧٠. منهج المقال ٢٣١. المجدي في أنساب الطالبيين ٢١٠. الفخري في
أنساب الطالبيين ٥٧ و ٧٦.

(٣٩٦)



(٢٢٠٦)
[المنقري]

علي بن حماد المنقري، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن علي بن إبراهيم، وعلي بن العباس الرازي وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨٦. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم
رجال الحديث ١١: ٣٩٥. و ٣٩٧. نقد الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٥٧٧. مجمع

الرجال ٤: ١٩٣. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٢. الوجيزة ٤١.
(٢٢٠٧)

[الجعفري]
علي بن حنان بن موسى الجعفري، الكوفي، بياع الزطي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم
رجال الحديث ١١: ٣٩٨. نقد الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٥٧٧. مجمع الرجال

:٤
١٩٣. منهج المقال ٢٣٣.

(٢٢٠٨)
[العجلي]

أبو الحسن علي بن حنظلة، وقيل طلحة العجلي، الكوفي.
محدث إمامي مقبول الرواية، عدل، ورع.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه معلى بن عثمان األحول، وعلي بن رئاب، وعبد الله بن بكير

وغيرهم.

(٣٩٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٣١ و ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٨٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦.

بصائر الدرجات ٣٢٨. معجم الثقات ٣٢٠. معجم رجال الحديث ١١: ٣٩٨ و ١٢:
.٦٥

رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٥٧٧. هداية المحدثين ١١٦.
مجمع الرجال ٤: ١٩٣. منهج المقال ٢٣٣. روضة المتقين ١٤: ٣٩٨. منتهى المقال

.٢٠٥
(٢٢٠٩)

[الصيرفي]
علي بن حيان، وقيل حنان الصيرفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨٧. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم
رجال الحديث ١١: ٣٩٨. نقد الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٥٧٧.

مجمع الرجال ٤: ١٩٣. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٣.
(٢٢١٠)
[الحداد]

علي بن داود الحداد.
من حسان محدثي اإلمامية، وقيل من المجهولين.

روى عنه محمد بن جمهور العمي، وإسحاق بن محمد، وأحمد بن يوسف.
المراجع:

رجال الطوسي ٤٨٤. معجم رجال الحديث ١٢: ١٢. نقد الرجال ٢٣٤. تنقيح
المقال ٢: ٢٨٨. جامع الرواة ١: ٥٧٨. مجمع الرجال ٤: ١٩٤. منهج المقال ٢٣٣.

إتقان المقال ٢٠٧.

(٣٩٨)



(٢٢١١)
[الكوفي]

علي بن داود الكوفي.
إمامي.

كان حيا قبل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨٨. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم
رجال الحديث ١٢: ١٢. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١:

.٥٧٨
مجمع الرجال ٤: ١٩٤. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٣.

(٢٢١٢)
[علي بن راشد]

علي بن راشد، جد محمد بن القاسم.
إمامي ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٢:

.١٣
(٢٢١٣)

[علي بن رباط]
علي بن رباط، وقيل سهوا باتحاده مع علي بن الحسن بن رباط البجلي

الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل لم تثبت وثاقته، وقيل مجهول الحال، وله كتاب.

روى كذلك عن األئمة الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
روى عنه محمد بن سنان، والحسن بن محمد بن سماعة، وعلي بن الحسن

الطاطري وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

(٣٩٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٣٠ و ٣٨٤. رجال البرقي ٢٥. رجال الكشي ٣٦٨. تنقيح المقال

٢: ٢٧٧ و ٢٨٨. خاتمة المستدرك ٨٢٧. رجال الحلي ٩٩. رجال النجاشي ١٧٦.
معالم العلماء ٦٣. معجم الثقات ٣٢١. معجم رجال الحديث ١١: ٣٢٦ و ١٢: ١٤.
فهرست الطوسي ٩٠. رجال ابن داود ١٣٦. نقد الرجال ٢٣٠ و ٢٣٤. جامع الرواة

:١
٥٦٧ و ٥٧٨. مجمع الرجال ٤: ١٧٩. منتهى المقال ٢١٦. روضة المتقين ١٤:

.٣٩٨
منهج المقال ٢٣٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٠.

(٢٢١٤)
[علي بن رئاب]

أبو الحسن علي بن رئاب الطحان، السعدي وقيل الجرمي بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي اإلمامية األجالء، وأحد مشايخ الفقهاء الفضالء، وله كتاب

(الوصية واإلمامة)، وكتاب (الديات).
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير، ودرست الواسطي وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٨٨ و ٣: باب الكنى ٤٣. رجال النجاشي
١٧٥. معالم العلماء ٦٢. فهرست الطوسي ٨٧. رجال ابن داود ١٣٨. رجال الحلي
٩٣. معجم الثقات ٨٢. معجم رجال الحديث ١٢: ١٧ و ٢٢: ١٧٤. رجال البرقي

.٢٥
نقد الرجال ٢٣٥. توضيح االشتباه ٢٢٩. جامع الرواة ١: ٥٧٩ و ٢: ٤٣٣. هداية

المحدثين ١١٦. مجمع الرجال ٤: ١٩٤ و ١٩٥. سفينة البحار ٢: ٢٤٦. بهجة
اآلمال ٥:

٤٤٣. منهج المقال ٢٣٣. منتهى المقال ٢١٦. جامع المقال ٨١. ايضاح االشتباه
.٥٢

نضد االيضاح ٢٢١. أضبط المقال ٥٢٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٣. شرح مشيخة
الفقيه

٧٣. إتقان المقال ٩٤. الوجيزة ٤١. رجال األنصاري ١٢٤.

(٤٠٠)



(٢٢١٥)
[الهمداني]

علي بن الزبال، وقيل الديال الهمداني، المشرفي، وقيل المشرقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٨٩. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٩. نقد الرجال ٢٣٥. توضيح االشتباه ٢٢٩. جامع الرواة ١:
٥٨١. مجمع الرجال ٤: ١٩٧. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٣.

(٢٢١٦)
[البجلي]

علي بن زيات، وقيل زياد، وقيل رباط البجلي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، والحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن سنان
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ٢٨٨. خاتمة المستدرك ٨٢٧.
معجم رجال الحديث ١٢: ١٤ و ٣٠. معجم الثقات ٣٢١. رجال البرقي ٢٥. نقد

الرجال ٢٣٤. جامع الرواة ١: ٥٦٧ و ٥٧٨. رجال الكشي ٣٦٨. مجمع الرجال ٤:
١٧٩ و ١٩٤. منهج المقال ٢٣٣.

(٢٢١٧)
[الجعفي]

علي بن زياد النواري، وقيل النوادي، الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه سهل بن زياد الرازي، وأحمد بن محمد بن عيسى.

(٤٠١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم رجال

الحديث ١٢: ٣١. جامع الرواة ١: ٥٨١. مجمع الرجال ٤: ١٩٧. منهج المقال
.٢٣٣

(٢٢١٨)
[البطائني]

أبو الحسن علي بن أبي حمزة سالم البطائني، األنصاري بالوالء، الكوفي،
وقيل البغدادي.

محدث واقفي المذهب، ومن أوائل الذين أظهروا الوقف، وكان كذابا، ملعونا،
ولسوء حظه كان من أشد خصوم اإلمام الرضا عليه السالم، فلعنه الرضا عليه السالم.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن زياد، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وغيرهم.

ألف كتبا منها (الصالة)، و (الزكاة)، و (تفسير القرآن)، وغيرها.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢ و ٣٥٣. تنقيح المقال ٢: ٢٦٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧.
رجال النجاشي ١٧٥. فهرست الطوسي ٩٦. معالم العلماء ٦٧. رجال ابن داود

.٢٥٩
رجال الحلي ٢٣١. معجم رجال الحديث ١١: ٢١٤ و ١٢: ٣٣. نقد الرجال ٢٢٤.
رجال البرقي ٢٥ و ٤٨. جامع الرواة ١: ٥٤٧. هداية المحدثين ١١٣. رجال الكشي
٤٠٣. مجمع الرجال ٤: ١٥٣ و ١٥٧ و ١٥٨. ريحانة األدب (فارسي) ١: ٢٧٠.
المناقب ٤: ٣٣٧. الذريعة ٤: ٢٦٤ و ١٢: ٤٣ و ١٥: ٥٨. عيون أخبار الرضا ٢:

.٢١٣
روضة المتقين ١٤: ٣٩٩. بهجة اآلمال ٥: ٣٥٥. منتهى المقال ٢٠٤. وسائل الشيعة

٢٠: ٢٥٥. تأسيس الشيعة ٣٢٨. منهج المقال ٢٢٣. إتقان المقال ٣٢٢. الوجيزة
.٤٠

شرح مشيخة الفقيه ٨٧. رجال األنصاري ١١٦. الخصال انظر فهرسته.

(٤٠٢)



(٢٢١٩)
[الكوفي]

علي بن سالم الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وعلي بن أسباط، والحسين بن يزيد
النوفلي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧. نقد الرجال
٢٣٥. معجم رجال الحديث ١٢: ٣٣. جامع الرواة ١: ٥٨١. مجمع الرجال ٤:

.١٩٧
منتهى المقال ٢٠٥ و ٢١٦. منهج المقال ٢٣٣. شرح مشيخة الفقيه ٢٩.

(٢٢٢٠)
[علي بن السري]

علي بن السري العبدي، الكرخي، وقيل الكوفي، وقيل اسم أبيه إسماعيل
الملقب بالسري.

من ثقات محدثي اإلمامية.
روى عنه محمد بن أبي الهزهاز، ومحمد بن الحسن بن السري.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم رجال

الحديث ١٢: ٣٥ و ٣٧. رجال البرقي ٢٥. رجال ابن داود ١٣٨. رجال الحلي ٩٦.
معجم الثقات ٨٣. رجال النجاشي ٣٥ في ترجمة أخيه الحسن بن السري. نقد الرجال

٢٣٥. توضيح االشتباه ٢٣٠. جامع الرواة ١: ٥٨٢. رجال الكشي ٣٦٧. مجمع
الرجال

٤: ١٩٧ و ١٩٨. بهجة اآلمال ٥: ٤٤٥. منتهى المقال ٢١٦. منهج المقال ٢٣٣.
التحرير

الطاووسي ١٧٤ و ١٨٢ وفيها السدي بدل السري. أضبط المقال ٥٢٥. روضة
المتقين

١٤: ٣٩٩. إتقان المقال ٩٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٤. الوجيزة ٤٠. رجال
األنصاري ١٢٤.

(٤٠٣)



(٢٢٢١)
[الكوفي]

علي بن سعدان الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٣٨. نقد الرجال ٢٣٥. جامع الرواة ١: ٥٨٢. مجمع الرجال ٤:
١٩٨. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٣.

(٢٢٢٢)
[ابن امرأة ناجية]

علي بن سعيد ابن امرأة ناجية.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٣٩. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٣٦. جامع الرواة ١:
.٥٨٢

مجمع الرجال ٤: ١٩٨. منهج المقال ٢٣٣.
(٢٢٢٣)
[البصري]

علي بن سعيد، وقيل سعد البصري.
محدث إمامي.

روى عنه موسى بن بكر الواسطي، ومحمد بن أبي حمزة، وعمر بن أذينة
الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

(٤٠٤)



رجال الحديث ١٢: ٣٨ و ٣٩. نقد الرجال ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٥٨٣. مجمع
الرجال

٤: ١٩٨. منتهى المقال ٢٠٥ و ٢١٧. منهج المقال ٢٣٣.
(٢٢٢٤)

[الهمداني]
علي بن سوادة الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٢. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم
رجال الحديث ١٢: ٥٢. نقد الرجال ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٥٨٥. مجمع الرجال ٤:

١٩٩. منهج المقال ٢٣٤. منتهى المقال ٢٠٥.
(٢٢٢٥)

[الحضرمي]
علي بن سويد الحضرمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٢. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم
رجال الحديث ١٢: ٥٤. نقد الرجال ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٥٨٥. مجمع الرجال ٤:

١٩٩. منهج المقال ٢٣٤.
(٢٢٢٦)
[السائي]

علي بن سويد السائي نسبة إلى الساية وهي من قرى المدينة المنورة.
من ثقات محدثي االمامية، روى عن اإلمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم،

ويقال روى عن اإلمام الصادق عليه السالم أيضا، له رسالة من اإلمام الكاظم عليه
السالم.

روى عنه أحمد بن زيد الخزاعي، وحمزة بن بزيع، وعلي بن الحكم وغيرهم.

(٤٠٥)



كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٨٠. رجال النجاشي ١٩٦. رجال ابن داود ١٣٩. رجال الكشي
٤٥٤. توضيح االشتباه ٢٣٠. فهرست الطوسي ٩٥. رجال الحلي ٩٢. تنقيح المقال

:٢
٢٩٢ و ٣: باب الكنى ٥٢. معالم العلماء ٦٦. رجال البرقي ٤٨ وفيه الشيباني بدل
السائي. معجم رجال الحديث ١٢: ٥٤ و ٢٤٣ و ٢٣: ١٠١. معجم الثقات ٨٣.

نقد
الرجال ٢٣٦. هداية المحدثين ٢١٧. جامع الرواة ١: ٥٨٥ و ٢: ٤٤٦. مجمع

الرجال
٤: ١٩٩ و ٢٠٠ و ٧: ١٢٩. سفينة البحار ٢: ٢٤٦. بهجة اآلمال ٥: ٤٥٠. منتهى

المقال
٢١٨. منهج المقال ٢٣٤. ايضاح االشتباه ٥٦. التحرير الطاووسي ١٧٩. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢٦٤. نضد االيضاح ٢٢٢. إتقان المقال ٩٦. الوجيزة ٤١. شرح مشيخة الفقيه

٨٩. رجال األنصاري ١٢٥.
(٢٢٢٧)

[علي بن شجرة]
علي بن شجرة بن ميمون بن أبي أراكة الشيباني، النبال، الكندي بالوالء.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن سماعة، والقاسم بن إسماعيل القرشي، والحسن بن علي

ابن فضال وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٧ و ٣٥٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٣. رجال النجاشي ١٩٦.

فهرست الطوسي ٩٤. معالم العلماء ٦٦. رجال الحلي ١٠٢. معجم الثقات ٨٣.
معجم رجال الحديث ١٢: ٦٠. رجال البرقي ٢٥. رجال ابن داود ١٣٤. نقد الرجال
٢٣٦. جامع الرواة ١: ٥٨٦. هداية المحدثين ١١٧. مجمع الرجال ٤: ٢٠١. بهجة
اآلمال ٥: ٤٥٣. منتهى المقال ٢١٨. منهج المقال ٢٣٤. جامع المقال ٨١. روضة

(٤٠٦)



المتقين ١٤: ٣٩٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٥. الوجيزة ٤١. إتقان المقال ٩٦. رجال
األنصاري ١١٧ و ١٢٥.

(٢٢٢٨)
[علي بن شعيب]

محدث مجهول الحال، كتب إلى اإلمام الكاظم عليه السالم في باب ما يحرم النكاح
من الرضاع.

روى عنه عبد الرحمن بن أبي نجران، وأيوب بن نوح بن دراج النخعي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٢: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٢٧. تنقيح المقال ٢: ٢٩٣.
جامع الرواة ١: ٥٨٧.

(٢٢٢٩)
[الثوري]

أبو الحسن، وقيل أبو محمد علي بن صالح بن صالح بن حي بن مسلم بن
حيان الهمداني، الثوري، الكوفي.

من حسان المحدثين، ومن رؤساء وزعماء الزيدية البترية، وأحد أصحاب
عيسى بن زيد بن علي، والعامة يعدونه من ثقات محدثيهم.

روى عنه وكيع بن الجراح، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن نمير الهمداني
وغيرهم.

توفي سنة ١٥١، وقيل سنة ١٥٤.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٩٣. خاتمة المستدرك
٨٢٧. معجم رجال الحديث ١٢: ٦٣. مقاتل الطالبيين ٢٩٥ و ٤١٥ و ٤١٨

وغيرها. نقد
الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١: ٥٨٧. مجمع الرجال ٤: ٢٠٢. منهج المقال ٢٣٤.

منتهى
المقال ٢٠٥ و ٢١٨. إتقان المقال ٢٠٨.

(٤٠٧)



ميزان االعتدال ٣: ١٣٢. لسان الميزان ٧: ٣١١. تهذيب التهذيب ٧: ٣٣٢. تقريب
التهذيب ٢: ٣٨. الكامل في التاريخ ٥: ٦٠٧. التاريخ الكبير ٦: ٢٨٠. خالصة

تذهيب
الكمال ٢٣٢. الطبقات البن خياط ١٦٨. تاريخ أسماء الثقات ٢٠٨. تاريخ الثقات

٣٤٧. الطبقات الكبرى ٦: ٣٧٤. شذرات الذهب ١: ٢٦٣ عند ذكر أخيه الحسن بن
صالح. الضعفاء الكبير ٣: ٢٣٣. النجوم الزاهرة ٢: ٢٢. الجرح والتعديل ٣: ١:

.١٩٠
أحوال الرجال ٦٨. الثقات ٧: ٢٠٨. الكنى واألسماء ٢: ١٠٠.

(٢٢٣٠)
[المكي]

أبو الحسن علي بن صالح المكي.
محدث مجهول الحال، والعامة يعدونه من المقبولين.

روى عنه بكر بن صالح الرازي، وسفيان الثوري، ومعمر بن سليمان الرقي
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٩٣. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم
رجال الحديث ١٢: ٦٣. نقد الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١: ٥٨٧. مجمع الرجال ٤:

٢٠٢. منهج المقال ٢٣٤.
لسان الميزان ٤: ٢٣٤. تهذيب التهذيب ٧: ٢٩٣. تقريب التهذيب ٢: ٣٨. الجرح
والتعديل ٣: ١: ١٩١. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٤٩.

الثقات ٧: ٢٠٩.
(٢٢٣١)

[ابن الصامت]
علي بن الصامت، وقيل الصامت بدون ابن.

إمامي.

(٤٠٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٢٩٣. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٦٣. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١:
.٥٨٧

مجمع الرجال ٤: ٢٠٢. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٤.
(٢٢٣٢)

[الخفاف]
علي بن عامر الخفاف، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٢ و ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٢٧.
معجم رجال الحديث ١٢: ٦٧. نقد الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١: ٥٨٨. مجمع

الرجال
٤: ٢٠٢. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٤.

(٢٢٣٣)
[النخعي]

علي بن عامر النخعي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٦٧. نقد الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١: ٥٨٨. مجمع الرجال ٤:
٢٠٢. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٤.

(٢٢٣٤)
[األحول]

أبو الحسن علي بن عبد األعلى بن عامر التغلبي، وقيل الثعلبي، الكوفي،
األحول.

(٤٠٩)



محدث مجهول الحال، والعامة وصفوه بصدق الحديث.
روى عنه منصور بن زاذان، وإبراهيم بن طهمان، وزهير بن معاوية وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. معجم رجال الحديث ١٢: ٦٩. نقد
الرجال ٢٣٧. جامع الرواة ١: ٥٨٨. مجمع الرجال ٤: ٢٠٣. منهج المقال ٢٣٤.

لسان الميزان ٧: ٣١٢. ميزان االعتدال ٣: ١٤٣. تهذيب التهذيب ٧: ٣١٣. تقريب
التهذيب ٢: ٤٠. التاريخ الكبير ٦: ٢٨٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٣. الجرح

والتعديل ٣: ١: ١٩٥. تاريخ أسماء الثقات ٢٠٨. الكنى واألسماء ١: ١٤٧. المغني
في

الضعفاء ٢: ٤٥١. الثقات ٧: ٢١٤.
(٢٢٣٥)

[األنصاري]
علي بن عبد الرحمن األزدي، وقيل األزرق، األنصاري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم
رجال الحديث ١٢: ٧٠. نقد الرجال ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٥٨٨. مجمع الرجال ٤:

٢٠٥. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٤.
(٢٢٣٦)
[الخزاز]

علي بن عبد الرحمن الخزاز، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه الحسن بن علي الخزاز.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

(٤١٠)



رجال الحديث ١٢: ٧١. نقد الرجال ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٥٨٨. مجمع الرجال ٤:
٢٠٥. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٤.

(٢٢٣٧)
[األموي]

علي بن عبد العزيز األموي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٩٥. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٧٥. نقد الرجال ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٥٨٩. مجمع الرجال ٤:
٢٠٦. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٥.

(٢٢٣٨)
[ابن غراب]

أبو الحسن، وقيل أبو يحيى، وقيل أبو الوليد علي بن عبد العزيز بن غراب
الفزاري وقيل المحاربي بالوالء، الكوفي، وقيل في اسمه علي بن غراب، وقيل

كان أبوه عبد العزيز يلقب بالغراب.
من حسان محدثي االمامية، وقيل من المجهولين، قال عنه العامة بأنه كان

محدثا صدوقا لكنه كان يدلس ويتشيع.
كان كوفيا قدم بغداد وحدث بها، وكان قاضيا، وله كتاب.

روى عنه الحسين بن يزيد النوفلي، إبراهيم بن سليمان الخزاز، والحسن بن
علي بن فضال وغيرهم.

توفي سنة ١٨٤.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٢٩٥ و ٣٠١. خاتمة
المستدرك ٨٢٧. رجال النجاشي ١٩٧. فهرست الطوسي ٩٥. رجال ابن داود ١٤٠.

(٤١١)



معجم رجال الحديث ١٢: ٧٤ و ١١١. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٣٨ و
.٢٤١

هداية المحدثين ١١٨. جامع الرواة ١: ٥٨٩ و ٥٩٥. مجمع الرجال ٤: ٢٠٦ و
.٢١٣

منتهى المقال ٢١٩. شرح مشيخة الفقيه ١٢٨ و ١٢٩. منهج المقال ٢٣٥. الوجيزة
.٤١

إتقان المقال ٢٠٨ و ٢٠٩. فهرست النديم ٢٧٥.
لسان الميزان ٧: ٣١٢. ميزان االعتدال ٣: ١٤٩. تهذيب التهذيب ٧: ٣٧١. تقريب

التهذيب ٢: ٤٠ و ٤٢. التاريخ الكبير ٦: ٢٩١. المجروحين ٢: ١٠٥. خالصة
تذهيب

الكمال ٢٣٤. الطبقات البن خياط ١٧٢ وفيه وفاته سنة ٢٠٤. العبر ١: ٢٨٩.
شذرات

الذهب ١: ٣٠٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨٤٨. المغني في الضعفاء ٢:
.٤٥٣

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٠٤. النجوم الزاهرة ٢: ١١٧. الجرح والتعديل ٣:
:١

٢٠٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٠٩. تاريخ بغداد ١٢: ٤٥. أحوال الرجال ٦١. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٩٧. الضعفاء الكبير ٣: ٢٤٧. الكنى واألسماء ٢:

.١٤٤
(٢٢٣٩)
[الكوفي]

علي بن عبد العزيز الكوفي.
إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٢٧.

معجم رجال الحديث ١٢: ٧٦. جامع الرواة ١: ٥٨٩. مجمع الرجال ٤: ٢٠٧.
منهج

المقال ٢٣٥.
(٢٢٤٠)
[المزني]

علي بن عبد العزيز المزني، الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن مسكان، وإسحاق

ابن عمار الصيرفي وغيرهم.



(٤١٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٩٥. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم رجال

الحديث ١٢: ٧٦. جامع الرواة ١: ٥٨٩. مجمع الرجال ٤: ٢٠٦. منهج المقال
.٢٣٥

(٢٢٤١)
[الجرمي]

علي بن عبد الله الجرمي، الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٩٦. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٨٤. نقد الرجال ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٥٩٠. مجمع الرجال ٤:
٢٠٤. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٣٥.

(٢٢٤٢)
[الشيباني]

علي بن عبد الملك بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الرواية، مستقيم الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٢١ و ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٩٧. خاتمة المستدرك ٨٢٧.

رسالة في آل أعين ٢٣. معجم رجال الحديث ١٢: ٨٦. نقد الرجال ٢٣٩. تاريخ آل
زرارة ١٨٢. جامع الرواة ١: ٥٩١. مجمع الرجال ٤: ٢٠٦. منتهى المقال ٢٠٨.

منهج
المقال ٢٣٥.

(٢٢٤٣)
[األسدي]

أبو الحسن علي بن عبيد الله، وقيل عبد الله بن غالب األسدي، القيسي،
الكوفي.

محدث إمامي ثقة صدوق، وله كتاب.

(٤١٣)



روى عنه إسماعيل بن يسار الهاشمي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. رجال النجاشي ١٩٦. تنقيح المقال ٢: ٢٩٦. فهرست
الطوسي ٩٨. معالم العلماء ٦٩. رجال الحلي ١٠٢. معجم الثقات ٨٤. نقد الرجال

٢٣٨. معجم رجال الحديث ١٢: ٨١. جامع الرواة ١: ٥٩١. مجمع الرجال ٤:
.٢٠٤

منتهى المقال ٢١٩. منهج المقال ٢٣٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٦. روضة المتقين
:١٤

٤٠٠. الوجيزة ٤١. رجال األنصاري ١٢٦.
(٢٢٤٤)
[الطبيب]

أبو الحسن علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن اإلمام أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني، المعروف بالطبيب،

وأمه هاشمية.
محدث إمامي حسن الحال، شاعر، وله كتاب (األقضية).

روى عنه علي بن إبراهيم بن المعلى التميمي، وعمر بن محمد بن عمر بن
علي بن الحسين عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٢٩٨. خاتمة المستدرك ٨٢٧. فهرست
الطوسي ٩٤. معالم العلماء ٦٦. الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٤. معجم رجال

الحديث
١٢: ٨٩. نقد الرجال ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٥٩٢. مجمع الرجال ٤: ٢٠٨. عمدة
الطالب ٣٦٤. منهج المقال ٢٣٦. إتقان المقال ٢٠٨. الفخري في أنساب الطالبيين

١٧٩. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٥٢.
(٢٢٤٥)
[السلمي]

علي بن عطية السلمي بالوالء، الحناط، وقيل الخياط، األصم، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

(٤١٤)



روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه علي بن حسان الواسطي، ومحمد بن أبي عمير، وأحمد بن هالل

العبرتائي وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٤٣ و ٣٥٣. تنقيح المقال ٢: ٢٩٩. خاتمة المستدرك

٨٢٧. فهرست الطوسي ٩٧. رجال النجاشي في ترجمة أخيه الحسن بن عطية ٣٤.
معجم الثقات ٨٤. رجال الحلي ١٠٣. معجم رجال الحديث ١٢: ٩٢ و ٩٣ و ٩٤.

نقد
الرجال ٢٤٠. معالم العلماء ٦٧. رجال البرقي ٢٥. جامع الرواة ١: ٥٩٣. هداية

المحدثين ١١٧. مجمع الرجال ٤: ٢٠٩. بهجة اآلمال ٥: ٥٠٨. شرح مشيخة الفقيه
٧١. منتهى المقال ٢٢١. منهج المقال ٢٣٦. جامع المقال ٨١. وسائل الشيعة ٢٠:

٢٦٧. إتقان المقال ٩٧. الوجيزة ٤١. رجال األنصاري ١٢٦.
(٢٢٤٦)
[العوفي]

علي بن عطية العوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ٢٩٩. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ٩٥. نقد الرجال ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٥٩٣. مجمع الرجال ٤:
٢٠٨. سفينة البحار ٢: ٢٠٥. منتهى المقال في ترجمة علي بن عطية السلمي ٢٢١.

منهج المقال ٢٣٦.
(٢٢٤٧)
[الكوفي]

علي بن عفاف، وقيل غفارة الكوفي.
إمامي.

(٤١٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم

رجال الحديث ١٢: ٩٥. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٥. منهج المقال
.٢٣٦

مجمع الرجال ٤: ٢١٣.
(٢٢٤٨)

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

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال البرقي ٢٥. معجم رجال الحديث ١٢: ٩٥.
(٢٢٤٩)

[بياع األكسية]
أبو الحسن علي بن عقبة بن خالد األسدي بالوالء، الكوفي، المعروف ببياع

األكسية.
من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وعبد الله بن محمد بن الحجال، وعلي بن
الحكم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢ و ٢٦٧. تنقيح المقال ٢: ٣٠٠. فهرست الطوسي ٩٠. رجال
النجاشي ١٩٣. معالم العلماء ٦٣. رجال ابن داود ١٤٠. رجال الحلي ١٠٢. معجم

الثقات ٨٤. معجم رجال الحديث ١٢: ٩٦ و ٩٨. رجال البرقي ٢٥ و ٤٥. نقد
الرجال

٢٤٠. جامع الرواة ١: ٥٩٣. هداية المحدثين ١١٨. مجمع الرجال ٤: ٢٠٩ و
.٢١٠

بهجة اآلمال ٥: ٥٠٨. منتهى المقال ٢٢١. منهج المقال ٢٣٦. نضد االيضاح ٢٢٥.
جامع المقال ٨١. ايضاح االشتباه ٥١. أضبط المقال ٥٢٦. وسائل الشيعة ٢٠:

.٢٦٧
روضة المتقين ١٤: ٤٠٠. إتقان المقال ٩٧. الوجيزة ٤١. رجال األنصاري ١٢٦.

(٤١٦)



(٢٢٥٠)
[أخو الخفاف]

علي بن أبي العالء، أخو الحسين بن أبي العالء الخفاف.
من وجهاء اإلمامية الممدوحين.

المراجع:
رجال النجاشي في ترجمة أخيه الحسين بن أبي العالء ٣٩. معجم رجال الحديث

١١: ٢٣٩. نقد الرجال ٢٢٥. جامع الرواة ١: ٥٥٢. مجمع الرجال ٢: ١٦٥ في
ترجمة

أخيه الحسين بن أبي العالء و ٤: ١٦١. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٥.
الوجيزة ٤٠.

(٢٢٥١)
[الشامي]

علي بن أبي علي، وقيل أبي العالء الشامي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ٢٤٠. نقد الرجال ٢٢٥. جامع الرواة ١: ٥٥٢. مجمع الرجال
:٤

١٦١. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٥.
(٢٢٥٢)
[اللهبي]

علي بن أبي علي، وقيل ابن علي اللهبي، المدني، الحجازي، الكوفي، من ولد
أبي لهب الملعون.

محدث مجهول الحال، والعامة ضعفوه وتركوه وأنكروا حديثه. روى عنه عبد
الله بن إبراهيم، والحسين علي العقيلي، ومحمد بن عباد المكي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٨٢٦. نقد الرجال

(٤١٧)



٢٢٥. معجم رجال الحديث ١١: ٢٣٩ و ٢٤٠. رجال البرقي ١٩. جامع الرواة ١:
٥٥٢. مجمع الرجال ٤: ١٦١. منتهى المقال ٢٠٥. منهج المقال ٢٢٥.

لسان الميزان ٤: ٢٤٥. التاريخ الكبير ٦: ٢٨٨. ميزان االعتدال ٣: ١٤٧.
المجروحين ٢: ١٠٧. المشتبه ٢: ٥٥٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨٣٠.

الضعفاء
الكبير ٣: ٢٤٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٩٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين

١٦٩
و ٣٤٩ و ٤٦٤. أحوال الرجال ١٤٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ١٩٦.

المغني في الضعفاء ٢: ٤٥٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٤. االكمال ٧:
.١٩٦

الضعفاء ١١٧.
(٢٢٥٣)
[البكري]

علي بن عمارة البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٣٠٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ١٠٢. نقد الرجال ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٥٩٤. مجمع الرجال
:٤

٢١١. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٦.
(٢٢٥٤)

[الهاشمي]
علي األصغر ابن عمر األشرف ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن

اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني.
من حسان علماء ومحدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٣٠٠. خاتمة المستدرك ٨٢٧. معجم

رجال الحديث ١٢: ١٠٢. نقد الرجال ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٥٩٤. مجمع الرجال
:٤

(٤١٨)



٢١١. عمدة الطالب ٣٠٥. منتهى المقال ٢٠٨ و ٢٢٢. الفصول الفخرية (فارسي)
.١٦٧

منهج المقال ٢٣٦. المجدي في أنساب الطالبيين ١٤٩.
(٢٢٥٥)

[الهمداني]
علي بن عمر الهمداني، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه علي بن معبد البغدادي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم

رجال الحديث ١٢: ١٠٣. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٤. مجمع الرجال
:٤

٢١٢. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٦.
(٢٢٥٦)

[علي بن عمران]
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه أحمد بن صبيح األسدي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٢: ١٠٥. جامع الرواة ١: ٥٩٤ في ترجمة علي بن عمران
الخزاز.

(٢٢٥٧)
[األزدي]

علي بن عوف األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم

(٤١٩)



رجال الحديث ١٢: ١٠٥. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١:
.٥٩٤

مجمع الرجال ٤: ٢١٢. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٦.
(٢٢٥٨)

[الجالب]
أبو سهل، وقيل أبو سهيل علي بن عيسى الجالب.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم
رجال الحديث ١٢: ١١٠. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٤. مجمع الرجال

:٤
٢١٢. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٦.

(٢٢٥٩)
[الكوفي]

علي بن غالب بن أبي الهذيل بن الهذيل الشاعر، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ١١١. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم

رجال الحديث ١٢: ١١١. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٥. مجمع الرجال
:٤

٢١٣. منهج المقال ٢٣٦.
(٢٢٦٠)

[صاحب السابري]
علي بن فرقد، وقيل مزيد صاحب السابري.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه زيد النرسي.

(٤٢٠)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٢: ١١٢ و ١٧٩. تنقيح المقال ٢: ٣٠١ و ٣٠٩. جامع

الرواة ١: ٥٩٥ و ٦٠٢.
(٢٢٦١)
[الخزاز]

أبو الحسن علي بن الفضيل، وقيل الفضل الخزاز، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب (النوادر).

روى عنه الحسن بن محبوب، وأحمد بن ميثم بن أبي نعيم، والحسن بن علي
الوشاء.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٢٨. فهرست

الطوسي ٩٥. رجال النجاشي ١٨١. رجال ابن داود ١٤٠. معجم رجال الحديث
:١٢

١١٣ و ١١٤ و ٢١: ١١٤. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٥ و ٢: ٣٧٦.
مجمع

الرجال ٤: ٢١٣ و ٧: ٢٤. منهج المقال ٢٣٧. جامع المقال ٨١. ايضاح االشتباه
.٥٣

نضد االيضاح ٢٢٦. إتقان المقال ٢٠٩.
(٢٢٦٢)
[الحناط]

علي بن القبطية الحناط.
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٥. معجم رجال الحديث ١٢: ١١٦.

(٢٢٦٣)
[علي القمي]

محدث كسابقه.

(٤٢١)



روى عنه خلف بن حماد الكوفي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤٥. تنقيح المقال ٢: ٣٠٢. جامع الرواة ١: ٥٩٦.
(٢٢٦٤)

[ابن المبشر]
علي بن المبشر بن الحكم الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٣٠٢. خاتمة المستدرك ٨٢٨. معجم
رجال الحديث ١٢: ١١٧. نقد الرجال ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٩٦. مجمع الرجال

:٤
٢١٤. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٧.

(٢٢٦٥)
[أبو قتادة]

أبو قتادة علي بن محمد بن حفص بن عبيد بن حفص األزدي، القمي،
األشعري بالوالء، وقيل مولى السائبة بن مالك.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
روى عنه محمد بن خالد البرقي، وإبراهيم بن هاشم القمي، وأحمد بن محمد

ابن عيسى وغيرهم.
عمر طويال، وكان حيا قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٢: ٣٠٣ و ٣: قسم الكنى ٣١. معجم رجال

الحديث ١٢: ١٣٦ و ١٥٣ و ٢٢: ٢٤ و ٢٥ و ٢٦. رجال النجاشي ١٩٤. رجال
ابن داود

١٤٠. رجال الحلي ١٠٢. توضيح االشتباه ٣١٤. معجم الثقات ٨٥ و ١٤٤. نقد
الرجال

٢٤٢ و ٣٩٦. جامع الرواة ١: ٥٩٧ و ٢: ٤١١. هداية المحدثين ٢٩٦. مجمع
الرجال ٤:

(٤٢٢)



٢١٦ و ٧: ٨٦. بهجة اآلمال ٥: ٥١٣. تأسيس الشيعة ٢٠٧ في ترجمة ابنه الحسن
بن

أبي قتادة. منتهى المقال ٢٢٢. منهج المقال ٢٣٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٦٨. روضة
المتقين ١٤: ٤٠٠. إتقان المقال ٩٨. رجال األنصاري ١٢٧.

(٢٢٦٦)
[الهاشمي]

علي بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، أخو اإلمام عليه السالم.
من أعاظم أوالد اإلمام الباقر عليه السالم، وكان عظيم الشأن، وصاحب فضائل جمة

وكرامات باهرة.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٤٨، وقبره بحوالي مدينة كاشان، وله مرقد

يقصده الشيعة لقضاء حوائجهم يعرف بامام زاده باركرس.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٣٠٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم
رجال الحديث ١٢: ١٥٥. جامع الرواة ١: ٦٠٠. اإلرشاد ٢٧٠. سفينة البحار ٢:

.٢٤٩
رياض العلماء ٤: ٢١٦. بهجة اآلمال ٥: ١٨٢. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال

.٢٣٨
منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٣٣. كتب األنساب خالية من ذكره.

(٢٢٦٧)
[الحناط]

علي بن محمد الكوفي، الحناط.
إمامي، لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٣٠٤. خاتمة المستدرك ٨٢٨. نقد الرجال
٢٤٢. جامع الرواة ١: ٥٩٧. مجمع الرجال ٤: ٢١٧. معجم رجال الحديث ١٢:

.١٦٩
منهج المقال ٢٣٧. منتهى المقال ٢٠٨.

(٤٢٣)



(٢٢٦٨)
[الطائي]

علي بن مروان الطائي.
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩ وال ذكر له في نسخة خطية منه.

(٢٢٦٩)
[الكوفي]

علي بن المقعد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٣١٠. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ١٨٦. نقد الرجال ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٦٠٣. مجمع الرجال
:٤

٢٢٥. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٣٩.
(٢٢٧٠)
[النخعي]

علي بن ميسرة، وقيل ميسر بن عبد الله النخعي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه الحسن بن علي الوشاء، ومحمد بن أورمة، وأحمد بن أبي عبد الله
البرقي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢. تنقيح المقال ٢: ٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٠٧. نقد الرجال ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٦٠٥. مجمع الرجال
:٤

٢٣٠. هداية المحدثين ١١٩. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٤٠. جامع المقال
.٨٢

شرح مشيخة الفقيه ١٠٠.

(٤٢٤)



(٢٢٧١)
[أبو األكراد]

أبو الحسن علي بن ميمون الصايغ، الكوفي، الملقب بأبي األكراد.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الضعفاء، وقيل حديثه يعرف وينكر،

وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، ويقال روى كذلك عن اإلمام
الكاظم عليه السالم.

روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وعبيس بن هشام الناشري، وصفوان
ابن يحيى وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٩ و ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٢٩.
رجال النجاشي ١٩٤. فهرست الطوسي ٩٤. معالم العلماء ٦٦. رجال ابن داود

.١٤٢
رجال الحلي ٩٦. معجم الثقات ٣٢٤. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٠٨ و ٢٤٣.

رجال
البرقي ١٥ و ٢٥. نقد الرجال ٢٤٥. جامع الرواة ١: ٦٠٥. هداية المحدثين ١١٩.

رجال الكشي ٣٦٦. مجمع الرجال ٤: ٢٣٠ و ٢٣١. بهجة اآلمال ٥: ٥٤٩. منتهى
المقال

٢٢٦. منهج المقال ٢٤٠. جامع المقال ٨٢. ايضاح االشتباه ٥٦. نضد االيضاح
.٢٣٢

روضة المتقين ١٤: ٤٠١. إتقان المقال ٣٢٩. رجال األنصاري ١٢٩. الوجيزة ٤٢.
(٢٢٧٢)
[الكوفي]

علي بن أبي نصر الكوفي.
إمامي، استوزره المهدي العباسي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٢٦٥. خاتمة المستدرك ٨٢٦. معجم

رجال الحديث ١١: ٢٤٤. نقد الرجال ٢٢٦. جامع الرواة ١: ٥٥٣. مجمع الرجال
:٤

١٦٢. منهج المقال ٢٢٥.

(٤٢٥)



(٢٢٧٣)
[الجعفي]

علي بن النعمان الجعفي.
إمامي لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث

.١٢: ٢١٦
(٢٢٧٤)
[الرازي]

علي بن النعمان الرازي.
محدث، روى عنه أيوب بن نوح بن دراج.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٢: ٢١٦. تنقيح المقال ٢: ٣١٣. جامع الرواة ١: ٦٠٦ في

ترجمة علي بن النعمان األعلم النخعي. شرح مشيخة الفقيه ١١٩.
(٢٢٧٥)

[الصحاف]
علي بن نعيم الصحاف، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل لم تثبت وثاقته.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٤ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٣١٣.
رجال النجاشي ٣٩ في ترجمة أخيه الحسين بن نعيم. رجال ابن داود ١٤٢. رجال

الحلي ١٠٣. معجم الثقات ٨٧. معجم رجال الحديث ١٢: ٢١٦. نقد الرجال ٢٤٥.
توضيح االشتباه ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٦٠٧. مجمع الرجال ٤: ٢٣٢. منتهى المقال

٢٢٦. منهج المقال ٢٤٠. روضة المتقين ١٤: ٤٠١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٢.
إتقان

المقال ٩٩. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٠.

(٤٢٦)



(٢٢٧٦)
[علي بن النهدي]

محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٢: ٢١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. تنقيح المقال ٢: ٣١٣.
جامع الرواة ١: ٦٠٧.

(٢٢٧٧)
[ابن البريد]

أبو الحسن علي بن هشام، وقيل هاشم بن البريد الزبيدي، وقيل البريدي،
العائذي، وقيل العابدي، وقيل العامري بالوالء، وقيل مولى قريش، الخزاز،

الكوفي.
محدث قال عنه العامة بأنه كان ثقة، صدوقا، لكنه يتشيع.

قدم بغداد وحدث بها.
روى عنه سليمان بن داود المنقري، وصوار بن صرد، والحسن بن الحسين

العرني وغيرهم.
توفي بالكوفة سنة ١٨٠، وقيل في رجب أو شعبان سنة ١٨١، وقيل سنة ١٧٩.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤١. تنقيح المقال ٢: ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢١٩. نقد الرجال ٢٤٥. مجمع الرجال ٤: ٢٣٣. جامع الرواة
:١

٦٠٧. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٤٠. نضد االيضاح ٢٣٣.
لسان الميزان ٧: ٣١٣. ميزان االعتدال ٣: ١٦٠. تهذيب التهذيب ٧: ٣٩٢. تقريب
التهذيب ٢: ٤٥. التاريخ الكبير ٦: ٣٠٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٥. المجروحين

:٢
١١٠. شذرات الذهب ١: ٢٩٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٨٢٨. العبر ١:

.٢٨١
النجوم الزاهرة ٢: ١٠٤. تاريخ الثقات ٣٥١. تاريخ بغداد ١٢: ١١٦. الضعفاء

الكبير: ٣

(٤٢٧)



٢٥٥. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٠٧. تاريخ أسماء الثقات ٢٠٨. الضعفاء والمتروكين
البن الجوزي ٢: ٢٠٠. أحوال الرجال ٧٣. المغني في الضعفاء ٢: ٤٥٦. الثقات ٧:

٢١٣. االكمال ١: ٢٥٢.
(٢٢٧٨)
[الكوفي]

علي بن يزيد األحيسي، وقيل األحبسي، الكوفي.
إمامي مولى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤ وفي نسخة خطية منه األخنسي بدل األحيسي. تنقيح المقال

٢: ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣. نقد الرجال
.٢٤٦

جامع الرواة ١: ٦٠٨. مجمع الرجال ٤: ٢٣٤. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال
.٢٤٠

(٢٢٧٩)
[الحناط]

علي بن يزيد الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٤ وفي نسخة خطية منه جاء الخياط بدل الحناط. تنقيح المقال

٢: ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٢٣. جامع الرواة ١:
٦٠٨. مجمع الرجال ٤: ٢٣٤. منهج المقال ٢٤٠.

(٢٢٨٠)
[علي بن يقطين]

أبو الحسن علي بن يقطين بن موسى بن عبد الرحيم الكوفي األصل،
البغدادي الدار، األسدي بالوالء.

من ثقات محدثي اإلمامية، وكان من أهل العلم والورع والفقه.

(٤٢٨)



روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وكان من خاصته، ولجاللة قدره وعظيم
منزلته في مجاالت اإليمان والعلم والتقوى ضمن له اإلمام الكاظم عليه السالم الجنة.

ولد بالكوفة سنة ١٢٤، وقيل سنة ١٢٠، ثم هربت به أمه إلى المدينة المنورة
تخلصا من ظلم وجور األمويين، ولما سقطت دولتهم وجاء العباسيون إلى الحكم

رجعت به إلى الكوفة، ثم انتقل إلى بغداد وسكنها، ولم يزل بها حتى توفي سنة ١٨٢.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وحماد بن عثمان، ويعقوب بن يزيد وغيرهم.

له من التآليف كتاب (مسائل عن اإلمام الكاظم عليه السالم)، و (مناظرة علي بن
يقطين مع الشاك بحضرة الصادق عليه السالم)، و (ما سئل عنه الصادق عليه السالم من

المالحم).
المراجع:

رجال الطوسي ٣٥٤. رجال الكشي ٤٣٠. جامع المقال ٨٢. التحرير الطاووسي
١٧٨. الوجيزة ٤٢. تنقيح المقال ٢: ٣١٥. االرشاد ٣٠٤. فهرست الطوسي ٩٠.

منتهى
المقال ٢٢٦. هداية المحدثين ١٢٠. رجال الحلي ٩١. معجم رجال الحديث ١٢:

٢٢٧
- ٢٤٠ و ٢٣: ٥١. الكنى واأللقاب ٢: ٣٥٥. رجال النجاشي ١٩٤. المناقب ٤:

٣٢٥. منهج المقال ٢٤٠. معالم العلماء ٦٤. رجال ابن داود ١٤٢. نقد الرجال
٢٤٦. جامع الرواة ١: ٦٠٩. االختصاص ٨ و ٢٨٦. الذريعة ١٩: ٢١ و ٢٠: ٣٦٩
و ٢٢: ٢٩٨. إتقان المقال ٩٩. رجال البرقي ٤٨. معجم الثقات ٨٧. مجمع الرجال

٤: ٢٣٤ و ٢٤٠ و ٢٤١. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٣٢. سفينة البحار ٢: ٢٥٢.
فهرست النديم ٢٧٩. بهجة اآلمال ٥: ٥٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٣. شرح

مشيخة الفقيه ٤٧. رجال األنصاري ١٣٠.
معجم المؤلفين ٧: ٢٦٢. األعالم ٨: ٣٧١. لسان الميزان ٤: ٢٦٨. وفيه قتله

الهادي على الزندقة سنة ١٦٧. هدية العارفين ١: ٦٦٧. الكامل في التاريخ ٦: ٨٩.
(٢٢٨١)
[الجعفي]

علي بن يونس بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي.

(٤٢٩)



إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٣. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم
رجال الحديث ١٢: ٢٤١. رجال البرقي ٢٥. نقد الرجال ٢٤٦. جامع الرواة ١:

.٦١١
مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منتهى المقال ٢٠٨. منهج المقال ٢٤٢.

(٢٢٨٢)
[عم ابن سماعة]

عم سليمان بن سماعة الضبي.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

روى عنه ابن أخيه سليمان بن سماعة الضبي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٢٥.
(٢٢٨٣)

[عم القماط]
عم علي بن عيسى القماط.

محدث كسابقه. روى عنه ابن أخيه علي بن عيسى القماط.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٢٦.
(٢٢٨٤)
[البكري]

أبو اليقظان عمار بن أبي األحوص، وقيل ابن األحوص البكري، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل مجهول، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن رئاب، والحسن بن الجهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٢٩ و ٢٥٠ وفيها أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة

(٤٣٠)



المستدرك ٨٢٩. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤٨. نقد الرجال ٢٤٧. رجال البرقي
١٥. جامع الرواة ١: ٦١١. هداية المحدثين ١٢١. مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منتهى

المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢. إتقان المقال ٢١١.
(٢٢٨٥)

[األسدي]
أبو اليقظان عمار األسدي.

محدث إمامي له كتاب.
روى عنه زياد القندي، وأبو محمد األنصاري، وعبيس بن هشام الناشري

وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٠٦. خاتمة المستدرك ٨٢٩. رجال البرقي ٣٦. معجم رجال
الحديث ١٢: ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. رجال ابن داود ١٤٣. جامع الرواة ١:

.٦١١
نقد الرجال ٢٤٧. مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢.

(٢٢٨٦)
[البجلي]

أبو عاصم عمار البجلي.
محدث إمامي.

روى عنه علي بن الحكم، وعبد الله المؤمن.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم
رجال الحديث ١٢: ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منهج

المقال
٢٤٢ وفيه العجلي بدل البجلي.

(٢٢٨٧)
[األزدي]

عمار بن جذاعة األزدي، الكوفي.
إمامي.

(٤٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٣١٧.

خاتمة المستدرك ٨٢٩ وفيه األسدي بدل األزدي. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥١.
نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منتهى المقال

.٢٢٧
منهج المقال ٢٤٢.

(٢٢٨٨)
[الجهني]

أبو ذر عمار الجهني، الكوفي.
إمامي.

ولد سنة ٧٧، وتوفي سنة ١٥١.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم رجال
الحديث ١٢: ٢٧٢. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منهج المقال

.٢٤٢
(٢٢٨٩)

[الصيرفي]
عمار بن حيان الصيرفي، الكوفي.
من محدثي اإلمامية الممدوحين.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٣: ١٦٠ في ترجمة ابنه إسماعيل بن عمار و ١٢: ٢٥٢.
خاتمة المستدرك ٨٢٩. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال

:٤
٢٤٣. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢.

(٢٢٩٠)
[الدهني]

أبو معاوية، وأبو القاسم، وأبو حكيم عمار بن خباب، وقيل معاوية، وقيل

(٤٣٢)



صالح، وقيل أبي معاوية خباب، وقيل حبان بن عبد الله البجلي، الدهني، الكوفي،
مولى الحكم بن عقيل.

من محدثي العامة الثقات، وكان جليل القدر، قوي الديانة، وله كتاب.
روى عنه سفيان بن عيينة، وجابر الجعفي، وشعبة بن الحجاج وغيرهم، توفي

سنة ١٣٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. فهرست النديم ٢٧٥. فهرست
الطوسي ١١٨. رجال النجاشي في ترجمة ولده معاوية بن عمار ٢٩٢. معجم الثقات

.٨٧
معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٢ و ٢٦٠. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١ و

.٦١٣
مجمع الرجال ٤: ٢٤٢. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢. إتقان المقال ١٠٠.

تقريب التهذيب ٢: ٤٨. لسان الميزان ٧: ٣١٤. ميزان االعتدال ٣: ١٧٠ و ١٧٢.
تهذيب التهذيب ٧: ٤٠٦. لسان العرب ١٣: ١٦٣. تاريخ الثقات ٣٥٣. اللباب ١:

٥٢٠. الضعفاء الكبير ٣: ٣٢٣. الطبقات البن خياط ١٦٣. المشتبه ١: ٢٨٨.
األنساب

٢٣٥. التاريخ الكبير ٧: ٢٨. العبر ١: ١٨٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٧. شذرات
الذهب ١: ١٩١. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٩٠. سير أعالم النبالء ٦: ١٣٨. موضح

أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٤٧.
(٢٢٩١)

[عمار بن رزيق]
أبو األحوص عمار بن رزيق الضبي، وقيل التميمي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، وكان عالما خيرا، كبير
القدر، وثقه أبناء العامة وقالوا: ال بأس بحديثه.

روى عنه سالم بن سليم الكوفي، ومعاوية بن هشام، وزيد بن الحباب

(٤٣٣)



وغيرهم.
توفي سنة ١٥٩، وقيل سنة ١٥٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. خاتمة المستدرك

٨٢٩. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٤. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١.
مجمع

الرجال ٤: ٢٤٣. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢. إتقان المقال ٢١١.
الوجيزة ٤٢.

تقريب التهذيب ٢: ٤٧. تهذيب التهذيب ٧: ٤٠٠. شذرات الذهب ١: ٢٤٦. ميزان
االعتدال ٣: ١٦٤. العبر ١: ٢٣٢. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٦. التاريخ الكبير ٧:

.٢٩
النجوم الزاهرة ٢: ٣٥. الثقات البن حبان ٧: ٢٨٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٩٢.

تاريخ
أسماء الثقات ٢٢٨.

(٢٢٩٢)
[الجوخي]

عمار، وقيل عمارة بن سويد الجوخي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين، كان من أهل جوخا (وهي

كورة واسعة في سواد بغداد بين خانقين وخوزستان).
روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. وفيها أسند عنه و ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣١٨ و ٣٢٣. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٥٤ و ٢٧٥. خاتمة المستدرك ٨٢٩. نقد الرجال ٢٤٧ و
.٢٤٨

رجال البرقي ٣٧. جامع الرواة ١: ٦١٢ و ٦١٥. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣ و ٢٥٣.
منتهى

المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٤. إتقان المقال ٢١١. الوجيزة ٤٢.
معجم البلدان ٢: ١٧٩.

(٢٢٩٣)
[الضبي]

عمار بن عاصم الضبي، الكوفي.
إمامي.



(٤٣٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٣١٨.

معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٥. خاتمة المستدرك ٨٢٩. نقد الرجال ٢٤٧. جامع
الرواة ١: ٦١٢. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣. منتهى المقال ٢٢٧.

(٢٢٩٤)
[الهمداني]

عمار بن عاصم الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم رجال
الحديث ١٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣. جامع الرواة ١: ٦١٢. منهج المقال

.٢٤٢
(٢٢٩٥)

[المنقري]
عمار بن أبي عايشة المنقري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم
رجال الحديث ١٢: ٢٤٩. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال

:٤
٢٤٢. منهج المقال ٢٤٢.

(٢٢٩٦)
[السجستاني]

أبو عاصم عمار بن عبد الحميد السجستاني.
محدث إمامي جليل القدر، ومن خواص اإلمام عليه السالم، ويقال كان من الزيدية.

روى عنه علي بن الحكم، وزكريا المؤمن، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.

(٤٣٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

الثقات ٣٢٥. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٥ و ٢٧٣. نقد الرجال ٢٤٧. رجال
البرقي

٣٦. جامع الرواة ١: ٦١١ و ٦١٢. رجال الكشي ٣٤٢. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣.
منتهى

المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢.
(٢٢٩٧)
[البجلي]

عمار بن أبي القاسم البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٥٠. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١١. مجمع الرجال
:٤

٢٤٢. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢.
(٢٢٩٨)

[عمار بن المبارك]
محدث إمامي حسن الحديث، جليل القدر.

روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وزياد القندي، والفضل بن شاذان
وغيرهم.
المراجع:

رجال الكشي ٥٤٣. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣ و ٥: ٢٧. جامع الرواة ١: ٦١٢. نقد
الرجال ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم رجال الحديث

١٢: ٢٥٥. منتهى المقال ٢٢٧. إتقان المقال ٢١١.
(٢٢٩٩)
[الثوباني]

عمار بن مروان الثوباني، اليشكري بالوالء، الخزاز، الكوفي.

(٤٣٦)



محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه محمد بن سنان، والحسن بن محبوب، وجعفر بن بشير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. رجال النجاشي ٢٠٦. معالم العلماء

٨٧. فهرست الطوسي ١١٧. رجال ابن داود ١٤٣. رجال الحلي ١٢٨. معجم
الثقات

٨٨. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٧. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١٢.
هداية

المحدثين ١٢١. مجمع الرجال ٤: ٢٤٣. االختصاص ٢٧٨ و ٣١٧ و ٣٣٢. بهجة
اآلمال

٥: ٥٦٣. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢. جامع المقال ٨٢. وسائل الشيعة
:٢٠

٢٧٤. روضة المتقين ١٤: ٤٠١. إتقان المقال ١٠٠. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري
.١٣١

(٢٣٠٠)
[الكلبي]

عمار بن مروان الكلبي.
محدث إمامي.

روى عنه أبو أيوب إبراهيم بن عثمان الخزاز.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٢: ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣١٨. جامع الرواة ١: ٦١٢ وفيه
الكليني بدل الكلبي في ترجمة عمار بن مروان اليشكري وقد وحد بينهما.

االختصاص ٢٧٨ و ٣١٧ و ٣٣٢. شرح مشيخة الفقيه ٩٨.
(٢٣٠١)

[الساباطي]
أبو اليقظان، وقيل أبو الفضل عمار بن موسى الساباطي، الكوفي.

من ثقات محدثي الفطحية، وكان مولى وله كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، ويقال صحب اإلمام الرضا عليه السالم.

(٤٣٧)



الفرقة العمارية من الفطحية منسوبة إليه.
كان كوفي األصل، سكن المدائن، وقيل أصله منها.

روى عنه مصدق بن صدقة، والحسن بن صدقة، ومروان بن سلم وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠ و ٣٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣١٨ و ٣: باب الكنى ٥٢. فهرست

الطوسي ١١٧. رجال النجاشي ٢٠٦. معالم العلماء ٨٧. المقاالت والفرق ٨٩ و
.٢٣٣

رجال الحلي ٢٤٣. معجم الثقات ٨٨. مجمع الرجال ٤: ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٧: ١٢٩.
جامع

الرواة ١: ٦١٣ و ٢: ٤٤٦. رجال ابن داود ٢٦٣. رجال البرقي ٣٦ و ٤٨. معجم
رجال

الحديث ١٢: ٢٦٠ و ٢٧٢ و ٢٣: ١٠١. فرق الشيعة ٧٩. نقد الرجال ٢٤٧ و
.٤٠٨

رجال الكشي ٤٠٦. رجال بحر العلوم ١: ٤٠٧. هداية المحدثين ١٢١ و ٣١٤.
االرشاد

٣١٠. بهجة اآلمال ٥: ٥٦٤. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٢. جامع المقال
.٨٢

التحرير الطاووسي ١٩٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٤. إتقان المقال ١٠٠. الوجيزة ٤٢.
شرح مشيخة الفقيه ٤. رجال األنصاري ١٣١.

مقاالت االسالميين ١: ٩٩. الفرق بين الفرق ٦٢. الملل والنحل ١: ١٦٨.
(٢٣٠٢)
[الحنفي]

عمار بن والد الحنفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣٢٠. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٦٥. نقد الرجال ٢٤٧. جامع الرواة ١: ٦١٤. مجمع الرجال
:٤

٢٤٥. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٣.

(٤٣٨)



(٢٣٠٣)
[الكوفي]

أبو الحكم عمار، وقيل عمرو بن اليسع الكوفي، وقيل عمار وعمرو أخوان.
محدث إمامي، له كتاب.

روى عنه أحمد بن زيد الخزاعي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣٢٢ و ٣٣٨. خاتمة المستدرك ٨٢٩.
معجم رجال الحديث ١٢: ٢٧٢ و ١٣: ١٣٣. رجال النجاشي ٢٠٥. فهرست

الطوسي
١١٢. معالم العلماء ٨٤. نقد الرجال ٢٤٨ و ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦١٤ و ٦٢٩.

هداية
المحدثين ١٢٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٢ و ٢٩٢ و ٢٩٣. منتهى المقال ٢٢٧. منهج

المقال ٢٤٤.
(٢٣٠٤)
[الكالبي]

أبو العالء عمارة بن ذكوان الكالبي، الجعفري، البزاز، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٢٢. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٧٤. نقد الرجال ٢٤٨. جامع الرواة ١: ٦١٥. مجمع الرجال
:٤

٢٥٢. منتهى المقال ٢٢٧. منهج المقال ٢٤٤.
(٢٣٠٥)

[الغامدي]
أبو عايذ عمارة بن السري األزدي، الغامدي، الكوفي.

إمامي.

(٤٣٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٧٥. نقد الرجال ٢٤٨. جامع الرواة ١: ٦١٥. مجمع الرجال
:٤

٢٥٢. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٤.
(٢٣٠٦)
[القرشي]

عمارة بن مدرك القرشي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٢٣. خاتمة المستدرك ٨٢٩. معجم

رجال الحديث ١٢: ٢٧٦. نقد الرجال ٢٤٨. جامع الرواة ١: ٦١٥. مجمع الرجال
:٤

٢٥٣. منهج المقال ٢٤٤. منتهى المقال ٢٢٨.
(٢٣٠٧)
[الكلبي]

أبو حفص عمر، وقيل عمرو بن أبان الكلبي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان مولى، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وعباس بن عامر القصباني، وجعفر بن

بشير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩. رجال النجاشي ٢٠٣.
معالم العلماء ٨٥. فهرست الطوسي ١١٤. رجال ابن داود ١٤٣. رجال الحلي ١٢٠.

معجم الثقات ٨٨. معجم رجال الحديث ١٣: ١٠ و ٦٩. نقد الرجال ٢٥٢. رجال
البرقي ٣٦. جامع الرواة ١: ٦٢٩. هداية المحدثين ١٢٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٣.

بهجة

(٤٤٠)



اآلمال ٥: ٥٩٩. منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. وسائل
الشيعة ٢٠: ٢٨١. روضة المتقين ١٤: ٤٠٣. إتقان المقال ١٠٢. الوجيزة ٤٢. رجال

األنصاري ١٣٣.
(٢٣٠٨)

[عمر بن أبجر]
إمامي.

المراجع:
رجال البرقي ٣٦. توضيح االشتباه ٢٣٨. معجم رجال الحديث ١٣: ١١. تنقيح

المقال ٢: ٣٣٩. جامع الرواة ١: ٦٢٩. منهج المقال ٢٤٩.
(٢٣٠٩)

[ابن أذينة]
عمر بن أذينة، وقيل في اسمه أحمد بن عمر بن أذينة، وقيل محمد بن عمر بن

أذينة، وقيل عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن أذينة بن سلمة بن الحارث البصري،
وقيل الكوفي، القيسي بالوالء، المعروف بابن أذينة.

من ثقات محدثي االمامية، ومن وجوه الشيعة بالبصرة، روى عن اإلمام الكاظم
عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محمد بن سماعة، وجميل بن
دراج وغيرهم.

هرب من الكوفة إلى اليمن تخلصا من جور المهدي العباسي، ولم يزل بها
حتى توفي حدود سنة ١٦٩.

له من التآليف كتاب (الفرايض)، وكتابان آخران كبير وصغير.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣ و ٣٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٠ و ٣: قسم الكنى ٤٢. رجال
النجاشي ٢٠٢. الكنى واأللقاب ١: ٢٠١. معالم العلماء ٨٥. فهرست الطوسي ١١٣.

(٤٤١)



رجال ابن داود ١٤٤ وفيه عمرو بدل عمر و ١٤٦. سفينة البحار ١: ١٧. رجال
الحلي

١١٩. معجم الثقات ٨٨. هداية المحدثين ١٢٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨ و
:٢٢

١٥٥ و ١٥٧. هدية األحباب (فارسي) ٤٨. نقد الرجال ٢٥٣ و ٢٥٥ و ٤٠٣.
رجال

البرقي ٤٧. توضيح االشتباه ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٦٣١ و ٦٣٧ و ٢: ٤٣٠. الذريعة
١٦: ١٤٧. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٣٧٩. رجال الكشي ٣٣٤. مجمع الرجال

:٤
٢٥٥ و ٢٦٤ و ٧: ١٥٨. االختصاص ٧٠ و ٢٧٩. بهجة اآلمال ٥: ٦٠٣ و ٦١٥.

منتهى
المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. ايضاح االشتباه ٥٧. التحرير
الطاووسي ١٩٦. نضد االيضاح ٢٣٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢ و ٢٨٤. إتقان

المقال
١٠٢. الوجيزة ٤٢. شرح مشيخة الفقيه ٦٠.

معجم المؤلفين ٧: ٣٠٧.
(٢٣١٠)
[الجعفي]

عمر بن إسماعيل الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي، له كتاب.

روى عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤١. خاتمة المستدرك ٨٣١. فهرست
الطوسي ١١٤. معالم العلماء ٨٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٢١. نقد الرجال ٢٥٣.
جامع الرواة ١: ٦٣٢. هداية المحدثين ١٢٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٦. منهج المقال

٢٤٩. جامع المقال ٨٣. روضة المتقين ١٤: ٤٤٥.
(٢٣١١)
[البكري]

عمر بن األسود البكري، الكوفي.
إمامي حسن لحال، وقيل من المجهولين.

(٤٤٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤١. خاتمة المستدرك ٨٣١.

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٣٢. مجمع
الرجال

٤: ٢٥٦. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩. إتقان المقال ٢١٢. الوجيزة ٤٣.
(٢٣١٢)

[عمر بن أبي بكار]
محدث مجهول الحال، روى عنه ثعلبة بن ميمون.

المراجع:
رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩. جامع

الرواة ١: ٦٣٠.
(٢٣١٣)

[الصنعاني]
أبو يحيى عمر بن توبة الصنعاني.

محدث إمامي ضعيف جدا ال يلتفت إليه، وقيل في حديثه بعض الشئ يعرف
منه وينكر، ووثقه بعضهم.

روى كذلك عن اإلمام الرضا عليه السالم وأدرك اإلمامين الكاظم والجواد عليهما
السالم، وله

كتاب (فضل إنا أنزلناه).
روى عنه كامل بن أفلح، ومحمد بن علي.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٢٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٩. تنقيح المقال ٢: ٣٤١ و ٣: قسم الكنى ٣٩. خاتمة
المستدرك ٨٦٩. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢ و ٢٢: ٨٤. رجال البرقي ٣٦.

رجال
النجاشي ٢٠٢. رجال الحلي ٢٤١. رجال ابن داود ٢٦٣. المناقب ٤: ٣٨٠. معجم
الثقات ٣٧٩. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٣٢ و ٢: ٤٢٤. هداية المحدثين

(٤٤٣)



١٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٥٦ و ٢٥٧ و ٧: ١١٠. الكنى واأللقاب ٢: ٣٨٨.
االختصاص

٢٩٨. بهجة اآلمال ٥: ٦٠٤ وفيه اسمه عمرو بدل عمر. منتهى المقال ٢٣٢. منهج
المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. أضبط المقال ٥٢٧. روضة المتقين ١٤: ٤٠٣. إتقان

المقال ٣٣٢. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٣.
(٢٣١٤)
[العرزمي]

عمر، وقيل عمرو بن جبير الكوفي، العرزمي.
محدث إمامي. روى عنه الحسن بن علي بن أبي حمزة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٢٦ و ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣١.

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٤ و ٨٠. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦١٨ و
.٦٣٢

مجمع الرجال ٤: ٢٥٧. رجال البرقي ٣٦. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.
(٢٣١٥)
[المكي]

عمر بن حبيب المكي، القاص، وقيل القاضي.
محدث مجهول الحال، والعامة يعدونه من ثقاتهم، وكان حافظا مكيا نزل

اليمن.
روى عنه سفيان بن عيينة، وسعد بن الصلت، وعتاب بن بشير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٥. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٣٢. مجمع الرجال ٤:
٢٥٧. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.

لسان الميزان ٧: ٣١٦. ميزان االعتدال ٣: ١٨٥. تهذيب التهذيب ٧: ٤٣١. تقريب
التهذيب ٢: ٥٢. التاريخ الكبير ٦: ١٤٨. خالصة تذهيب الكمال ٢٣٨. الجرح

(٤٤٤)



والتعديل ٣: ١: ١٠٤. تاريخ أسماء الثقات ٢٠٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٨٢. العقد الثمين ٦: ٢٨٦.

(٢٣١٦)
[الطائي]

عمر بن حسان الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٥. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٣٢. مجمع الرجال ٤:
٢٥٧. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.

(٢٣١٧)
[العرزمي]

عمر بن الحسن العرزمي.
محدث ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم، روى عنه محمد بن

الحسين.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٥.
(٢٣١٨)
[العجلي]

عمر بن حطيم العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٦. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٣٢. مجمع الرجال ٤:
٢٥٧. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٤٩.

(٤٤٥)



(٢٣١٩)
[الرماني]

أبو حفص عمر بن حفص الرماني، وقيل اليماني، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩. رجال النجاشي ٢٠٣. معالم العلماء
٨٦. فهرست الطوسي ١١٦. رجال ابن داود ١٤٤. رجال الحلي ١١٩. معجم

الثقات
٨٨. معجم رجال الحديث ١٣: ٧ و ٢٧ و ٦٦. رجال البرقي ٣٦. نقد الرجال

.٢٥٢
جامع الرواة ١: ٦٣٠. هداية المحدثين ١٢٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٣. بهجة اآلمال

:٥
٦٠٠. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. توضيح االشتباه

.٥٨
نضد االيضاح ٢٣٧. أضبط المقال ٥٢٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨١ و ٢٨٢. روضة

المتقين ١٤: ٤٠٣. إتقان المقال ١٠٢ و ١٠٥. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٣.
(٢٣٢٠)
[الكلبي]

عمر بن حفص، وقيل ابن أبي حفص الكلبي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه فضالة بن أيوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ١٢ و ٢٧. جامع الرواة ١: ٦٣٣. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩.
(٢٣٢١)

[بياع اللؤلؤ]
أبو حفص عمر بن حفص الكوفي، المعروف ببياع اللؤلؤ.

محدث إمامي. روى عنه علي بن الحكم، وأحمد بن صالح بن سعيد المكي.

(٤٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣١. نقد الرجال
٢٥٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦. جامع الرواة ١: ٦٣٢. مجمع الرجال ٤:

.٢٥٧
منهج المقال ٢٤٩.

(٢٣٢٢)
[العجلي]

أبو صخر عمر بن حنظلة العجلي، البكري، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل لم تثبت وثاقته.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن مروان العجلي، وعلي بن الحكم، وصفوان بن يحيى

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٥١. رجال البرقي ١١ و ١٧. خاتمة المستدرك ٨٣١.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧. تنقيح المقال ٢: ٣٤٢. نقد الرجال ٢٥٣. هداية

المحدثين ١٢٤. جامع الرواة ١: ٦٣٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٧. معجم الثقات ٨٨
و ٣٢٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢. بهجة اآلمال ٥: ٦٠٥. منتهى المقال ٢٣٢. منهج

المقال ٢٤٩. إتقان المقال ١٠٣. الوجيزة ٤٣. شرح مشيخة الفقيه ٣٥. رجال
األنصاري ١٣٤.

(٢٣٢٣)
[ختن يحيى]

(٤٤٧)



عمر، وقيل عمرو ختن يحيى بن زكريا الكوفي، وقيل في اسمه عمر ابن ختن
يحيى بن زكريا الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المجهولين.
روى عنه عبد الله بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠ و ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣١.

معجم رجال الحديث ١٣: ٦٥ و ١٣٣. رجال البرقي ٣٥. جامع الرواة ١: ٦٢١ و
.٦٣٤

مجمع الرجال ٤: ٢٥٨. منهج المقال ٢٥٠. إتقان المقال ٢١١.
(٢٣٢٤)
[الكوفي]

عمر بن الخطاب بن الهيثم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣١ وفيه عمر بن

خطاب الهيثم الكوفي. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣. نقد الرجال ٢٥٣. جامع
الرواة

١: ٦٣٤. مجمع الرجال ٤: ٢٥٨. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.
(٢٣٢٥)
[الكوفي]

عمر بن خليد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠ و ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣١.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع
الرجال

٤: ٢٥٨. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.
(٢٣٢٦)

[الخثعمي]
عمر بن خليفة الخثعمي، الكوفي.

إمامي.



(٤٤٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٣٣. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع الرجال ٤:
٢٥٨. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٢٧)
[النميري]

عمر بن خليفة النميري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٣٣. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع الرجال ٤:
٢٥٩. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٢٨)
[الصايغ]

أبو حفص عمر بن راشد الصايغ.
أكثر كتب الرجال خالية من ذكره.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤، وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٣:

٣٣ وفيه الصاعق بدل الصايغ.
(٢٣٢٩)
[البصري]

أبو أحمد عمر، وقيل عمرو بن الربيع البصري.
من ثقات محدثي االمامية، ومن الفقهاء األعالم والرؤساء األفاضل المأخوذ

عنهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.

(٤٤٩)



روى عنه الحسن بن الحسين، وإبراهيم بن سليمان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٣. رجال النجاشي ٢٠٣. معالم العلماء
٨٥. فهرست الطوسي ١١٤ و ١٩١. رجال ابن داود ١٤٥. رجال الحلي ١١٩.

معجم
الثقات ٨٩. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣ و ٩٧ وفيه النصري بدل البصري. نقد

الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. هداية المحدثين ١٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٦٠.
فهرست النديم ٢٧٥ وفيه الرضيع بدل الربيع. بهجة اآلمال ٥: ٦٠٩. منتهى المقال
٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠. نضد االيضاح ٢٣٨. جامع المقال ٨٣. ايضاح االشتباه

.٥٨
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٣. إتقان المقال ١٠٤. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٤.

(٢٣٣٠)
[القالء]

عمر بن رياح، وقيل رباح الزهري، األهوازي األصل، القالء، مولى.
كان في أول أمره مستقيم الطريقة، ثم انحرف عن جادة الصواب وصار واقفيا

بتريا ضعيف الحديث.
روى كذلك عن اإلمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

روى عنه صفوان بن يحيى وغيره.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٣٥. رجال ابن داود ٢٦٤. رجال الحلي ٢٤١. نقد الرجال
٢٥٤. رجال البرقي ٣٦. رجال الكشي ٢٣٧. مجمع الرجال ٤: ٢٥٩. المقاالت

والفرق
٧٥ و ٢٠٦. رجال النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن علي بن عمر ٦٧. منهج

المقال ٢٥٠. منتهى المقال ٢٣٣. التحرير الطاووسي ١٩٨. الوجيزة ٤٣. بهجة
اآلمال

٥: ٦٠٨. إتقان المقال ٩٨ و ٣٣٢. رجال األنصاري ١٣٤.

(٤٥٠)



(٢٣٣١)
[الهمداني]

عمر بن زاهر الهمداني بالوالء، الكوفي.
محدث. روى عنه إسحاق بن إبراهيم الدينوري.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٣٦. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع الرجال ٤:
٢٦٠. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٣٢)
[األسدي]

عمر بن زائدة األسدي، وقيل األزدي، الكوفي.
من حسان محدثي اإلمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٦. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع
الرجال

٤: ٢٦٠. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠. إتقان المقال ٢١٢. الوجيزة ٤٣.
(٢٣٣٣)
[الزبالي]

أبو حفص عمر الزبالي، وقيل الزباني، وقيل الزبلي، وهناك من وحد بينه وبين
عمر الرماني.

محدث حسن الحال، له كتاب.
روى عنه عبيس بن هشام الناشري.

المراجع:
رجال النجاشي ٢٠٣. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩. رجال ابن داود ١٤٤. نقد الرجال

(٤٥١)



٢٥٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٨. جامع الرواة ١: ٦٣٠. مجمع الرجال ٤:
.٢٥٣

منهج المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. ايضاح االشتباه ٥٨. نضد االيضاح ٢٣٧.
أضبط

المقال ٥٢٩. روضة المتقين ١٤: ٤٠٣. إتقان المقال ٢١٢. الوجيزة ٤٢.
(٢٣٣٤)

[األبزاري]
عمر، وقيل عمرو بن أبي زياد األبزاري، الكوفي.

من ثقات محدثي وفقهاء اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه جعفر بن بشير، والحكم بن مسكين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣٤٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣.

رجال النجاشي ٢٠٢. معالم العلماء ٨٦. فهرست الطوسي ١١٦. رجال ابن داود
.١٤٤

رجال الحلي ١١٩. فهرست النديم ٢٧٥. معجم الثقات ٨٨. نقد الرجال ٢٥٢.
جامع

الرواة ١: ٦٣٠. هداية المحدثين ١٢٣. مجمع الرجال ٤: ٢٥٤. بهجة اآلمال ٥:
.٦٠١

منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٩. جامع المقال ٨٣. ايضاح االشتباه ٥٨. نضد
االيضاح ٢٣٧. إتقان المقال ١٠٢. شرح مشيخة الفقيه ٦٢. الوجيزة ٤٢. رجال

األنصاري ١٣٣.
(٢٣٣٥)

[الخزاعي]
عمر بن زياد الخزاعي، الكوفي.

محدث. روى عنه العالء بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم
رجال الحديث ١٣: ٣٧. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٤. مجمع الرجال ٤:

٢٦٠. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٤٥٢)



(٢٣٣٦)
[صاحب السابري]

عمر بن سالم البزاز، وقيل البزار، الكوفي، المعروف بصاحب السابري.
محدث إمامي ثقة، له كتاب.

روى عنه محمد بن زياد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٧.
رجال النجاشي ٢٠٣. معالم العلماء ٨٥. فهرست الطوسي ١١٥. رجال ابن داود

.١٤٥
رجال الحلي ١١٩. معجم الثقات ٨٩. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٥.

هداية
المحدثين ١٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٦٠. بهجة اآلمال ٥: ٦١٠. منتهى المقال

.٢٣٣
منهج المقال ٢٥٠. جامع المقال ٨٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٣. الوجيزة ٤٣. روضة

المتقين ١٤: ٤٠٦. إتقان المقال ١٠٤. رجال األنصاري ١٣٤.
(٢٣٣٧)
[الثوري]

أبو حفص عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، الكوفي، أخو سفيان الثوري.
من محدثي العامة، ويعدونه من ثقاتهم، وكان بتريا.

روى عنه أخوه مبارك بن سعيد، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن طهمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١ وفيه: أسند عنه، ابن أخي سفيان. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة
المستدرك ٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٨. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١:

.٦٣٥
مجمع الرجال ٤: ٢٦١. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠. إتقان المقال ٢١٢.

تقريب التهذيب ٢: ٥٦. تهذيب التهذيب ٧: ٤٥٤. التاريخ الكبير ٦: ١٥٩.
خالصة تذهيب الكمال ٢٤٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ١١٠. تاريخ الثقات ٣٥٨.

الثقات ٧: ١٨٦.

(٤٥٣)



(٢٣٣٨)
[الفزاري]

عمر بن أبي سليمان الصايغ، الفزاري بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٠. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٤. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٣٠. مجمع الرجال ٤:

٢٥٤. منهج المقال ٢٤٩.
(٢٣٣٩)
[الجعفي]

عمر بن سهل الجعفي.
المراجع:

رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٨. جامع الرواة ١: ٦٣٥ وفيه اسم
أبيه سهيل بدل سهل.

(٢٣٤٠)
[المسلي]

أبو حفص عمر بن شبيب بن عمر المسلي، المذحجي، الكوفي.
محدث لم يتعرض أصحابنا إلى توثيقه أو تضعيفه اال ان العامة ضعفوه تارة

ووثقوه تارة أخرى.
قدم بغداد من الكوفة وحدث بها.

روى عنه الصلت بن مسعود، ومحمد بن طريف البجلي، وإبراهيم بن سعيد
الجوهري وغيرهم.

توفي سنة ٢٠٢، وقيل بعد سنة ٢٠٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

(٤٥٤)



رجال الحديث ١٣: ٣٨. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٥. مجمع الرجال ٤:
٢٦١. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

لسان الميزان ٧: ٣١٨. ميزان االعتدال ٣: ٢٠٤. تهذيب التهذيب ٧: ٤٦١.
المجروحين ٢: ٩٠ وفيه: المسلمي بدل المسلي. تقريب التهذيب ٢: ٥٧. شذرات
الذهب ٢: ٣. العبر ١: ٣٣٨. وفيه اسمه عمرو بدل عمر. خالصة تذهيب الكمال

.٢٤٠
تاريخ بغداد ١١: ١٩٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٦٩١. الضعفاء الكبير ٣:

.١٧١
الجرح والتعديل ٣: ١: ١١٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٨٢. المغني في

الضعفاء ٢: ٤٦٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢١٠.
(٢٣٤١)
[الكندي]

عمر بن شجرة الكندي، الكوفي.
محدث ضعيف مذموم.

روى عنه جابر بن يزيد الجعفي.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٨. نقد

الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٥. مجمع الرجال ٤: ٢٦١. بصائر الدرجات
.٢٨٩

منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.
(٢٣٤٢)

[األزدي] أبو الحسن، وقيل أبو الحسين عمر، وقيل عمرو بن شداد األزدي، الكوفي.
محدث. روى عنه ثعلبة بن ميمون.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

(٤٥٥)



رجال الحديث ١٣: ٣٩ و ١٠٦. نقد الرجال ٢٥١ و ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٢٢ و
.٦٣٥

مجمع الرجال ٤: ٢٦١. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.
(٢٣٤٣)
[الكوفي]

عمر بن شداد بن محمد الكوفي.
ليس له ذكر في أكثر كتبنا الرجالية.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٣ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٣:

.٣٩
(٢٣٤٤)
[الحلبي]

عمر، وقيل عمرو بن أبي شعبة الحلبي، التيملي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية.

كان من أهل الكوفة، وكان يتجر إلى حلب فنسبوه إليها.

روى عنه حماد بن عثمان، وابنه أحمد بن عمر وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١ و ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٠. معجم الثقات ٣٢٥. رجال
النجاشي في ترجمة عبيد الله بن علي ١٦٠. رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث

١٣: ١٤ و ٦٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٣٠. هداية المحدثين ١٢٣.
مجمع

الرجال ٤: ٢٥٤. رجال بحر العلوم ١: ٢١٤ و ٢١٧. سفينة البحار ١: ٢٩٥. بهجة
اآلمال ٥: ٦٠١. منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢.
إتقان المقال ١٠٢. شرح مشيخة الفقيه ١١٢. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٣.

(٢٣٤٥)
[عمر الطيالسي]

أكثر كتب الرجال خالية من ذكره.

(٤٥٦)



المراجع:
رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٦٦.

(٢٣٤٦)
[األزدي]

أبو الوليد عمر، وقيل عمرو بن عاصم األزدي، البصري.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل غير ذلك، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٤ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك
٨٣١. معالم العلماء ٨٥. فهرست الطوسي ١١٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٠
و ١١٠. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٥. هداية المحدثين ١٢٤. مجمع

الرجال
٤: ٢٦١. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠. جامع المقال ٨٣. إتقان المقال

.٢١٢
(٢٣٤٧)
[الكوفي]

عمر بن عاصم الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٤. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم رجال
الحديث ١٣: ٤١. جامع الرواة ١: ٦٣٥. مجمع الرجال ٤: ٢٦١. منهج المقال

.٢٥٠
(٢٣٤٨)
[األبار]

أبو حفص عمر بن عبد الرحمن بن قيس القرشي، الكوفي، المعروف باألبار.
محدث، حافظ، وثقه العامة.

كان كوفيا نزل بغداد.
روى عنه سريج بن يونس، وعثمان بن أبي شيبة، وبالواسطة أحمد بن أبي

عبد الله وغيرهم.

(٤٥٧)



توفي ببغداد مكفوفا بعد سنة ١٨٠.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢١: ١٢٩.
تقريب التهذيب ٢: ٥٩ و ٤١٣. تاريخ بغداد ١١: ١٩١. تهذيب التهذيب ٧: ٤٧٣.
التاريخ الكبير ٦: ١٧٤. خالصة تذهيب الكمال ٢٤١. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٢١.

تاريخ الثقات ٣٥٩. تاريخ أسماء الثقات ١٩٨. الكنى واألسماء ١: ١٥١. الثقات
.٧: ١٨٩
(٢٣٤٩)
[األزدي]

أبو صفوان عمر بن عبد الله األزدي، الكوفي.
محدث. روى عنه محمد بن علي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٥. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ٤٢. نقد الرجال ٢٥٤. جامع الرواة ١: ٦٣٥. مجمع الرجال ٤:
٢٦١. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٥٠)
[عمر بن عبيد الله]

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٥ وفيه
اسم أبيه عبد الله بدل عبيد الله. خاتمة المستدرك ٨٣١. نقد الرجال ٢٥٤. جامع

الرواة
١: ٦٣٦. مجمع الرجال ٤: ٢٦٢. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٥١)
[الكوفي]

عمر بن أبي عثمان الكوفي.

(٤٥٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٥. نقد الرجال ٢٥٢. مجمع

الرجال ٤: ٢٥٤. منتهى المقال ٢٣٢ وفيه اسمه عمرو بدل عمر.
(٢٣٥٢)

[عمر بن عجالن]
لم يتطرق لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال.

المراجع:
رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٤.

(٢٣٥٣)
[الجعفي]

عمر بن العطاف الجعفي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٤. نقد
الرجال ٢٥٥. مجمع الرجال ٤: ٢٦٢. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٥٤)
[ابن عكرمة]

عمر، وقيل عمرو بن عكرمة الكوفي.
محدث لم أعثر على من يوثقه أو يضعفه.

روى عنه معاوية بن عمار.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٤ و ١١٩. تنقيح المقال ٢:
٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣١. نقد الرجال ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٦٢٦ و ٦٣٦.

مجمع
الرجال ٤: ٢٦٢. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٤٥٩)



(٢٣٥٥)
[الهاشمي]

أبو علي وأبو جعفر عمر األشرف ابن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني، الملقب

باألشرف، أخو زيد الشهيد، وعم اإلمام الصادق عليه السالم، وأمه جيداء.
من علماء ومحدثي أهل البيت عليهم السالم، وكان تابعيا، فاضال، ورعا، سخيا،

جليل القدر والمنزلة لدى الدولتين األموية والعباسية.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

تولى صدقات النبي صلى الله عليه وآله واالمام أمير المؤمنين عليه السالم.
روى عنه فطر بن خليفة.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٤٨، وتوفي وله خمس وستون سنة، وقيل
سبعون سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١. تنقيح المقال ٢: ٣٤٦. رجال ابن داود: ١٤٥. معجم الثقات

٣٢٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٤٧. االرشاد ٢٥٣. الفصول الفخرية (فارسي)
١٣٤

و ١٦٧. نقد الرجال ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٦٣٦. مجمع الرجال ٤: ٢٦٢. عمدة
الطالب

٣٠٥. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٥٠. بهجة اآلمال ٥: ٦١١. منتهى المقال ٢٣٣.
منهج

المقال ٢٥٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٣. إتقان المقال ١٠٤. الوجيزة ٤٣. رجال
األنصاري ١٣٥. الفخري في أنساب الطالبيين ٣٥. المجدي في أنساب الطالبيين

.١٤٨
الثقات ٧: ١٨٠. التاريخ الكبير ٣: ٢: ١٧٩. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٢٤.

(٢٣٥٦)
[األسدي]

أبو حفص عمر بن عنكثة الخزاز، األسدي، الكوفي.

(٤٦٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٦. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ٤٩. نقد الرجال ٢٥٥. توضيح االشتباه ٢٣٩. جامع الرواة ١:
٦٣٦. مجمع الرجال ٤: ٢٦٣. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥٠.

(٢٣٥٧)
[الصيرفي]

عمر بن عيسى بن أفلح الخزاعي، الصيرفي، مولى، أخو عذافر.
محدث قيل في حقه كان من الضعفاء المذمومين.

روى عنه يونس بن يعقوب، ومحمد بن علي الهمداني.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٠. رجال ابن داود ٢٦٤. معجم رجال
الحديث ١٣: ٩ و ٤٩. نقد الرجال ٢٥٣ و ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٦٣٠ و ٦٣٦.

رجال
الكشي ٣٧٠. مجمع الرجال ٤: ٢٥٤ و ٢٦٣. رجال النجاشي في ترجمة محمد بن
عذافر ٢٥٥. بهجة اآلمال ٥: ٦١٢ وفيه اسمه عمرو بدل عمر. منهج المقال ٢٥٠.
التحرير الطاووسي ١٩٧. إتقان المقال ٣٣٢. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٣ و

.١٣٥
(٢٣٥٨)
[القزاز]

أبو حفص عمر القزاز، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٤ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٩.
معجم رجال الحديث ١٣: ٩. جامع الرواة ١: ٦٣٠. منهج المقال ٢٤٩.

(٢٣٥٩)
[سندل]

أبو حفص، وقيل أبو حميد عمر بن قيس المكي، األسدي بالوالء، وقيل مولى

(٤٦١)



آل منظور بن سيار، المعروف بسندل، وقيل سندول.
محدث عامي خبيث، وقال عنه العامة بأنه كان منكرا ومتروك الحديث.

تولى القضاء بمكة المكرمة.
روى عنه سفيان بن عيينة، ومعاذ بن فضالة، واألوزاعي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤ وفيه أخو حميد بن قيس. تنقيح المقال ٢: ٣٤٧. معجم

رجال الحديث ١٣: ٥١. نقد الرجال ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٦٣٦. مجمع الرجال ٤:
٢٦٣. منتهى المقال ٢٣٤. منهج المقال ٢٥٠.

لسان الميزان ٧: ٣٢٠. ميزان االعتدال ٣: ٢١٨. تهذيب التهذيب ٧: ٤٩١. تقريب
التهذيب ٢: ٦٢. التاريخ الكبير ٦: ١٧٨. المجروحين ٢: ٨٥. طبقات ابن سعد ٥:

.٣٥٨
خالصة تذهيب الكمال ٢٤٢. أحوال الرجال ١٤٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:

١٦٦٧. الضعفاء الكبير ٣: ١٨٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٢٩. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ١٧٩ و ٣٤٤ و ٤٦٣. الكنى واألسماء ١: ١٥١. الضعفاء والمتروكين
البن

الجوزي ٢: ٢١٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٢٨. الضعفاء ١١٠. المغني في
الضعفاء ٢: ٤٨٢.

(٢٣٦٠)
[العمري]

عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي، العدوي،
العمري، المدني، العسقالني.

محدث عامي حسن الحديث، والعامة يعدونه من جملة ثقاتهم.
كان مدنيا، نزل الكوفة ثم عسقالن.

روى عنه يزيد بن زريع، ومالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.
توفي بعسقالن سنة ١٥٠، وقيل بعد سنة ١٥٠، وقيل قبل سنة ١٥٠.

(٤٦٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٧. خاتمة المستدرك

٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٢. نقد الرجال ٢٥٥. مجمع الرجال ٤: ٢٦٤.
جامع

الرواة ١: ٦٣٦ و ٦٣٧. منتهى المقال ٢٣٤. إتقان المقال ٢١٢.
لسان الميزان ٧: ٣٢٠. ميزان االعتدال ٣: ٢٢٠. تهذيب التهذيب ٧: ٤٩٥. تقريب
التهذيب ٢: ٦٢ وفيه: عمر بن زيد بن عبد الله، مات قبل سنة ٢٥٠. خالصة تذهيب

الكمال ٢٤٢. طبقات ابن خياط ٢٦٩. التاريخ الكبير ٦: ١٩٠. العبر ١: ٢١٥.
شذرات

الذهب ١: ٢٢٩. البداية والنهاية ١٠: ١٠٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٦٨٠.
الجرح والتعديل ٣: ١: ١٣١. تاريخ الثقات ٣٦٠. تاريخ أسماء الثقات ١٩٦. الثقات

:٧
١٦٥. المغني في الضعفاء ٢: ٤٧٣.

(٢٣٦١)
[األزدي]

عمر بن محمد بن شداد األزدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٤٧. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ٥٢. نقد الرجال ٢٥٥. جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤:

٢٦٤. منتهى المقال ٢٣٣. منهج المقال ٢٥١.
(٢٣٦٢)

[بياع السابري]
أبو األسود عمر بن محمد بن يزيد الثقفي بالوالء، البزاز، الكوفي، المعروف

ببياع السابري، وقيل في اسمه: عمر بن يزيد.
من ثقات محدثي االمامية األجالء، وله كتاب في مناسك الحج وفرائضه.

روى عنه محمد بن عذافر، وأبو سعيد القماط، ومحمد بن عبد الحميد وغيرهم.
كان من الذين عاصروا اإلمام الكاظم عليه السالم ورووا عنه.

(٤٦٣)



كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١ وص ٣٥٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٣ و ٦٠ و ٦٤.
تنقيح المقال ٢: ٣٤٧ و ٣٤٩. رجال النجاشي ٢٠١. معالم العلماء ٨٥. فهرست
الطوسي ١١٣. رجال ابن داود ١٤٦. رجال الحلي ١١٩. معجم الثقات ٩٠. نقد

الرجال
٢٥٥ و ٢٥٦. رجال البرقي ٣٦ و ٤٧. جامع الرواة ١: ٦٣٧ و ٦٣٨ و ٦٣٩.

رجال
الكشي ٣٣١. مجمع الرجال ٤: ٢٦٤ و ٢٦٥. االختصاص راجع فهرسته. بهجة

اآلمال
٥: ٦١٦. منتهى المقال ٢٣٤. منهج المقال ٢٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٤. إتقان

المقال
١٠٤ و ١٠٥. الوجيزة ٤٣. تهذيب المقال ٣: ٣٣١. شرح مشيخة الفقيه ٨. رجال

األنصاري ١٣٥.
(٢٣٦٣)
[الطائي]

أبو علي عمر، وقيل عمرو بن مدرك الطائي، الكوفي.
محدث. روى عنه أبو الحسن علي بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ٥٦ و ١٢٥. رجال البرقي ٣٦. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة
:١

٦٣٧. مجمع الرجال ٤: ٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.
(٢٣٦٤)
[النخعي]

عمر بن مدرك النخعي بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٦. جامع
الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤: ٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.

(٤٦٤)



(٢٣٦٥)
[الجعفي]

عمر، وقيل عمرو بن مزيد الجعفي، الكوفي.
محدث حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك

٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٧. جامع الرواة ١: ٦٣٧. منتهى المقال ٢٣٤.
منهج

المقال ٢٥١. إتقان المقال ٢١٢ وفيه اسم أبيه يزيد بدل مزيد.
(٢٣٦٦)
[الجعفي]

أبو حفص عمر بن المستنير الجعفي.
المراجع:

رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٧.
(٢٣٦٧)
[العدوي]

عمر بن مسكين بن عبد الله العدوي، الحنظلي، وقيل الخطلي، الكوفي.
لم تتعرض كتب الرجال إلى تفاصيل أحواله سوى أنه كان من صحابة

اإلمام عليه السالم، توفي سنة ١٧٥ وله سبع وسبعون سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ٥٧. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤:

٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.
(٢٣٦٨)
[الصايغ]

عمر بن مسلم الصايغ، الكوفي.

(٤٦٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ٥٧. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤:
٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.

(٢٣٦٩)
[القسري]

عمر بن مسلم القسري، وقيل القشيري، وقيل القشري بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم رجال
الحديث ١٣: ٥٧. جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤: ٢٦٦. منهج المقال

.٢٥١
(٢٣٧٠)
[الهراء]

عمر بن مسلم الهراء، الكوفي، أخو معاذ.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ٥٧. نقد الرجال ٢٥٦. وفيه: الحرا بدل الهراء. رجال البرقي

.٣٦
جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤: ٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.

(٢٣٧١)
[العبسي]

عمر بن معروف العبسي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك

٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٨. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٧.
مجمع

(٤٦٦)



الرجال ٤: ٢٦٦. منتهى المقال ٢٣٤. منهج المقال ٢٥١. إتقان المقال ٢١٢.
الوجيزة ٤٣.

(٢٣٧٢)
[الكوفي]

عمر بن معمر الكوفي.
بعد مراجعة الكثير من كتب الرجال والتراجم لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٤. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ٥٨. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٧. مجمع الرجال ٤:
٢٦٦. منهج المقال ٢٥١.

(٢٣٧٣)
[ابن نهيك]

عمر بن نهيك الكوفي.
أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ٥٩. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٨. مجمع الرجال ٤:
٢٦٧. منهج المقال ٢٥١.

(٢٣٧٤)
[البلخي]

أبو حفص عمر، وقيل عمرو بن هارون، وقيل مروان بن يزيد بن جابر بن
سلمة الثقفي بالوالء، البلخي.

محدث حسن الحال، حافظ، عالم بالقراءات، ومن كبار علماء بلخ، له أجزاء
في الحديث.

كذبه العامة وضعفوا حديثه وتركوه.

(٤٦٧)



قدم الكوفة وبغداد وحدث بهما.
روى عنه عون بن جرير، وأحمد بن حنبل، وسفيان الثوري وغيرهم.

توفي ببلخ في شهر رمضان سنة ١٩٤، وكانت والدته سنة ١٢٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٣ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك
٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٥٩ و ١٣٠. رجال البرقي ٣٦. منهج المقال

٢٥١. نقد
الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٣٨. مجمع الرجال ٤: ٢٦٧. منتهى المقال ٢٣٤.

إتقان
المقال ٢١٢. الوجيزة ٤٣.

لسان الميزان ٧: ٣٢١. تهذيب التهذيب ٧: ٥٠١. ميزان االعتدال ٣: ٢٢٨. تقريب
التهذيب ٢: ٦٤. خالصة تذهيب الكمال ١٠٦. تاريخ بغداد ١١: ١٨٧. المجروحين

:٢
٩٠. طبقات الحفاظ ١٤٢. األعالم ٥: ٦٨. طبقات القراء ١: ٥٩٨. العبر ١: ٣١٦.

معجم المؤلفين ٨: ٥. شذرات الذهب ١: ٣٤١. هدية العارفين ١: ٧٨٠. تذكرة
الحفاظ

١: ٣٤٠. طبقات ابن خياط ٣٢٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٦٨٨. الضعفاء
الكبير

٣: ١٩٤. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٤٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٨٣ و
.٣٤٣

المغني في الضعفاء ٢: ٤٧٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢١٨. الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ١٢٦. الضعفاء ١١٣. أحوال الرجال ٢٠٨.

(٢٣٧٥)
[والد يحيى]

عمر والد يحيى بن عمر الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٤٨. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم رجال
الحديث ١٣: ٦٦. جامع الرواة ١: ٦٣٨. مجمع الرجال ٤: ٢٦٧. منهج المقال

.٢٥١
(٢٣٧٦)
[البصري]

عمر بن يزيد البصري.



(٤٦٨)



محدث لم يتعرض لذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه يونس بن يعقوب.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٣: ٦٢. جامع الرواة ١: ٦٣٨.

(٢٣٧٧)
[الصيقل]

أبو موسى عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل، النهدي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، ويقال لم تثبت وثاقته، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسن بن محبوب، وجعفر بن بشير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥١. معجم رجال الحديث ١٣: ٦٢. تنقيح المقال ٢: ٣٤٩.
رجال النجاشي ٢٠٤. رجال ابن داود ١٤٦. نقد الرجال ٢٥٦. توضيح االشتباه

.٢٣٩
جامع الرواة ١: ٦٣٩. مجمع الرجال ٤: ٢٦٧ و ٢٦٨. منتهى المقال ٢٣٤. منهج

المقال
٢٥٢. ايضاح االشتباه ٥٨. نضد االيضاح ٢٤١. روضة المتقين ١٤: ٤٠٦. وسائل

الشيعة ٢: ٢٨٥. إتقان المقال ١٠٥.
(٢٣٧٨)

[أبو رقيبة]
أبو رقيبة عمران.

كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.
المراجع:

رجال البرقي ٣٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣٦.
(٢٣٧٩)

[الزعفراني]
عمران بن إسحاق الزعفراني، الكوفي.

(٤٦٩)



محدث لم أوفق إلى معرفة تفاصيل حاالته.
روى عنه محمد بن شعيب، وإبراهيم األحول، وإبراهيم بن محمد المدني

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. نقد الرجال
٢٥٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣٨ و ١٥٣. جامع الرواة ١: ٦٤٠ و ٦٤١.

مجمع
الرجال ٤: ٢٦٩. رجال الحلي ٢٤٤. رجال ابن داود ٢٦٣. منهج المقال ٢٥٢.

(٢٣٨٠)
[الكوفي]

عمران بن إسحاق بن طلحة الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم رجال
الحديث ١٣: ١٣٧. جامع الرواة ١: ٦٤١. مجمع الرجال ٤: ٢٦٩. منهج المقال

.٢٥٢
(٢٣٨١)
[الكوفي]

عمران بن البختري، وقيل عمران البختري، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٣٩. نقد الرجال ٢٥٧. رجال البرقي ٣٦. توضيح االشتباه

.٢٣٩
جامع الرواة ١: ٦٤١. مجمع الرجال ٤: ٢٦٩. منتهى المقال ٢٣٥.

(٢٣٨٢)
[بياع الزطي]

عمران بياع الزطي، الكوفي.

(٤٧٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٥٢. رجال البرقي ٣٦. جامع الرواة ١: ٦٤١. مجمع الرجال
:٤

٢٦٩. منهج المقال ٢٥٢.
(٢٣٨٣)

[األذرعي]
عمران بن حمران األذرعي.

محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، والحسن بن حماد بن عديس.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. رجال النجاشي ٢٠٧. فهرست

الطوسي ١١٩. معالم العلماء ٨٨. رجال ابن داود ١٤٧. معجم رجال الحديث ١٣:
١٤٠. نقد الرجال ٢٥٧. توضيح االشتباه ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٦٤١. هداية

المحدثين
١٢٥. مجمع الرجال ٤: ٢٦٩ و ٢٧٠. منهج المقال ٢٥٢. جامع المقال ٨٣.

ايضاح
االشتباه ٥٩. نضد االيضاح ٢٣٦. أضبط المقال ٥٢٩. إتقان المقال ٢١٢.

(٢٣٨٤)
[الوالبي]

عمران بن زائدة بن نشيط، وقيل نشيطة األسدي، الوالبي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه حفص بن غياث، ووكيع بن الجراح، وعيسى بن يونس وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٤١. نقد

(٤٧١)



الرجال ٢٥٧. جامع الرواة ١: ٦٤١. مجمع الرجال ٤: ٢٧٠. منتهى المقال ٢٣٥.
منهج

المقال ٢٥٢.
تهذيب التهذيب ٨: ١٣٢. تقريب التهذيب ٢: ٨٣. التاريخ الكبير ٦: ٤٢٨.
خالصة تذهيب الكمال ٢٥١. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٥. الثقات ٧: ٢٤٤.

(٢٣٨٥)
[السقاء]

عمران السقاء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٥٤. جامع الرواة ١: ٦٤٢. مجمع الرجال ٤: ٢٧٠. منهج

المقال
٢٥٢ وفيه: عمران بن السقي الكوفي.

(٢٣٨٦)
[الكوفي]

أبو محمد، وقيل أبو جعفر عمران بن سليمان، وقيل سليم القيني، وقيل
القيسي، وقيل القبي، وقيل القمي، وقيل المرادي، وقيل الضبي، الكوفي.
محدث عده بعض العامة من الثقات، والبعض اآلخر قالوا: يعرف وينكر.

روى عنه حفص بن غياث، وعيسى بن يونس.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٤١. نقد الرجال ٢٥٧. توضيح االشتباه ٢٤٠. جامع الرواة ١:

٦٤٢. مجمع الرجال ٤: ٢٧٠. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٢.
لسان الميزان ٤: ٣٤٦. ميزان االعتدال ٣: ٢٣٨. المشتبه ٢: ٥٢١. الجرح

والتعديل ٣: ١: ٢٩٩. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٥. الثقات ٧: ٢٤١. التاريخ الكبير ٣:
.٢: ٤٢٦

(٤٧٢)



(٢٣٨٧)
[األصبحي]

عمران بن شفاء األصبحي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الثقات.

روى عنه علي بن الحسن الطاطري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. رجال
النجاشي ٢٠٧. رجال ابن داود ١٤٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٤١. نقد الرجال
٢٥٧. جامع الرواة ١: ٦٤٢. هداية المحدثين ١٢٥. مجمع الرجال ٤: ٢٧٠. منهج

المقال ٢٥٢. جامع المقال ٨٣. ايضاح االشتباه ٥٩. نضد االيضاح ٢٣٦. أضبط
المقال

٥٢٩. إتقان المقال ٢١٢.
(٢٣٨٨)

[الزعفراني]
عمران بن عبد الرحيم الزعفراني.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٤٢. نقد الرجال ٢٥٧. جامع الرواة ١: ٦٤٢. مجمع الرجال
:٤

٢٧١. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٢.
(٢٣٨٩)

[األشعري]
عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك األشعري، القمي.

محدث إمامي حسن الحال، ممدوح، مدحه اإلمام عليه السالم ودعا له.
روى عنه أخوه يعقوب القمي.

(٤٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦ وفيه: أخو يعقوب وعيسى. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة

المستدرك ٨٣٢. رجال ابن داود ١٤٧. رجال الحلي ١٢٥. معجم الثقات ٣٢٦ وفيه
اسم أبيه أبي عبد الله بدل عبد الله. معجم رجال الحديث ١٣: ١٤٢. نقد الرجال

.٢٥٧
جامع الرواة ١: ٦٤٢. رجال الكشي ٣٣١. مجمع الرجال ٤: ٢٧٠. بهجة اآلمال ٥:

٦٢٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٢. التحرير الطاووسي ٢٠٢. إتقان
المقال

٢١٢. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٦.
(٢٣٩٠)

[الخارقي]
أبو عمارة عمران بن عطية الخارقي، وقيل الحارثي، وقيل الحارفي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٤٤. رجال البرقي ٣٦. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١:
.٦٤٢

مجمع الرجال ٤: ٢٧١. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٣٩١)
[الكوفي]

أبو عباد، وقيل أبو عبادة عمران بن عطية الكوفي.
محدث. روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٢. نقد الرجال
٢٥٨. معجم رجال الحديث ١٣: ١٤٤. جامع الرواة ١: ٦٤٢. مجمع الرجال ٤:

.٢٧١
منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.

(٢٣٩٢)
[الحلبي]

أبو الفضل، وقيل أبو اليقظان، وقيل أبو يحيى عمران بن علي بن أبي شعبة

(٤٧٤)



الحلبي، الكوفي، التيمي بالوالء.
محدث إمامي ثقة، وأحد الفقهاء األعالم والرؤساء األفاضل المأخوذ منهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
روى عنه حماد بن عثمان، والنضر بن سويد، وثعلبة بن ميمون وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥١. رجال الكشي ١٥٩ في ترجمة أخيه

عبيد الله بن علي. رجال ابن داود ١٤٧. رجال الحلي ١٢٥. معجم الثقات ٩٠.
معجم

رجال الحديث ١٣: ١٤٤ و ١٤٥ و ١٥٣. نقد الرجال ٢٥٨. رجال البرقي ٣٦.
جامع

الرواة ١: ٦٤٣. هداية المحدثين ١٢٥. مجمع الرجال ٤: ٢٧١ و ٢٧٢. رجال بحر
العلوم ١: ٢١٤. رجال النجاشي ٧٢ في ترجمة ابن عمه أحمد بن عمر بن أبي شعبة.

الكنى واأللقاب ٢: ١٦٢ في مادة الحلبي. بهجة اآلمال ٥: ٦٢٧. منتهى المقال
.٢٣٥

سفينة البحار ١: ٢٩٥. منهج المقال ٢٥٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٥. إتقان المقال
.١٠٥

الوجيزة ٤٣. شرح مشيخة الفقيه ١٠٢. رجال األنصاري ١٣٥.
(٢٣٩٣)
[الجمال]

عمران بن فايد، وقيل فائد الجمال، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٤٦. نقد الرجال ٢٥٨ وفيه اسم أبيه فايدة بدل فايد. توضيح
االشتباه ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٦٤٣. مجمع الرجال ٤: ٢٧٢ وفيه اسم أبيه قايد بدل

فايد. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٣٩٤)
[الكوفي]

عمران بن قطن، وقيل قطر الكوفي.

(٤٧٥)



كسابقه وله كتاب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٢. رجال
النجاشي ٢٠٧. رجال ابن داود ١٤٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٤٦. نقد الرجال

٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٣. مجمع الرجال ٤: ٢٧٢. منتهى المقال ٢٣٥. منهج
المقال

٢٥٣. ايضاح االشتباه ٥٩. نضد االيضاح ٢٣٦.
(٢٣٩٥)
[الكوفي]

عمران بن أبي مسلم، وقيل مسلم الفزاري، وقيل األزدي، وقيل األودي،
الكوفي.

محدث وثقه بعض العامة، وكان يسكن جهينة بالكوفة.
روى عنه أسباط بن محمد، والفضل السيناني، ومروان بن معاوية وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٣٧. نقد الرجال ٢٥٦. جامع الرواة ١: ٦٤٠. مجمع الرجال
:٤

٢٦٩. منهج المقال ٢٥٢.
لسان الميزان ٧: ٣٢٢. ميزان االعتدال ٣: ٢٤٢. تهذيب التهذيب ٨: ١٣٩. تقريب

التهذيب ٢: ٨٥. التاريخ الكبير ٦: ٤١٩. خالصة تذهيب الكمال ٢٥١. الضعفاء
الكبير

٣: ٣٠٣. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٠٥. الثقات ٧:
.٢٤٢

(٢٣٩٦)
[األسدي]

عمران بن ميثم بن يحيى، وقيل أبو يحيى األسدي بالوالء، الكوفي، ولقبه
بعضهم بالميثمي.

محدث إمامي ثقة، تابعي.

(٤٧٦)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه يعقوب بن شعيب، ومحمد بن
مهاجر، وزياد بن المنذر وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. رجال

النجاشي ٢٠٧. رجال ابن داود ١٤٧. رجال الحلي ١٢٥. معجم الثقات ٩٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٥١ و ١٥٤. نقد الرجال ٢٥٨. توضيح االشتباه ٢٤٠. جامع

الرواة ١: ٦٤٤. هداية المحدثين ١٢٥. رجال الكشي ١١٤ في ترجمة حبابة الوالبية.
مجمع الرجال ٤: ٢٧٣. رجال البرقي ٣٦ وفيه المسمى. بهجة اآلمال ٥: ٦٢٩.

منهج
المقال ٢٥٣. منتهى المقال ٢٣٥. رجال األنصاري ١٣٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٥.
الوجيزة ٤٣. روضة المتقين ١٤: ٤٠٧. إتقان المقال ١٠٥. تهذيب المقال ٣: ٢١١.

لسان الميزان ٤: ٣٥٠. ميزان االعتدال ٣: ٢٤٤. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٠.
الضعفاء الكبير ٣: ٣٠٦.

(٢٣٩٧)
[الكوفي]

عمران بن نافع الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٥٢. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٥. مجمع الرجال
:١

٢٧٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٣٩٨)
[المالئي]

عمران بن يزيد المالئي، الكوفي.
كسابقه.

(٤٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢ وفيه الهاللي
بدل المالئي. معجم رجال الحديث ١٣: ١٥٢. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١:

.٦٤٥
مجمع الرجال ٤: ٢٧٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.

(٢٣٩٩)
[البارقي]

عمران بن يعقوب البارقي، الكوفي.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، ومن الموثقين والمقبولين عند بعض العامة.

روى عنه األعمش، وسفيان الثوري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٥٢. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٥. مجمع الرجال

:٤
٢٧٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.

لسان الميزان ٧: ٣٢٣. ميزان االعتدال ٣: ٢٤٥. تهذيب التهذيب ٨: ١٤٢. تقريب
التهذيب ٢: ٨٥. التاريخ الكبير ٦: ٤٢٤. خالصة تذهيب الكمال ٢٥٢. الجرح

والتعديل ٣: ١: ٣٠٨. الثقات ٧: ٢٤٣.
(٢٤٠٠)
[األزدي]

عمرو بن إبراهيم األزدي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عنه الحسن بن علي بن فضال،

وعلي بن يقطين، وعلي بن مهزيار وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٣. رجال النجاشي ٢٠٥. فهرست
الطوسي ١١٢. معالم العلماء ٨٤. رجال ابن داود ١٤٤. رجال الحلي ١٢١. معجم

(٤٧٨)



الثقات ٩١. معجم رجال الحديث ١٣: ٧١. نقد الرجال ٢٤٨. جامع الرواة ١:
.٦١٥

مجمع الرجال ٤: ٢٧٤. هداية المحدثين ١٢١. جامع المقال ٨٢. بهجة اآلمال ٥:
٥٧٧. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٤. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢. وسائل

الشيعة
٢٠: ٢٧٧. إتقان المقال ١٠٠. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣١.

(٢٤٠١)
[الهمداني]

عمرو بن إبراهيم الهمداني.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، لم يتعرض لذكره أغلب أصحابنا.

روى عنه ابنه الحسين بن عمرو.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٧١. جامع الرواة ١: ٦١٤.
(٢٤٠٢)
[التميمي]

عمرو، وقيل عمر بن األشعث التميمي بالوالء، الكوفي.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم.

روى عنه حماد بن عثمان وغيره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٧٦.
رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦١٨ و ٦٣٢. مجمع الرجال

:٤
٢٧٦. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٥.

(٢٤٠٣)
[الجعفي]

عمرو بن األشعر الجعفي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

(٤٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣٢٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٧٧. نقد الرجال ٢٤٩. جامع الرواة ١: ٦١٨. مجمع الرجال ٤:
٢٧٦ وفيه: أشغر بدل األشعر. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٥.

(٢٤٠٤)
[البجلي]

عمرو بن الياس البجلي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عبد الله بن جبلة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ٧٧. رجال النجاشي ٢٠٥. نقد الرجال ٢٤٩. جامع الرواة ١:

٦١٨. هداية المحدثين ١٢٢. مجمع الرجال ٤: ٢٧٦. بهجة اآلمال ٥: ٥٨١. منتهى
المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٥. جامع المقال ٨٢. إتقان المقال ٢١١.

(٢٤٠٥)
[البجلي]

عمرو بن الياس بن عمرو بن الياس البجلي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه الطاطري.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٠٥.. رجال الحلي ١٢١. معجم رجال الحديث ١٣: ٧٨. تنقيح
المقال ٢: ٣٢٥. معجم الثقات ٩١. نقد الرجال ٢٤٩. هداية المحدثين ١٢٢. جامع

الرواة ١: ٦١٨. مجمع الرجال ٤: ٢٧٦. بهجة اآلمال ٥: ٥٨١. منتهى المقال
.٢٢٩

منهج المقال ٢٤٥. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧. إتقان المقال
١٠٠. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٢.

(٤٨٠)



(٢٤٠٦)
[البارقي]

عمرو، وقيل عمر بن البراء البارقي، الكوفي.
محدث، مولى، لم أستطع الوقوف على أحواله سوى صحبته لإلمام عليه السالم.

روى عنه علي بن الحكم، وعبد الله بن مسكان، وعبد الكريم بن عمرو
الخثعمي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨ و ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٢٦ و ٣٤١. معجم رجال الحديث
١٣: ٢٢ و ٧٩. جامع الرواة ١: ٦١٨ و ٦٣٢. مجمع الرجال ٤: ٢٥٦ و ٢٧٧.

نقد الرجال
٢٥٣. رجال البرقي ٣٦. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.

(٢٤٠٧)
[ابن أبي المقدام]

أبو ثابت أو أبو محمد عمرو، وقيل عمر ابن أبي المقدام ثابت بن هرمز
العجلي، وقيل البكري، الوائلي بالوالء، الحداد، وقيل الحذاء، الكوفي، وقيل في

اسمه عمرو بن ثابت بن أبي المقدام هرمز.
محدث إمامي تابعي ثقة ممدوح، وقيل كان من الضعفاء، وله كتاب.

مدحه اإلمام عليه السالم، وروى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه
السالم.

بعض العامة رموه بالرفض وتركوا حديثه.
روى عنه عباد بن يعقوب، وأبو سعيد العصفري، والحسن بن محبوب

وغيرهم.
توفي سنة ١٧٢، وقيل سنة ١٧٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٤٧ و ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٣٢٣ و ٣٤٠. خاتمة

المستدرك ٨٣٠. رجال النجاشي ٢٠٦. رجال ابن داود ١٤٤ و ٢٦٣. رجال الحلي

(٤٨١)



١٢٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٦ و ٢٤ و ٧٢ و ٧٩ و ١٢٩. رجال البرقي ١١
و ١٦.

نقد الرجال ٢٤٩ و ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦١٦ و ٦١٨ و ٦٣٠. هداية المحدثين
.١٢٢

مجمع الرجال ٤: ٢٥٧ و ٢٧٤ و ٢٧٥ و ٢٧٧. بهجة اآلمال ٥: ٥٧٨. منتهى
المقال

٢٢٩. منهج المقال ٢٤٤. االختصاص ١٦٤ و ١٨٥ و ٢٥٥. التحرير الطاووسي
.١٩١

إتقان المقال ١٠١ و ١٠٣ و ٣٣٠. الوجيزة ٤٢. شرح مشيخة الفقيه ٩٦. رجال
األنصاري ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣.

لسان الميزان ٧: ٣٢٣. ميزان االعتدال ٣: ٢٤٩. تهذيب التهذيب ٨: ٩. تقريب
التهذيب ٢: ٦٦ و ٧٩. التاريخ الكبير ٦: ٣١٩. المجروحين ٢: ٧٦. خالصة تذهيب
الكمال ٢٤٣. النجوم الزاهرة ٢: ٦٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٧٧٢. الضعفاء

الكبير ٣: ٢٦١. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٢٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٧٦

و ٣٤٨ و ٤٦٤. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢:
٢٢٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٣. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٢٨.

الكنى واألسماء ٢: ١٠١.
(٢٤٠٨)
[البجلي]

أبو سعيد عمرو بن جرير، وقيل حريث البجلي، الكوفي.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، ضعفه بعض العامة وتركوه.

كان كوفيا نزل بغداد.
روى عنه أبو عصيدة أحمد بن عبيد، وعيسى القمي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٢٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٨١. نقد الرجال ٢٥٠. جامع الرواة ١: ٦١٨. مجمع الرجال ٤:
٢٧٧. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٥. تهذيب المقال ٣: ٧٩.

لسان الميزان ٤: ٣٥٨. ميزان االعتدال ٣: ٢٥٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:

(٤٨٢)



١٧٩٨. الضعفاء الكبير ٣: ٢٦٤. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٢٤. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ٣٤٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٢٤. الضعفاء والمتروكين
للدارقطني ١٣٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٢.

(٢٤٠٩)
[عمرو بن جميع]

أبو عثمان، وقيل أبو المنذر عمرو بن جميع األزدي، وقيل العبدي، البصري،
وقيل الكوفي.

محدث بتري ضعيف الحال، وكان من القضاة، وله كتاب.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

تولى القضاء بحلوان، وقيل بالري.
روى عنه سهل بن عامر، والحارث بن بهرام، ومعاذ الجوهري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣١ و ٢٤٩. رجال النجاشي ٢٠٥. تنقيح المقال ٢: ٣٢٦.

فهرست الطوسي ١١١. معالم العلماء ٨٣. رجال ابن داود ٢٦٣. رجال الحلي ٢٤١.
معجم رجال الحديث ١٣: ٨١. نقد الرجال ٢٥٠. توضيح االشتباه ٢٣٧. جامع

الرواة
١: ٦١٨. هداية المحدثين ١٢٢. رجال الكشي ٣٩٠. مجمع الرجال ٤: ٢٧٧.

رجال
البرقي ٣٥. منتهى المقال ٢٢٩. بهجة اآلمال ٥: ٥٨٣. منهج المقال ٢٤٥. جامع

المقال
٨٢. نضد االيضاح ٢٤٣. شرح مشيخة الفقيه ٧٦. التحرير الطاووسي ١٩١. أضبط

المقال ٥٢٥. إتقان المقال ٣٣٠. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٢.
لسان الميزان ٤: ٣٥٨. ميزان االعتدال ٣: ٢٥١. المجروحين ٢: ٧٧. الكامل في

ضعفاء الرجال ٥: ١٧٦٤. الضعفاء الكبير ٣: ٢٦٤. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٢٤.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٧٥ و ٣٤٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:٢
٢٢٤. الضعفاء ١١٩. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٠. المغني في الضعفاء ٢:

.٤٨٢

(٤٨٣)



(٢٤١٠)
[عمرو بن جنادة]

من أصحاب اإلمام عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٢٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ٨٣. نقد الرجال ٢٥٠. جامع الرواة ١: ٦١٩. مجمع الرجال ٤:

٢٧٧. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٥.
(٢٤١١)

[األشجعي]
أبو محمد عمرو بن حريث األشجعي، الكوفي.

محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، وثقه بعض العامة.
روى عنه مالك بن إسماعيل النهدي، وإسماعيل بن أبان، وعبد العزيز بن

الخطاب وغيرهم.
توفي سنة ١٦٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٨. معجم رجال الحديث ١٣: ٨٦. نقد
الرجال ٢٥٠. جامع الرواة ١: ٦٢٠. مجمع الرجال ٤: ٢٧٩. منتهى المقال ٢٢٨.

منهج
المقال ٢٤٥. نضد االيضاح ٢٤٣. إتقان المقال ١٠١.

لسان الميزان ٤: ٣٥٩. تهذيب التهذيب ٨: ١٩. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٢٦.
(٢٤١٢)

[الصيرفي]
أبو أحمد عمرو بن حريث الصيرفي، األسدي بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي اإلمامية، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وصفوان بن يحيى، ويحيى الحلبي

وغيرهم.

(٤٨٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٧. رجال النجاشي ٢٠٥. فهرست

الطوسي ١١١. معالم العلماء ٨٣. رجال ابن داود ١٤٤. رجال الحلي ١٢٠. معجم
الثقات ٩١. معجم رجال الحديث ١٣: ٨٥. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٠.

جامع
الرواة ١: ٦١٩. هداية المحدثين ١٢٢. رجال الكشي ٤١٨. مجمع الرجال ٤:

.٢٧٨
سفينة البحار ٢: ٢٦٠. بهجة اآلمال ٥: ٥٨٥. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال

.٢٤٥
جامع المقال ٨٢. التحرير الطاووسي ١٩١. نضد االيضاح ٢٤٣. وسائل الشيعة ٢٠:
٢٧٨. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢. إتقان المقال ١٠١. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري

.١٣٢
(٢٤١٣)
[الكوفي]

أبو خالد عمرو بن حريث الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم، وكان محدثا، وثقه بعض العامة.

روى عنه مالك بن إسماعيل النهدي، وعبد العزيز بن الخطاب، وإسماعيل بن
أبان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٨٦. نقد الرجال ٢٥٠. جامع الرواة ١: ٦٢٠. مجمع الرجال ٤:
٢٧٨. منتهى المقال ٢٢٨. منهج المقال ٢٤٦. نضد االيضاح ٢٤٣. إتقان المقال

.١٠١
(٢٤١٤)
[األزدي]

عمرو، وقيل عمر بن حسان األزدي.
من محدثي االمامية الثقات الذين صحبوا اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٠. رجال ابن

(٤٨٥)



داود ١٤٤. معجم الثقات ٩١. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٥ و ٨٧. نقد الرجال
٢٥٠

و ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٢٠ و ٦٣٢. مجمع الرجال ٤: ٢٧٩. منتهى المقال
٢٢٨. منهج

المقال ٢٤٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٢. إتقان المقال ١٠٣.
(٢٤١٥)
[الكندي]

عمرو بن حماد بن موسى الكندي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٨٧. نقد الرجال ٢٥٠. جامع الرواة ١: ٦٢٠. مجمع الرجال ٤:
٢٧٩. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٦.

(٢٤١٦)
[األعشى]

أبو حفص، وقيل أبو يوسف، وقيل أبو خالد عمرو بن خالد األسدي بالوالء،
الكوفي، األعشى.

من حسان محدثي االمامية، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه، له كتاب.
روى عنه الحسن بن الحكم الحيري، وأحمد بن حازم بن أبي عرزة، وعمر

ابن عبد الله األزدي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٢٩. خاتمة المستدرك ٨٣٠. فهرست
الطوسي ١١١. معالم العلماء ٨٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٩٢. نقد الرجال ٢٥٠.
جامع الرواة ١: ٦٢٠. مجمع الرجال ٤: ٢٨٤. بهجة اآلمال ٥: ٥٩٢. منهج المقال

٢٤٧. إتقان المقال ٢١١.
لسان الميزان ٧: ٣٢٥. ميزان االعتدال ٣: ٢٥٦. تهذيب التهذيب ٨: ٢٧. تقريب

(٤٨٦)



التهذيب ٢: ٦٩. المجروحين ٢: ٧٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٧٧٨. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٢٥. الضعفاء ١١٩. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٣.

(٢٤١٧)
[األفرق]

عمرو، وقيل عمر بن خالد الحناط، وقيل الخياط، الكوفي، الملقب باألفرق،
مولى.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. رجال النجاشي ٢٠٤. رجال ابن

داود ١٤٥. رجال الحلي ١٢٠. معجم الثقات ٨٩. معجم رجال الحديث ١٣: ٣١ و
٦٨

و ٩٢. فهرست الطوسي ١١٢ وفيه األزرق بدل األفرق. معالم العلماء ٨٤ وفيه: عمرو
ابن األفرق. رجال البرقي ٣٦. نقد الرجال ٢٥٠ و ٢٥٣. توضيح االشتباه ٢٣٨.

جامع
الرواة ١: ٦٢٠ و ٦٣٤. هداية المحدثين ١٢٢. مجمع الرجال ٤: ٢٥٨ و ٢٨٤.

بهجة
اآلمال ٥: ٥٩٣ و ٦٠٧. منتهى المقال ٢٢٩ و ٢٣٠. منهج المقال ٢٤٧. جامع

المقال
٨٢. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢ و ٤٠٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٠ و ٢٨٣. إتقان

المقال
١٠٤. رجال األنصاري ١٣٤. الوجيزة ٤٢.

(٢٤١٨)
[الهاشمي]

أبو خالد عمرو بن خالد القرشي، الهاشمي بالوالء، الكوفي، الواسطي.
من مشايخ ومحدثي الشيعة الثقات الذين رووا الفقه عن األئمة عليهم السالم، وكان

شديد المحبة والميل إلى أهل البيت عليهم السالم، ويقال كان زيديا بتريا ضعيف
الحديث.

العامة يعدونه من جملة محدثيهم، ويتهمونه بالكذب وضعف الحديث،
ويجعلونه من جملة المتروكين.

(٤٨٧)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وله كتاب كبير.
كان كوفيا نزل واسط وسكنها.

روى عنه عباد بن كثير البصري، وإسرائيل بن يونس، وحجاج بن أرطأة
وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٢٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١. رجال الكشي ٢٣١ و ٣٩٠. رجال الحلي ٢٤١. هداية
المحدثين ٢٢٠. منهج المقال ٢٤٧. رجال ابن داود ٢٦٤. معالم العلماء ١٤٠.

فهرست
النديم ٢٧٥. فهرست الطوسي ١٨٩. رجال البرقي ١١. نقد الرجال ٢٥٠. معجم

رجال
الحديث ١٣: ٩٣. معجم الثقات ٩١. رجال النجاشي ٢٠٥. جامع الرواة ١: ٦٢٠.
مجمع الرجال ٤: ٢٨٤. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٠. إتقان

المقال ٣٣٠. الوجيزة ٤٢. شرح مشيخة الفقيه ٨٣. رجال األنصاري ١٣٢.
لسان الميزان ٧: ٣٢٥. الضعفاء الكبير ٣: ٢٦٨. تقريب التهذيب ٢: ٦٩. التاريخ

الكبير ٣: ٢: ٣٢٨. المجروحين ٢: ٧٦. ميزان االعتدال ٣: ٢٥٧. تهذيب التهذيب
:٨

٢٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٣٠. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٢٢. الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ١٣٣. خالصة تذهيب الكمال ٢٤٤. الكامل في ضعفاء الرجال

٥: ١٧٧٤. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٣. أحوال الرجال ٦٩. الضعفاء والمتروكين
البن

الجوزي ٢: ٢٢٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٧٥ و ٤٦٥.
(٢٤١٩)

[الواسطي]
عمرو بن خلف القرشي بالوالء، الواسطي.

من أصحاب اإلمام عليه السالم.
المراجع:

(٤٨٨)



رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. معجم رجال الحديث ١٣: ٩٦. نقد
الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢١. مجمع الرجال ٤: ٢٨٤. منتهى المقال ٢٢٩.

منهج
المقال ٢٤٧.

(٢٤٢٠)
[البارقي]

عمرو بن خليد البارقي، الكوفي، وأكثر الكتب الرجالية خالية من كلمة
البارقي.
كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ٩٦. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢١. مجمع الرجال ٤:

٢٨٥. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٧ وفيه اسم أبيه خليل بدل خليد.
(٢٤٢١)
[الزيات]

عمرو بن خليفة النهدي بالوالء، الزيات، الكوفي.
كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ٩٦. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢١. مجمع الرجال ٤:

٢٨٥ وفيه المهدي بدل النهدي. منهج المقال ٢٤٧.
(٢٤٢٢)

[أبو خلدة]
أبو خلدة عمرو، وقيل عمر بن دينار الكوفي.

محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، بعض العامة يجعلونه من جملة المجهولين.
روى عنه سيف بن عمر التميمي.

(٤٨٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٩٦. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢١. مجمع الرجال ٤:
٢٨٥. رجال البرقي ٣٦. بهجة اآلمال ٥: ٥٩٤. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال

.٢٤٧
خالصة تذهيب الكمال ٢٤٥.

(٢٤٢٣)
[األثرم]

أبو محمد عمرو بن دينار المكي، الجمحي بالوالء، وقيل مولى ابن بازان،
وقيل مولى باذان، اليمني، الصنعاني، األيناوي، المعروف باألثرم.

عالم تابعي، محدث ثقة، فقيه، حافظ، مقرئ، مفتي فاضل.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. كان من أبناء الفرس الذين أرسلوا مع سيف

ابن ذي يزن وتوالدوا في اليمن.
ولد في صنعاء سنة ٤٦، وقيل سنة ٤٥.

تصدر لالفتاء بمكة المكرمة، وصار شيخ الحرم.
روى عنه مالك بن أنس، وسفيان بن عيينة، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.

توفي بمكة المكرمة سنة ١٢٦، وقيل سنة ١٢٧، وقيل سنة ١٢٥، وقيل سنة ١٢٩.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ٣٣٠. رجال ابن داود ١٤٥. معجم
الثقات ٩١. معجم رجال الحديث ١٣: ٩٧. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١:

.٦٢١
مجمع الرجال ٤: ٢٨٥. بهجة اآلمال ٥: ٥٩٤. منهج المقال ٢٤٧. وسائل الشيعة

.٢٠: ٢٨٠
غاية النهاية ١: ٦٠٠. البداية والنهاية ١٠: ٢١. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢:

٣١٨ وفيه البصري. تاريخ االسالم للذهبي ٥: ١١٤. تذكرة الحفاظ ١: ١١٣. العبر
:١

١٦٣. المراسيل ١٢٠. الكنى واألسماء ٢: ١٠١. تاريخ الثقات ٣٦٣. المعارف
.٢٠٦

األعالم ٥: ٧٧. الطبقات الكبرى ٥: ٣٥٣. مرآة الجنان ١: ٢٦٤. تهذيب التهذيب
:٨

(٤٩٠)



٢٨. تاريخ أسماء الثقات ٢٢٣. النجوم الزاهرة ١: ٣٠٠. العقد الثمين ٦: ٣٧٤.
خالصة

تذهيب الكمال ٢٤٤. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٣١. تهذيب األسماء واللغات ٢:
.٢٧

طبقات الحفاظ ٤٣. تقريب التهذيب ٢: ٦٩. ميزان االعتدال ٣: ٢٦٠. شذرات
الذهب

١: ١٧١. طبقات الشيرازي ٧٠. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٥. التاريخ الكبير ٦:
.٣٢٨

طبقات ابن خياط ٢٨١. سير أعالم النبالء ٥: ٣٠٠.
(٢٤٢٤)

[األنماطي]
عمرو، وقيل عمر ابن أبي نصر زيد، وقيل زياد السكوني والشرعبي بالوالء،

الكوفي، المعروف باألنماطي.
من ثقات محدثي االمامية، له كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، والحسين بن عثمان، وعبد الله بن سنان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨ و ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٢٥ و ٣٤٠. رجال النجاشي ٢٠٦.
فهرست الطوسي ١١١. معالم العلماء ٨٣. رجال ابن داود ١٤٤. رجال الحلي ١٢١.

معجم رجال الحديث ١٣: ١٧ و ٧٥ و ٩٨. معجم الثقات ٩١. رجال البرقي ٣٥.
نقد

الرجال ٢٤٩ و ٢٥٣. توضيح االشتباه ٢٣٦. جامع الرواة ١: ٦١٧ و ٦٣٠. هداية
المحدثين ١٢٢. مجمع الرجال ٤: ٢٥٤ و ٢٧٥ و ٢٨٥. بهجة اآلمال ٥: ٥٨٠.

منتهى
المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٥. جامع المقال ٨٢. ايضاح االشتباه ٥٩. نضد

االيضاح
٢٤٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧. روضة المتقين ١٤: ٤٠٢. الوجيزة ٤٢. رجال

األنصاري ١٣١.
(٢٤٢٥)
[الكوفي]

عمرو بن سعد الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.



(٤٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣٣١. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ٩٨. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢١. مجمع الرجال ٤:
٢٨٥. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٧.

(٢٤٢٦)
[عمرو بن سعيد]

أبو سعيد عمرو بن سعيد بن هالل الثقفي وقيل القرشي بالوالء، الكوفي، وقيل
البصري.

محدث إمامي ثقة، جليل القدر، وقيل لم تثبت وثاقته.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عمر بن يزيد، وزيد الشحام، وأبو كهمس هيثم بن عبيد، وقيل عبد
الله وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٢٩ و ٢٤٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٣١. خاتمة

المستدرك ٨٣٠. معجم الثقات ٣٢٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٠٢. رجال البرقي
١١ و ٣٥. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٢. هداية المحدثين ٢٢٠. مجمع

الرجال ٤: ٢٨٦. منتهى المقال ٢٣٠. منهج المقال ٢٤٧. روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.
الوجيزة ٤٢.

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٢١. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٣٦. المغني في
الضعفاء ٢: ٤٨٤. خالصة تذهيب الكمال ٢٤٥. تقريب التهذيب ٢: ٧٠. تهذيب

التهذيب ٨: ٣٩.
(٢٤٢٧)
[الطائي]

أبو األسود عمرو بن سوادة الطائي، النبهاني، الكوفي.

(٤٩٢)



من أصحاب اإلمام عليه السالم.
توفي سنة ١٨١، وله تسع وثمانون سنة، وقيل سبع وثمانون سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٠٥. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٢. مجمع الرجال
:٤

٢٨٦. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٧ وفيه البهائي بدل النبهاني.
(٢٤٢٨)
[األزدي]

عمرو بن سيف األزدي، كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٠٦. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٢. مجمع الرجال

:٤
٢٨٦. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٧.

(٢٤٢٩)
[عمرو الشامي]

محدث من أصحاب اإلمام.
روى عنه عبد الله بن المغيرة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٢.

خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣٤. جامع الرواة ١: ٦٦٢.
منتهى

المقال ٢٣٠.
(٢٤٣٠)
[الجعفي]

أبو عبد الله عمرو بن شمر بن يزيد الجعفي، الكوفي.

(٤٩٣)



محدث إمامي ضعيف الحديث، ويقول بعض العامة عنه بأنه كان كذابا متروك
الحديث، رافضي يشتم الصحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن خالد الطيالسي، وحماد بن عيسى

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٣٠.
رجال النجاشي ٢٠٤. فهرست الطوسي ١١٢. معالم العلماء ٨٤. رجال ابن داود

.٢٦٤
رجال الحلي ٢٤١. معجم رجال الحديث ١٣: ١٠٦. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال

٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٣. هداية المحدثين ١٢٢. مجمع الرجال ٤: ٢٨٦ و
٢٨٧. بهجة اآلمال ٥: ٥٩٦. منتهى المقال ٢٣٠. منهج المقال ٢٤٧. جامع المقال

٨٢. إتقان
المقال ٣٣٠. الوجيزة ٤٢. شرح مشيخة الفقيه ٨٧. رجال األنصاري ١٣٢.

لسان الميزان ٤: ٣٦٦. ميزان االعتدال ٣: ٢٦٨. المجروحين ٢: ٧٥. الضعفاء
الكبير ٣: ٢٧٥. التاريخ الكبير ٦: ٣٤٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٧٧٩.

الجرح
والتعديل ٣: ١: ٢٣٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٧٦ و ٣٤٨. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٢٨. أحوال الرجال ٥٦. الضعفاء والمتروكين
للدارقطني

١٣٢. الضعفاء ١١٨. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٢٩. المغني في الضعفاء ٢:
.٤٨٥

(٢٤٣١)
[العجلي]

أبو الصخر عمرو، وقيل عمر بن طلحة، وقيل حنظلة العجلي، البكري،
الكوفي.

محدث إمامي، وثقه بعض علمائنا ولم يوثقه آخرون منهم.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٤٩٤)



روى عنه علي بن الحكم، ومحمد بن مروان العجلي، وصفوان بن يحيى
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٣٠.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧ و ٦٨ و ١٠٩ و ١٢: ٦٦ في ترجمة أخيه علي بن

طلحة.
نقد الرجال ٢٥١ و ٢٥٣. رجال البرقي ١١ و ١٧. جامع الرواة ١: ٦٢٤ و ٦٣٣.

معجم
الثقات ٣٢٥. رجال ابن داود ١٤٥. هداية المحدثين ١٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٥٧

و ٢٩٣. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٣٢)

[ابن أبي عاصم]
عمرو، وقيل عمار، وقيل عمران بن أبي عاصم، وقيل ابن عاصم.

محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم.
روى عنه علي بن الحكم، وأبو عبد الله المؤمن.

المراجع:
جامع الرواة ١: ٦٤٠. معجم رجال الحديث ١٢: ٢٤٩ و ١٣: ٧٢ و ١٣٧. تنقيح

المقال ٢: ٣٤٩.
(٢٤٣٣)
[النخعي]

عمرو بن عامر النخعي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١١٠. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٤. مجمع الرجال
:٤

٢٨٧. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٨.

(٤٩٥)



(٢٤٣٤)
[المسلي]

عمرو بن عبد الحكم المسلي، الكوفي.
كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١١٠ وفيه اسم أبيه عبد الحكيم بدل عبد الحكم والمسلمي بدل

المسلي. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٨٨. منتهى
المقال

٢٢٩. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٣٥)
[السبيعي]

أبو إسحاق عمرو، ويقال عمر بن عبد الله بن علي بن أحمد بن ذي يحمد
السبيعي، الهمداني، الكوفي.

محدث إمامي لم تثبت وثاقته، وقيل كان من الضعفاء، وثقه بعض العامة.
كان تابعيا، حافظا، مقرئا، وشيخ الكوفة في وقته. روى كذلك عن اإلمامين

أمير المؤمنين عليه السالم والحسن بن علي عليه السالم.
روى عنه ابنه يونس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.

توفي بعد أن كف بصره سنة ١٢٧، وقيل سنة ١٢٨، وقيل سنة ١٢٩، وقيل سنة
١٣٢، وقيل سنة ١٢٦، وكانت والدته سنة ٢٩، وقيل سنة ٣٣ وقيل غير ذلك.

المراجع:
رجال الطوسي ٦٤ و ٧١ و ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ٣٣٣. هدية األحباب (فارسي)

٣. االختصاص ٨٣. االرشاد ٢٦٣. معجم الثقات ٣٢٨. معجم رجال الحديث ١٣:
١١١. جامع الرواة ١: ٦٢٤. البحار ١١: ٣٣. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ١٠.

الكنى
واأللقاب ١: ٤. مجمع الرجال ٤: ٢٨٨. منتهى المقال ٢٣٠. منهج المقال ٢٥٠.

إتقان
المقال ١٠١ و ٣٣١.

(٤٩٦)



غاية النهاية ١: ٦٠٢. أحوال الرجال ٧٩. المراسيل ١٢١. ذكر أخبار أصبهان ٢:
٢٦. شذرات الذهب ١: ١٧٤. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٤٩. طبقات ابن خياط

.١٦٢
البداية والنهاية ١٠: ٢٦. ميزان االعتدال ٣: ٢٧٠. تاريخ الذهبي ٥: ١١٨. العبر ١:
١٦٥. األنساب ٢٩٠. الطبقات الكبرى ٦: ٣١٣. وفيات األعيان ٣: ٤٥٩. المغني

في
الضعفاء ٢: ٤٨٦. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٧١. القاموس المحيط ٣: ٣٦.

لسان
الميزان ٧: ٣٢٦. النجوم الزاهرة ١: ٣٠٤. تاريخ أسماء الثقات ٢٢١. الكنى

واألسماء
١: ١٠٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٤٦. األعالم ٥: ٨١. تقريب التهذيب ٢: ٧٣.
اللباب ٢: ١٠٢. الكامل في التاريخ ٥: ٣٤٠. طبقات الحفاظ ٤٣. هدى الساري

.٤٣١
المعارف ١٩٩. سير أعالم النبالء ٥: ٣٩٢. تاريخ الثقات ٣٦٦. الجرح والتعديل ٣:

:١
٢٤٢. التاريخ الكبير ٦: ٣٤٧. المشتبه ١: ٣٥٢. تهذيب التهذيب ٨: ٦٣. معجم

البلدان
٣: ١٨٧. حلية األولياء ٤: ٣٣٨. لسان العرب مادة سبع ٨: ١٥٠. تذكرة الحفاظ

:١
١١٤. مرآة الجنان ١: ٢٦٩.

(٢٤٣٦)
[األنباري]

عمرو بن عبيد األنباري.
من أصحاب اإلمام عليه السالم، وأصحاب كتب الرجال لم يفصلوا أحواله وترجمة

حياته.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٤. معجم رجال الحديث ١٣: ١١٢.
خاتمة المستدرك ٨٣٠ وفيه األنصاري بدل األنباري. نقد الرجال ٢٥١. جامع الرواة

١: ٦٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٨٨. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٣٧)

[عمرو بن عبيد]
أبو عثمان، وقيل أبو مروان عمرو بن عبيد بن باب البصري، التميمي وقيل



(٤٩٧)



التيمي بالوالء.
أحد رجاالت المعتزلة القدرية، ومن دعاة االعتزال المعروفين، كان عابدا،

زاهدا، متكلما، مفسرا، أديبا، شاعرا، مؤلفا، محدثا عامي المذهب، وقيل من
الشيعة، والعامة اتهموه بالكذب وتركوا حديثه.

ولد سنة ٨٠ من أصل فارسي وسكن البصرة، وصحب بها الحسن البصري
دهرا من الزمن، ثم اختلف معه وأحدث البدع، واعتزل مجلسه وتبعه جماعة

وأيدوه سموا بالمعتزلة العمروية نسبة إليه.
روى عنه علي بن عاصم، ويحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم. له
من التآليف كتاب (العدل والتوحيد)، و (التفسير)، و (الرد على القدرية)،

و (ديوان شعر).
توفي بمران (في طريق مكة) سنة ١٤٤، وقيل سنة ١٤٣، وقيل سنة ١٤٢،

وقيل سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٤. خاتمة المستدرك ٨٣٠. فرق الشيعة
١٢. فهرست النديم ٢٠٣. تتمة المنتهى (فارسي) ١٦٢. ريحانة األدب (فارسي) ٧:
٢٠٠. المقاالت والفرق ١٠ و ١٤٥. معجم رجال الحديث ١٣: ١١٢. جامع الرواة

:١
٦٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٢٨. نقد الرجال ٢٥١. مروح الذهب ٣: ٣١٣. الكنى

واأللقاب ١: ١٤٩. أمالي المرتضى ١: ١١٧. سفينة البحار ٢: ٢٦٥ و ٢٦٦. منتهى
المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٨.

الطبقات الكبرى ٧: ٣٣. طبقات المعتزلة ٣٥. الكامل في التاريخ ٥: ٥٢٨. مفتاح
السعادة ٢: ٣٥. األعالم ٥: ٨١. مرآة الجنان ١: ٢٩٥. المجموع في الضعفاء

والمتروكين ١٧٤ و ٣٤٨ و ٤٦٥. غاية النهاية ١: ٦٠٢. اللباب ٢: ٣٥٨. معجم
البلدان

٥: ٩٥. الحور العين ١١١. تقريب التهذيب ٢: ٧٤. معجم المؤلفين ٨: ٩. التاريخ
الكبير

٦: ٣٥٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٦. المعارف ٢١٢. المجروحين ٢: ٦٩. لسان

(٤٩٨)



الميزان ٧: ٣٢٦. تهذيب التهذيب ٨: ٧٠. ميزان االعتدال ٣: ٢٧٣. وفيات األعيان
:٣

٤٦٠. العبر ١: ١٩٣. الملل والنحل ١: ٤٨ و ٤٩. تاريخ بغداد ١٢: ١٦٦. األنساب
٣٩٩. هدية العارفين ١: ٨٠٢. الفرق بين الفرق ١٢٠. شذرات الذهب ١: ٢١٠.

البداية
والنهاية ١٠: ٧٨. خالصة تذهيب الكمال ٢٤٧. النجوم الزاهرة ١: ٣٤٨. تاريخ

گزيده
(فارسي) ٢٥٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٧٥٠. الضعفاء الكبير ٣: ٢٧٧. البيان
والتبيين ١: ٢٣. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٤٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٢.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٢٩. أحوال الرجال ١٠٨ و ١٨٥. سير أعالم

النبالء ٦: ١٠٤. الضعفاء ١١٨. تاريخ الذهبي ٦: ١٠٧. المراسيل ١٢٣. الكنى
واألسماء ٢: ٢٦.

(٢٤٣٨)
[األزرق]

أبو علي عمرو بن عبيد الله األزرق.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم، له كتاب.

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٦٨
و ١١٤. رجال النجاشي ٢٠٥. فهرست الطوسي ١١٢. رجال ابن داود ١٤٥. نقد

الرجال ٢٥١. جامع الرواة ١: ٦١٨ و ٦٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٨٧. منهج المقال
.٢٤٨

(٢٤٣٩)
[الهمداني]

عمرو بن عثمان الجابري، وقيل الحائري، الهمداني.
لم يتعرض أصحاب كتب الرجال والتراجم إلى تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

(٤٩٩)



رجال الحديث ١٣: ١١٧. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٦. مجمع الرجال
:٤

٢٨٨. منتهى المقال ٢٢٩. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٤٠)
[الجهني]

عمرو بن عثمان الجهني، الكوفي.
محدث أحواله كسابقه.

روى عنه داود بن فرقد، والحسين بن المختار، وأبو أيوب الخزاز وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١١٧. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١:

.٦٢٦
مجمع الرجال ٤: ٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨.

(٢٤٤١)
[عمرو بن عطاء]

عمرو، وقيل عمر بن عطاء بن وسيلة، وقيل وشيكة الكوفي.
كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧ و ٢٥٢. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. معجم رجال الحديث ١٣:
٤٤ و ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٣١. نقد الرجال ٢٥٢ و ٢٥٤. توضيح االشتباه

.٢٣٩
جامع الرواة ١: ٦٢٦ و ٦٣٦. مجمع الرجال ٤: ٢٦٢ و ٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢.

منهج
المقال ٢٤٨. روضة المتقين ١٤: ٤٠٣.

(٢٤٤٢)
[البارقي]

عمرو بن عطية البارقي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

(٥٠٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١١٩. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٦. مجمع الرجال
:٤

٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٤٣)
[مندل]

أبو عبد الله عمرو بن علي العنزي، وقيل العتري، الكوفي، الملقب بمندل.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب في الحديث.

روى عنه الحسن بن محمد بن علي األزدي، وزيد بن الحباب، ومحمد بن
علي بن النعمان وغيرهم.

توفي في الكوفة في شهر رمضان سنة ١٦٨، وقيل سنة ١٦٧، وكانت والدته
سنة ١٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٦ و ٣١٦ وفيه اسمه منذر بن علي الغزي الكوفي أسند عنه.

تنقيح المقال ٢: ٣٣٥ و ٣: ٢٤٧. الذريعة ٦: ٣٦٨ وفيه جاء وفاته سهوا سنة ٢٩٧.
معجم رجال الحديث ١٣: ١١٩ و ١٨: ٣٣١. رجال النجاشي ٢٩٩. معجم الثقات

١٢٤. مجمع الرجال ٤: ٢٨٩ و ٦: ١٣٩ و ١٤٠. رجال ابن داود ١٩٢. جامع
الرواة ١:

٦٢٦ و ٢: ٢٦٣. رجال الحلي ٢٦٠. رجال البرقي ٤٦ وفيه كان عاميا. نقد الرجال
٢٥٢ و ٣٥٤. توضيح االشتباه ٢٨٧. منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٨. وسائل

الشيعة ٢٠: ٢٨١ و ٣٥٣. روضة المتقين ١٤: ٤٦١. إتقان المقال ١٠٢. رجال
األنصاري ١٣٣.

خالصة تذهيب الكمال ٣٤١. المجروحين ٣: ٢٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٣٤.
المشتبه ٢: ٤٧٥. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨١. شذرات الذهب ١: ٢٦٦. الكامل في
التاريخ ٦: ٨٠. األعالم ٧: ٢٩٢. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٩٨. تقريب التهذيب ٢:

(٥٠١)



٢٧٤. لسان الميزان ٧: ٣٩٨. ميزان االعتدال ٤: ١٨٠. التاريخ الكبير ٨: ٧٣. العبر
:١

٢٥٤. طبقات ابن خياط ١٦٩. االكمال ٧: ٤٣.
(٢٤٤٤)
[الجعفي]

عمرو بن عمر الجعفي وقيل الجعفري بالوالء، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥ وفيه: عمرو بن عمرو. خاتمة

المستدرك ٨٣٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٠. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة
:١

٦٢٦. مجمع الرجال ٤: ٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٤٥)
[النهدي]

أبو األسود، وقيل أبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، الكوفي.
تابعي من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٢٠. نقد الرجال ٢٥٢ وفيه: عمرو بن عمران األسود. مجمع
الرجال ٤: ٢٨٩ وفيه كما في نقد الرجال. جامع الرواة ١: ٦٢٦. منتهى المقال ٢٣٢

وفيه كما في النقد. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٤٦)
[الحنفي]

عمرو بن عمير بن محجن، وقيل محجر الحنفي، الكوفي.
أحد أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣٣٥ وفيه نحجر بدل محجن. خاتمة

(٥٠٢)



المستدرك ٨٣٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٠. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة
:١

٦٢٦. مجمع الرجال ٤: ٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨ وفيه اسم أبيه
عمر بدل عمير.

(٢٤٤٧)
[ابن العنصري]

عمرو بن العنصري.
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره، فلذلك ال أعرف عن أحواله

سوى أنه من أصحاب اإلمام عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٣:
.١٢٠

(٢٤٤٨)
[الحناط]

أبو إسماعيل عمرو بن غانم الحناط، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

توفي سنة ١٨١ وله أربع وثمانون سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٢١. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٦. مجمع الرجال

:٤
٢٨٩. منتهى المقال ٢٣٢ وفيه الخياط بدل الحناط. منهج المقال ٢٤٨.

(٢٤٤٩)
[الحضرمي]

أبو األسود عمرو، وقيل عمر بن غياث الحضرمي، الكوفي.

محدث صحب اإلمام عليه السالم، وقيل كان من المرجئة.
روى عنه معاوية بن هشام.

(٥٠٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. مجمع الرجال ٤: ٢٩٠. جامع الرواة

١: ٦٢٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢١. نقد الرجال ٢٥٢. خاتمة المستدرك
.٨٣٠

بهجة اآلمال ٥: ٥٩٧. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨. نضد االيضاح ٢٤٤.
التاريخ الكبير ٦: ١٨٥. المجروحين ٢: ٨٨. ميزان االعتدال ٣: ٢١٦. لسان

الميزان ٤: ٣٢٢. الضعفاء الكبير ٣: ١٨٤. الجرح والتعديل ٣: ١: ١٢٨. المجموع
في

الضعفاء والمتروكين ٣٤٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢١٤. المغني في
الضعفاء ٢: ٤٧٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٢٧.

(٢٤٥٠)
[الهمداني]

عمرو بن فرقد، وقيل يزيد الهمداني، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٨. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٢١ و ١٣٣. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٩. مجمع
الرجال ٤: ٢٩٢. منتهى المقال ٢٣٢.

(٢٤٥١)
[األزدي]

عمرو بن فضالة األزدي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك

٨٣٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢١. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٧.
مجمع

الرجال ٤: ٢٩٠. منتهى المقال ٢٣١ و ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨ وفيه اسم أبيه فضال
بدل فضالة. إتقان المقال ٢١١.

(٥٠٤)



(٢٤٥٢)
[التمار]

أبو علي عمرو بن القاسم بن حبيب التمار، الكوفي.
محدث إمامي، ضعف حديثه بعض العامة.

روى عنه الحسن بن علي بن عفان، وإسماعيل ابن بنت السدي، وعباد بن
يعقوب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٢١. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٧. مجمع الرجال
:٤

٢٩٠. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨.
لسان الميزان ٤: ٣٧٣. ميزان االعتدال ٣: ٢٨٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٥:

١٧٨٣. المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٣١.
الجرح والتعديل ٣: ٢٥٦.

(٢٤٥٣)
[المجاشعي]

عمرو بن القاسم المجاشعي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم رجال
الحديث ١٣: ١٢٢. جامع الرواة ١: ٦٢٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩٠. منهج المقال

.٢٤٨
(٢٤٥٤)

[النجاشي]
عمرو بن القاسم النجاشي، وقيل ابن النجاشي.

كسابقه.

(٥٠٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٢٢. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١:
.٦٢٧

مجمع الرجال ٤: ٢٩٠. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨.
(٢٤٥٥)
[المالئي]

أبو عبد الله عمرو بن قيس المالئي، البزاز، الكوفي.
من المحدثين الحفاظ، والعامة يعتبرونه من ثقاتهم، وكان يبيع المالء.

حدث عنه سفيان الثوري، وعمرو بن شبيب المسلي، وأسباط بن محمد
وغيرهم.

توفي سنة بضع وأربعين ومائة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٦. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٢٢. توضيح االشتباه ٢٣٨. جامع الرواة ١: ٦٢٧. مجمع

الرجال
٤: ٢٩٠. منهج المقال ٢٤٨.

التاريخ الكبير ٣: ٢: ٣٦٣. تهذيب التهذيب ٨: ٩٢. تاريخ الذهبي ٦: ١١٠.
المغني في الضعفاء ٢: ٤٨٨. الثقات ٧: ٢٢١. حلية األولياء ٥: ١٠٠. موضح أوهام

الجمع والتفريق ٢: ٣٢٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٤٨. تقريب التهذيب ٢: ٧٧.
مشاهير علماء األمصار ١٦٧. ميزان االعتدال ٣: ٢٨٤. سير أعالم النبالء ٦: ٢٥٠.

الجرح والتعديل ٣: ٢٥٤.
(٢٤٥٦)

[الكرابيسي]
عمرو، وقيل عمر الكرابيسي، وقيل صاحب الكرابيس.

من أصحاب اإلمام عليه السالم.

(٥٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣٠. معجم
رجال الحديث ١٣: ٦٦ و ١٣٤. جامع الرواة ١: ٦٢٧. منهج المقال ٢٤٨.

(٢٤٥٧)
[الكردي]

عمرو الكردي، الكوفي.
صحب اإلمام عليه السالم وأدرك اإلمام الباقر عليه السالم، ولم يتعرض لذكره أكثر

أصحاب
كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ١٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣٤.

(٢٤٥٨)
[عمرو بن محمد]

محدث صحب اإلمام عليه السالم، ومعلوماتي عنه قليلة لخلو أكثر كتب الرجال
والتراجم من ذكره.

روى بالواسطة عنه أحمد بن محمد بن عيسى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٤. جامع الرواة ١: ٦٢٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦.
(٢٤٥٩)

[عمرو بن مرزوق]
من المحدثين الموالي، صحب اإلمام عليه السالم، وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم

أيضا
روى عنه عمرو بن عثمان.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٥٠٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٦. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٢٥. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١:
.٦٢٧

مجمع الرجال ٤: ٢٩١. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨. كامل الزيارات
.٢٥٠

(٢٤٦٠)
[اليشكري]

عمرو بن مروان اليشكري بالوالء، الخزاز، الكوفي، أخو عمار اليشكري.
من ثقات محدثي االمامية.

روى عنه يونس بن يعقوب، وأبو داود المسترق.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. رجال النجاشي في ترجمة أخيه
عمار ٢٠٦. رجال ابن داود ١٤٦. رجال الحلي ١٢١. معجم الثقات ٩٢. معجم

رجال
الحديث ١٣: ١٢٦. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٧.

مجمع
الرجال ٤: ٢٩١. منهج المقال ٢٤٨. منتهى المقال: ٢٣١. وسائل الشيعة ٢٠:

.٢٨١
روضة المتقين ١٤: ٤٠٣. إتقان المقال ١٠٢. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٣.

(٢٤٦١)
[التميمي]

أبو نجران عمرو بن مسلم التميمي، الكوفي.
محدث ذمه بعضهم لشربه النبيذ. روى عنه حنان بن سدير.

المراجع:
رجال النجاشي في ترجمة ابنه عبد الرحمن بن أبي نجران ١٦٣. رجال الكشي

٣٢٠. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٦. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. نقد الرجال ٣٩٩.
جامع

الرواة ١: ٦٢٨ و ٢: ٤١٩. خاتمة المستدرك ٨٦٨. توضيح االشتباه ٣١٥. مجمع
الرجال ٤: ٢٩١ و ٧: ١٠٢ و ١٠٣. منهج المقال ٢٤٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨١.

(٥٠٨)



(٢٤٦٢)
[عمرو بن مصعب]

محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم.
روى عنه عبيد بن عبد الله بن أبي هاشم الصيرفي، وعبد الرحمن بن حماد

الكوفي، وعباد بن يعقوب.
المراجع:

منهج المقال ٢٤٨. جامع الرواة ١: ٦٢٨. معجم الثقات ٣٢٨. نقد الرجال ٢٥٣.

تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٧.
(٢٤٦٣)
[البجلي]

أبو مغيث عمرو بن مغيث البجلي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك

٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٨. نقد الرجال ٢٥٣. جامع الرواة ١: ٦٢٨.
مجمع

الرجال ٤: ٢٩١. منتهى المقال ٢٣١ و ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٨. إتقان المقال
.٢١٢

الوجيزة ٤٢.
(٢٤٦٤)
[القيسي]

عمرو، وقيل عمر بن المنهال بن المقالص القيسي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل بعدم وثاقته، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه عبيد الله بن الحسن، وعلي بن الحسن.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٥٠٩)



المراجع:
رجال النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن عمرو ٤٢، و ٢٠٦. معالم العلماء ٨٥.

تنقيح المقال ٢: ٣٣٧ و ٣٤٨. جامع الرواة ١: ٦٢٨ و ٦٣٧. معجم رجال الحديث
:١٣

٥٨ و ١٢٨. مجمع الرجال ٤: ٢٦٦ و ٢٩١. رجال ابن داود ١٤٦. فهرست
الطوسي

١١٥. رجال الحلي ١٢١. معجم الثقات ٩٢. هداية المحدثين ١٢٢ و ١٢٤. نقد
الرجال

٢٥٣. بهجة اآلمال ٥: ٥٩٧. منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٨. جامع المقال
.٨٢

ايضاح االشتباه ٥٩. نضد االيضاح ٢٤٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨١. روضة المتقين
:١٤

٤٠٣. الوجيزة ٤٢. رجال األنصاري ١٣٣.
(٢٤٦٥)
[الكوفي]

عمرو بن نجران الكوفي.
محدث. روى عنه معاوية بن وهب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٩. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٨٣١. نقد الرجال

٢٥٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٩. جامع الرواة ١: ٦٢٨. منتهى المقال ٢٣٢.
منهج المقال ٢٤٨.

(٢٤٦٦)
[الجعفي]

عمرو بن النعمان الجعفي.
محدث من أصحاب اإلمام عليه السالم.

روى عنه أحمد بن النضر.
المراجع:

رجال البرقي ٣٥. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٩. جامع
الرواة ١: ٦٢٨.

(٥١٠)



(٢٤٦٧)
[النخعي]

عمرو بن نهيك النخعي، الكوفي.
محدث لم أحظى بمعرفة تفاصيل أحواله إال كونه من أصحاب اإلمام عليه السالم.

روى عنه معاوية بن وهب، وعلي بن النعمان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٨. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣٠.
رجال البرقي ٣٥ وفيه: بياع الهروي. نقد الرجال ٢٥٢. توضيح االشتباه ٢٣٨. جامع

الرواة ١: ٦٢٨. مجمع الرجال ٤: ٢٩٢. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.
أضبط

المقال ٥٢٥ وفيه كما في رجال البرقي.
(٢٤٦٨)
[الطائي]

عمرو بن هشام الطائي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك

٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ١٣١. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٨.
مجمع

الرجال ٤: ٢٩٢. منتهى المقال ٢٣١. منهج المقال ٢٤٩. إتقان المقال ٢١٢.
الوجيزة ٤٢.

(٢٤٦٩)
[النخعي]

عمرو، وقيل عمر بن يحيى زاذان، وقيل ابن زاذان النخعي بالوالء، الكوفي
من أصحابه عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٤٨ و ٢٥٣. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧ و ٣٤٩. خاتمة المستدرك

(٥١١)



٨٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ٦٠ و ١٣١. نقد الرجال ٢٥٢ و ٢٥٦. جامع
الرواة ١:

٦٢٩ و ٦٣٨. مجمع الرجال ٤: ٢٦٧ و ٢٩٢. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال
.٢٤٩

(٢٤٧٠)
[الكوفي]

عمرو بن يحيى بن زكريا الكوفي.
كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٣١. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١: ٦٢٩. مجمع الرجال

:٤
٢٩٢. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.

(٢٤٧١)
[الكوفي]

عمرو بن يحيى بن سالم الكوفي.
إمامي كسابقيه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٠. تنقيح المقال ٢: ٣٣٧. خاتمة المستدرك ٨٣١. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٣١. رجال البرقي ٣٥. نقد الرجال ٢٥٢. جامع الرواة ١:
.٦٢٩

مجمع الرجال ٤: ٢٩٢. منتهى المقال ٢٣٢. منهج المقال ٢٤٩.
(٢٤٧٢)
[الطائي]

عمير بن الحارث الطائي، الكوفي.
من أصحابه عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

(٥١٢)



رجال الحديث ١٣: ١٥٧. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٥. مجمع الرجال
:٤

٢٩٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٤٧٣)
[العبدي]

عمير بن سويد العبدي، الكوفي.
إمامي كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٥٨. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال
:٤

٢٩٣. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٤٧٤)

[الخثعمي]
عمير بن صالح الخثعمي، الكوفي.

كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٥٨. نقد الرجال ٢٥٨. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال

:٤
٢٩٣. منهج المقال ٢٥٣.

(٢٤٧٥)
[الجعفي]

عمير بن عمار الجعفي، الكوفي.
من أصحابه عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

(٥١٣)



رجال الحديث ١٣: ١٥٩. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال
:٤

٢٩٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣ وفيه اسم أبيه عمارة بدل عمار.
(٢٤٧٦)

[الهمداني]
عمير بن عمران الهمداني بالوالء، الكوفي.

كسابقه.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٥٩. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال

٤: ٢٩٣. منهج المقال ٢٥٣. منتهى المقال ٢٣٥.
(٢٤٧٧)
[عميرة]

معلوماتي عنه ضئيلة لخلو أكثر كتب الرجال والتراجم من ذكره.
روى عنه حسان الجمال.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٣: ١٥٩. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. جامع الرواة ١: ٦٤٦.

(٢٤٧٨)
[الكوفي]

عنبسة بن األزهر الكوفي.
اطالعي عنه كسابقه لعدم ذكر أصحاب كتب الرجال والتراجم تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٠.
نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال ٤: ٢٩٣. منتهى المقال

.٢٣٥
منهج المقال ٢٥٣.

(٥١٤)



(٢٤٧٩)
[األسدي]

عنبسة بن بجاد األسدي بالوالء.
من ثقات محدثي االمامية، وكان عابدا، قاضيا خيرا، كاتبا فاضال، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الرحمن بن أبي هاشم، وصفوان بن يحيى، وإبراهيم بن مهزم

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. رجال النجاشي ٢١٤.
فهرست الطوسي ١٢٠. معالم العلماء ٨٨. رجال ابن داود ١٤٧. رجال الحلي ١٢٩.

معجم الثقات ٩٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٠ و ١٦٥. نقد الرجال ٢٥٩.
رجال

البرقي ٤٠. توضيح االشتباه ٢٤٠. جامع الرواة ١: ٦٤٦. هداية المحدثين ١٢٥.
الوجيزة ٤٣. رجال الكشي ٣٧٢. مجمع الرجال ٤: ٢٩٣ و ٢٩٤. بهجة اآلمال ٥:

٦٣١. منهج المقال ٢٥٣. منتهى المقال ٢٣٥. التحرير الطاووسي ٢٠٧. جامع
المقال

٨٣. ايضاح االشتباه ٦٦. نضد االيضاح ٢٤٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٦. روضة
المتقين ١٤: ٤٠٧. إتقان المقال ١٠٦. رجال األنصاري ١٣٦.

(٢٤٨٠)
[األسدي]

عنبسة بن خالد األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٦١. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال
:٤

٢٩٤. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.

(٥١٥)



(٢٤٨١)
[القطان]

عنبسة بن سعيد البصري، وقيل الواسطي، وقيل النضري، القطان، أخو أبي
الربيع السمان.

محدث ضعفه بعض العامة.
روى عنه نصر بن إسحاق، وعبد الوهاب الثقفي، ويزيد بن هارون وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٦٢ و ١٦٣. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع
الرجال ٤: ٢٩٤. منهج المقال ٢٥٣.

لسان الميزان ٧: ٣٢٩. ميزان االعتدال ٣: ٢٩٩. تهذيب التهذيب ٨: ١٥٧. تقريب
التهذيب ٢: ٨٨. المجروحين ٢: ١٧٨. خالصة تذهيب الكمال ٢٥٣. الكامل في

ضعفاء الرجال ٥: ١٩٠٣. الضعفاء الكبير ٣: ٣٦٦. الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٩٩.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٥٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢:

.٢٣٥
المغني في الضعفاء ٢: ٤٩٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٧.

(٢٤٨٢)
[األموي]

عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة، وقيل عيينة بن سعيد بن العاص بن سعيد
القرشي، األموي، الكوفي.

محدث اتهمه العامة بوضع الحديث، وقالوا عنه كان ضعيفا منكر الحديث
متروكا. روى عنه أحمد بن يونس، وسعيد بن زكريا، والوليد بن مسلم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٦٢. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٦. مجمع الرجال
:٤

(٥١٦)



٢٩٤. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.
المجروحين ٢: ١٧٨. لسان الميزان ٧: ٣٢٩. تهذيب التهذيب ٨: ١٦٠. ميزان

االعتدال ٣: ٣٠١. التاريخ الكبير ٧: ٣٩. تقريب التهذيب ٢: ٨٨. خالصة تذهيب
الكمال ٢٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٥: ١٩٠٠. الجرح والتعديل ٣: ١: ٤٠٢.

الضعفاء الكبير ٣: ٣٦٧ وفيه البصري بدل الكوفي. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٦٩ و ٣٥١ و ٤٧١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٣٥ وفيه بصري.

المغني في
الضعفاء ٢: ٤٩٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٧ وفيه: أظنه بغدادي. الضعفاء

.١٢٥
(٢٤٨٣)
[العجلي]

عنبسة، وقيل عقبة بن مصعب العجلي، وقيل الشيباني، الكوفي.
محدث واقفي ناووسي ضعيف الحديث.

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم. روى عنه منصور بن
يونس،

وأبو المغراء الصيرفي، وعبد الله بن بكير وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٦١ و ٣٥٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٣. خاتمة المستدرك
٨٣٢. رجال ابن داود ١٤٧ و ٢٦٥. رجال الحلي ٢٤٤. معجم الثقات ٣٢٨. معجم

رجال الحديث ١١: ١٥٧ و ١٣: ١٦٢. نقد الرجال ٢٥٩. رجال البرقي ٤٠.
توضيح

االشتباه ٢٤١. جامع الرواة ١: ٥٤٠ و ٦٤٦. هداية المحدثين ١٢٥. رجال الكشي
٣٦٥. مجمع الرجال ٤: ٢٩٤ و ٢٩٥. بهجة اآلمال ٥: ٦٣٢. منتهى المقال ٢٣٦.

منهج
المقال ٢٥٣. جامع المقال ٨٣. التحرير الطاووسي ٢٠٦. روضة المتقين ١٤: ٤٠٧.

إتقان المقال ٣٣٣. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٦.
(٢٤٨٤)

[عنبسة الوراق]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تصانيفهم.

روى عنه سابق السندي.

(٥١٧)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٤. جامع الرواة ١: ٦٤٧.

(٢٤٨٥)
[العوام بن حوشب]

أبو عيسى العوام بن حوشب بن يزيد بن رويم بن الحارث بن عبد الله بن سعد
ابن مرة الشيباني، الربعي، الواسطي.

من حسان محدثي االمامية الممدوحين، وله كتاب.
وثقه بعض العامة وقالوا كان ثبتا فاضال.

روى عنه أخوه طالب بن حوشب، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري
وغيرهم.

توفي سنة ١٤٨.
المراجع:

رجال النجاشي ٢١٤. هداية المحدثين ١٢٦. مجمع الرجال ٤: ٢٩٥. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٦٦ وفيه خوشب بدل حوشب. توضيح االشتباه ٢٤١. تنقيح
المقال ٢: ٣٥٤. رجال ابن داود ١٤٨. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٧.

منهج
المقال ٢٥٣. جامع المقال ٨٤. إتقان المقال ٢١٣. الوجيزة ٤٣.

تقريب التهذيب ٢: ٨٩. الكامل في التاريخ ٥: ٥٨٩. طبقات ابن خياط ٣٢٦.
تهذيب التهذيب ٨: ١٦٣. التاريخ الكبير ٧: ٦٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٥٣ وفيه

أبو
الحرث بدل أبو عيسى. شذرات الذهب ١: ٢٢٤. العبر ١: ٢١٠. الثقات ٧: ٢٩٨.

البداية
والنهاية ١٠: ١٠٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٢. النجوم الزاهرة ٢: ١٠. تاريخ

الثقات
٣٧٦. الطبقات الكبرى ٧: ٣١١. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٦. سير أعالم النبالء ٦:

.٣٥٤
(٢٤٨٦)

[العوام بن الزبير]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

(٥١٨)



روى عنه مصعب بن يزيد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٦. جامع الرواة ١: ٦٤٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٤.
(٢٤٨٧)
[الجرمي]

العوام بن عبد الرحمن الجرمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٥٤. خاتمة المستدرك

٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٧. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٧.
مجمع

الرجال ٤: ٢٩٥. منتهى المقال ٢٣٦. منهج المقال ٢٥٣. الوجيزة ٤٣.
(٢٤٨٨)

[األنصاري]
عوانة بن عاصم األنصاري.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٦٧. نقد الرجال ٢٥٩. توضيح االشتباه ٢٤١. جامع الرواة ١:

٦٤٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩٥. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٣.
(٢٤٨٩)
[البارقي]

عوف البارقي بالوالء، الكوفي، مولى عبد الرحيم بن نصر الباقي، وقيل في
اسمه عوف بن عبد الرحيم.

إمامي.

(٥١٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٦٨. رجال البرقي ٤٥ وفيه: شريك المعلى بن خنيس. جامع
الرواة ١: ٦٤٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩٦. منهج المقال ٢٥٤.

(٢٤٩٠)
[األزدي]

عوف بن عبد الله األزدي، الكوفي.
محدث إمامي ضعيف.

روى عنه سعيد بن جناح األزدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٦٨. رجال البرقي ٤٦. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١:

.٦٤٧
مجمع الرجال ٤: ٢٩٥. منهج المقال ٢٥٤. إتقان المقال ٣٣٣.

(٢٤٩١)
[األزدي]

عوف بن عمرو األزدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. وفيه اسم

أبيه عمر بدل عمرو. معجم رجال الحديث ١٣: ١٦٨. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة
١: ٦٤٧. مجمع الرجال ٤: ٢٩٦. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.

(٢٤٩٢)
[البارقي]

عون بن حكيم البارقي، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٧٠. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال
:٤

٢٩٦. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.
(٢٤٩٣)

[السنبسي]
عون بن عباد الطائي، السنبسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٧٠. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال

:٤
٢٩٦. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.

(٢٤٩٤)
[الكوفي]

عون بن لفافة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٧١. نقد الرجال ٢٥٩. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال
:٤

٢٩٦. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.
(٢٤٩٥)

[القالنسي]
عون بن معين القالنسي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه محمد بن سنان.

(٥٢١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٧١. نقد الرجال ٢٦٠. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال
:٤

٢٩٦. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.
(٢٤٩٦)
[الدارمي]

عياش الدارمي، وقيل الدارمي، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٣٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٧٢. نقد الرجال ٢٦٠. توضيح االشتباه ٢٤١. جامع الرواة ١:
٦٤٨. مجمع الرجال ٤: ٢٩٧. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.

(٢٤٩٧)
[الحنفي]

عياض بن عاصم الحنفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦ وفيه الجعفي بدل الحنفي. خاتمة

المستدرك ٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٢. نقد الرجال ٢٦٠. جامع الرواة
:١

٦٤٨. مجمع الرجال ٤: ٢٩٧. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤ وفيه الجعفي
بدل

الحنفي.
(٢٤٩٨)
[الكلبي]

عياض بن عبد الرحمن الكلبي، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦١. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦ وفيه الكليني بدل الكلبي. خاتمة

المستدرك ٨٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٢. نقد الرجال ٢٦٠. جامع الرواة
:١

٦٤٨. مجمع الرجال ٤: ٢٩٧. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤ وفيه الكليني
بدل

الكلبي.
(٢٤٩٩)

[عيثم بن أسلم]
عيثم بن أسلم، وقيل أشيم.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم، والذين ذكروه لم
يفصلوا أحواله وترجمة حياته.

روى عنه محمد بن سليمان الديلمي.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٣. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦. جامع
الرواة ١: ٦٤٨.

(٢٥٠٠)
[عيثم النحاس]

حاالته وأحواله كسابقه.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٤.
(٢٥٠١)
[عيثمة]

عيثمة، وقيل عثيمة.
محدث كسابقيه.

روى عنه بكر بن محمد.

(٥٢٣)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١١: ١٣١ و ١٣: ١٧٤. جامع الرواة ١: ٦٤٨. تنقيح المقال

.٢: ٣٥٦
(٢٥٠٢)
[العبدي]

أبو إسحاق عيسى بن إبراهيم العبدي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه إسماعيل ابن بنت السدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٨٣٢. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٧٥. نقد الرجال ٢٦٥. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال

:٤
٢٩٧. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.

لسان الميزان ٤: ٣٩٢. ميزان االعتدال ٣: ٣٠٩.
(٢٥٠٣)
[الكوفي]

عيسى بن أسامة الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه عبد الله بن المغيرة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٨. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٧٩. نقد الرجال ٢٦٠. جامع الرواة ١: ٦٤٩. مجمع الرجال

:٤
٢٩٩. منتهى المقال ٢٣٦. منهج المقال ٢٥٤. إتقان المقال ٢١٤.

(٢٥٠٤)
[الجريري]

عيسى بن أعين الجريري، األسدي بالوالء، الكوفي.

(٥٢٤)



محدث إمامي ثقة، له كتاب.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وعبد الله بن جبلة، وصفوان بن يحيى

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٨. رجال النجاشي ٢١٠. فهرست
الطوسي ١١٧. معالم العلماء ٨٦. رجال ابن داود ١٤٨. رجال الحلي ١٢٣. معجم

الثقات ٩٢. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٩ و ٢١٠. نقد الرجال ٢٦٠. توضيح
االشتباه ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٦٤٩. هداية المحدثين ٢٢٢. مجمع الرجال ٤:

.٢٩٩
رجال البرقي ٣٠ وفيه الحريري بدل الجريري. نضد االيضاح ٢٤٦. بهجة اآلمال ٥:

٦٣٨. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٤. شرح مشيخة الفقيه ١١٢. ايضاح
االشتباه ٦٠. أضبط المقال ٥٢٥ و ٥٢٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٧. الوجيزة ٤٣.

إتقان
المقال ١٠٧. رجال األنصاري ١٣٦.

(٢٥٠٥)
[البصري]

أبو موسى عيسى البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦ وفيه اسمه عيسى بن موسى. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٧٥. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع الرجال ٤: ٢٩٧. منهج
المقال
.٢٥٤

(٢٥٠٦)
[األشعري]

عيسى بن بكر، وقيل أبي بكر بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.
إمامي ال أعرف عن حاالته إال كونه روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٥٢٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٦ وفيه: عيسى بن بكر بن عبد الله بن سعد األشعري القمي

وأخواه موسى وشعيب رووا عنهما (الباقر عليه السالم والصادق عليه السالم). تنقيح
المقال ٢: ٣٥٩.

معجم رجال الحديث ١٣: ١٨١. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٤٩. منهج
المقال

٢٥٤. مجمع الرجال ٤: ٢٩٩.
(٢٥٠٧)

[عيسى بن حجر]
عيسى بن حجر، وقيل ابن أبي حجر.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٧٥ و ١٨٣. نقد الرجال ٢٦٠. جامع الرواة ١: ٦٤٨. مجمع

الرجال ٤: ٢٩٧. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٤.
(٢٥٠٨)
[الكاتب]

عيسى بن حسان الكاتب.
من حسان محدثي االمامية.

روى عنه علي بن النعمان، وأبو مخلد السراج.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨ و ٢٥٩ و ٢٦٦. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. خاتمة المستدرك
٨٣٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٣. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥٠.

مجمع
الرجال ٤: ٣٠٠. منهج المقال ٢٥٥. إتقان المقال ٢١٤.

(٢٥٠٩)
[الخليدي]

عيسى بن حماد الخليدي، البكري، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٨٤ وفيه الخليلي بدل الخليدي. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة
١: ٦٥٠. مجمع الرجال ٤: ٣٠٠. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥.

(٢٥١٠)
[المدايني]

عيسى بن حمزة المدايني، الثقفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. وروى عنه عمرو بن سعيد.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣١ و ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. رجال النجاشي ٢٠٩. رجال
ابن داود ١٤٨. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٤. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١:

٦٥٠. هداية المحدثين ١٢٦. مجمع الرجال ٤: ٣٠٠. منهج المقال ٢٥٥. جامع
المقال

٨٤. إتقان المقال ٢١٤.
(٢٥١١)

[الشاكري]
عيسى بن حميد الشاكري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٤. نقد
الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥٠. مجمع الرجال ٤: ٣٠٠. منتهى المقال ٢٣٥.

منهج
المقال ٢٥٥.

(٢٥١٢)
[النخعي]

أبو أحمد عيسى بن حيان، وقيل حنان النخعي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٥٢٧)



لمراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٨٥. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥٠. مجمع الرجال
:٤

٣٠٠. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥.
(٢٥١٣)
[الفراء]

عيسى بن خليد الفراء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وجعفر بن بشير، والحسن بن علي بن
عبد الله وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩. خاتمة المستدرك

٨٣٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٥ و ٢١٢. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١:
٦٥٠. مجمع الرجال ٤: ٣٠٠. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٥. روضة

المتقين
١٤: ٤٠٨. إتقان المقال ٢١٤. الوجيزة ٤٣.

(٢٥١٤)
[ابن كاذر]

عيسى بن راشد، وقيل رشد الكوفي، المعروف بابن كاذر، وقيل ابن كازر.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه علي بن شجرة، وهارون بن مسلم، ومحمد بن زياد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٩ و ٣٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٣.
معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٥ و ١٨٦. رجال النجاشي ٢٠٩. رجال ابن داود

.١٤٩
معجم الثقات ٩٣. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥٠. هداية المحدثين ١٢٦.

(٥٢٨)



مجمع الرجال ٤: ٣٠١. بهجة اآلمال ٥: ٦٤١. منتهى المقال ٢٣٥ و ٢٣٧. منهج
المقال

٢٥٥. جامع المقال ٨٤. ايضاح االشتباه ٦٠. نضد االيضاح ٢٤٧. روضة المتقين
:١٤

٤٠٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٧. إتقان المقال ١٠٧. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري
.١٣٧

(٢٥١٥)
[الهاشمي]

عيسى بن روضة الهاشمي بالوالء.
محدث حسن الحال، متكلم حاذق، جيد الكالم، وله كتاب (اإلمامة)،

و (علم الكالم).
تقرب من البالط العباسي، وصار من جملة حجاب المنصور الدوانيقي.

روى عنه علي بن حبيب بياع الهروي.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٠٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٠. رجال ابن داود ١٤٩. الذريعة ٢:
٣٣١. معجم الثقات ٣٢٩. نقد الرجال ٢٦١. تأسيس الشيعة ٣٥٠. جامع الرواة ١:

٦٥٠. مجمع الرجال ٤: ٣٠١. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٥. نضد
االيضاح

٢٤٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٧. الوجيزة ٤٣.
(٢٥١٦)

[مؤتم األشبال]
أبو يحيى عيسى بن زيد بن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن أمير

المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، الكوفي، المعروف بمؤتم
األشبال والسقاء وأمه صون.

من ثوار بني هاشم الذين خرجوا على السلطة العباسية، وكان لسوء حظه من
المعادين لإلمام عليه السالم، ومن المتجرئين والمتطاولين عليه.

كان محدثا حسن الحديث لكنه كان مذموم الطريقة، عرف بالخبث وعدم
االستقامة.

(٥٢٩)



اشترك في ثورتي محمد ذي النفس الزكية وإبراهيم قتيل باخمرى على،
السلطة العباسية في عهد المنصور الدوانيقي، وبعد مقتلهما سنة ١٤٥ توارى في

الكوفة، ثم انتقل إلى الري واألهواز وأكثر المقام في األخيرة، ثم رجع إلى الكوفة
ولم يزل بها حتى توفي مسموما بسوادها مما يلي البصرة، وقيل توفي في دار

علي بن صالح بن حي سنة ١٦٨، وقيل سنة ١٦٦، وكانت والدته بالمدينة المنورة
حدود سنة ١٢٢ وبها نشأ وترعرع.

روى عنه عايذ بن حبيب بياع الهروي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٦٠. خاتمة المستدرك
٨٣٣. الفصول الفخرية (فارسي) ١٦٢. رجال البرقي ٣٠. معجم رجال الحديث ١٣:

١٨٧. نقد الرجال ٢٦١. فرق الشيعة ٥٩. مقاتل الطالبيين ٤٠٥. سفينة البحار ٢:
.١٩٢

جامع الرواة ١: ٦٥١. المقاالت والفرق ٧٤ و ٢٠٥. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٦٨.
تتمة المنتهى (فارسي) ٢١٦. عمدة الطالب ٢٨٥. مجمع الرجال ٤: ٣٠١. البحار

:٤٧
٢٨٣ و ٢٩١. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٥. إتقان المقال ٢١٤. الوجيزة

.٤٣
الفخري في أنساب الطالبيين ٥٣. المجدي في أنساب الطالبيين ١٨٦.

الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٧٦. ذيل المذيل ١٤٢. األعالم ٥: ١٠٢.
(٢٥١٧)
[المدني]

عيسى بن سبرة، وقيل شيرة المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٦١ وفيه المدايني بدل المدني. خاتمة

المستدرك ٨٣٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٩١. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة
:١

٦٥١. مجمع الرجال ٤: ٣٠٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥ وفيه المدايني
بدل المدني.

(٥٣٠)



(٢٥١٨)
[عيسى بن السري]

أبو اليسع عيسى بن السري القمي، البغدادي، الكرخي، الخياط.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

كان مولى قميا نزل كرخ بغداد.
روى عنه حماد بن عثمان، ومحمد بن سلمة بن أرتبيل، وصفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧ وفيه: مولى أبي اليسع. تنقيح المقال ٢: ٣٦٠ و ٣ قسم الكنى
٣٩. رجال النجاشي ٢٠٩. فهرست الطوسي ١١٧. معالم العلماء ٨٦. رجال ابن

داود
١٤٩. رجال الحلي ١٢٣. معجم الثقات ٩٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٨٨ و

:٢٢
٨٨. نقد الرجال ٢٦١ و ٤٠١. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٦٥١ و ٢: ٤٢٦.

هداية المحدثين ١٢٦. رجال الكشي ٤٢٤. مجمع الرجال ٤: ٣٠١ و ٣٠٢ و ٧:
.١١١

منتهى المقال ٢٣٧. التحرير الطاووسي ٢٠١. بهجة اآلمال ٥: ٦٤١. منهج المقال
٢٥٥

وفيه اسم أبيه السريع بدل السري. جامع المقال ٨٤. روضة المتقين ١٤: ٤٠٨.
وسائل

الشيعة ٢٠: ٢٨٧. إتقان المقال ١٠٧. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٧.
(٢٥١٩)
[النخعي]

عيسى بن سوادة بن أبي الجعد، وقيل ابن الجعد النخعي بالوالء، الكوفي.
محدث اتهمه بعض العامة بالكذب وأنكروا حديثه.

كان من أهل الكوفة، نزل الري وحدث ببغداد.
روى عنه عمرو بن رافع، ومطرف بن طريف، وزنيج وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٩٠. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥١. مجمع الرجال
:٤

(٥٣١)



٣٠٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥.
لسان الميزان ٤: ٣٩٦. ميزان االعتدال ٣: ٣١٢. تاريخ بغداد ١١: ١٥٦. الجرح

والتعديل ٣: ١: ٢٧٧. المغني في الضعفاء ٢: ٤٩٨. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي

.٢: ٢٣٩
(٢٥٢٠)

[عيسى بن سيفي]
عيسى بن سيفي، وقيل شقفي، وقيل سقفي.

لم أوفق لمعرفة الكثير عن أحواله سوى أنه كان يتعاطى السحر فتاب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ١٩٠. جامع الرواة ١: ٦٥١.
(٢٥٢١)
[العرزمي]

عيسى بن صبيح العرزمي.
من محدثي االمامية الثقات، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن محبوب، وأبان بن عثمان، ويونس بن يعقوب وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦ في ترجمة عيسى بن أبي منصور.
رجال الحلي ١٢٣. رجال النجاشي ٢١٠. فهرست الطوسي ١١٧. رجال ابن داود
١٤٩. معالم العلماء ٨٧. معجم الثقات ٩٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٩١. نقد

الرجال ٢٦٠ و ٢٦١. رجال البرقي ٣٠. توضيح االشتباه ٢٤٢. جامع الرواة ١:
.٦٥١

مجمع الرجال ٤: ٣٠٣. هداية المحدثين ١٢٦. بهجة اآلمال ٥: ٦٣٥. منتهى المقال
٢٣٧. منهج المقال ٢٥٥. جامع المقال ٨٤. ايضاح االشتباه ٦٠. نضد االيضاح

.٢٤٧
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٨. إتقان المقال ١٠٧.

(٥٣٢)



(٢٥٢٢)
[شلقان]

أبو صالح عيسى ابن أبي منصور صبيح القرشي، الكوفي، المعروف بشلقان.
من ثقات محدثي االمامية، وكان خيرا فاضال، ومن العلماء الفقهاء والرؤساء

األعالم المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
مدحه اإلمام عليه السالم، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محبوب، وحماد بن عثمان، وحماد بن طلحة وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٥٦. فهرست الطوسي ١١٧. رجال ابن
داود ١٤٨. معالم العلماء ٨٧. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٦ و ٢١٠. رجال

الحلي
١٢٢. معجم الثقات ٩٣ و ٣٢٩. نقد الرجال ٢٦٥. رجال البرقي ١٢ و ٣٠. توضيح

االشتباه ٢٤٢. جامع الرواة ١: ٦٤٨. هداية المحدثين ١٢٦. رجال الكشي ٣٢٩.
مجمع الرجال ٤: ٢٩٧ و ٢٩٨. بهجة اآلمال ٥: ٦٣٥. منتهى المقال ٢٣٦. منهج

المقال
٢٥٤. جامع المقال ٨٤. التحرير الطاووسي ٢٠٠. نضد االيضاح ٢٤٨. روضة

المتقين
١٤: ٤٠٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٦. الوجيزة ٤٣. شرح مشيخة الفقيه ٨٦. رجال

األنصاري ١٣٦ و ١٣٧. إتقان المقال ١٠٦.
(٢٥٢٣)
[الكوفي]

عيسى بن الصلت الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ١٩٢. رجال البرقي ٣٠. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١:

.٦٥١
مجمع الرجاء ٤: ٣٠٣. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥.

(٥٣٣)



(٢٥٢٤
[عيسى الضرير]

عيسى الضرير، وقيل الضعيف.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

روى عنه الحسين بن أحمد المنقري.
المراجع:

تنقيح المقال ٢: ٣٦١. معجم رجال الحديث ١٣: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٣٣.
جامع الرواة ١: ٦٥١.

(٢٥٢٥)
[السلمي]

عيسى بن عبد الرحمن السلمي، البجلي، الكوفي.
محدث. روى عنه سفيان الثوري، وعلي بن السندي القمي، والفضل بن دكين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨. خاتمة المستدرك ٨٣٣. تنقيح المقال ٢: ٣٦١. معجم

رجال الحديث ١٣: ١٩٣. نقد الرجال ٢٦١. جامع الرواة ١: ٦٥٢. مجمع الرجال
:٤

٣٠٥. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٥.
االكمال ١: ٣٨٦.

(٢٥٢٦)
[األشعري]

أبو بكر عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك األشعري، القمي.
من ثقات محدثي االمامية، وكان مختصا باالمام عليه السالم، وأثنى عليه اإلمام عليه

السالم
بقوله: أنت منا أهل البين.

روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وله مسائل عن اإلمام الرضا عليه السالم.
روى عنه محمد بن الحسن بن أبي خالد، ويونس بن يعقوب، وأبان بن عثمان

وغيرهم.

(٥٣٤)



كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. رجال النجاشي ٢١٠. تنقيح المقال ٢: ٣٦١. فهرست
الطوسي ١١٦. رجال ابن داود ١٤٩. معالم العلماء ٨٦. رجال الحلي ١٢٢ و ١٢٣.

معجم الثقات ٩٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٩٤ و ٢٠٠ و ٢١٣. نقد الرجال
.٢٦١

رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٦٥٢. هداية المحدثين ٢٢٢. رجال الكشي ٣٣١.
مجمع الرجال ٤: ٣٠٣ و ٣٠٤. تاريخ قم (فارسي) ٢٧٩. االختصاص ٦٨ و ١٩٥.

سفينة البحار ٢: ١٩٢. بهجة اآلمال ٥: ٦٤٣. التحرير الطاووسي ٢٠٢. روضة
المتقين

١٤: ٤٠٨. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٨. إتقان
المقال ١٠٧ و ٢١٤ وفيه من الحسان. الوجيزة ٤٣ وفيه اسم جده سعيد بدل سعد.

رجال األنصاري ١٣٧.
(٢٥٢٧)
[القرشي]

عيسى بن عبد الله القرشي.
محدث، كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

روى عنه أحمد بن عبد الله العقيلي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٠.
(٢٥٢٨)
[المبارك]

أبو موسى عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن أمير المؤمنين
علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، الكوفي، الملقب بالمبارك.

من علماء ومحدثي أهل البيت عليهم السالم، وكان جليل القدر، حسن العقيدة، نسابة،
شاعر، وله كتاب.

(٥٣٥)



روى عنه محمد بن علي الكوفي، وأحمد بن هالل، وأحمد بن محمد بن
عيسى وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧ وال ذكر له في نسخة خطية منه. خاتمة المستدرك ٨٣٣.
تنقيح المقال ٢: ٣٦٢. رجال النجاشي ٢٠٩. رجال ابن داود ١٤٩. فهرست

الطوسي
١١٦ و ١١٧. معجم الثقات ٣٢٩. معالم العلماء ٨٦ وفيه اسم أبيه عبيد الله بدل عبد

الله
و ٨٧. الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٥ و ٢٠٦. معجم رجال الحديث ١٣: ١٩٧ و

.١٩٨
نقد الرجال ٢٦٢. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٦٥٣. هداية المحدثين ٢٢٢.
مجمع الرجال ٤: ٣٠٤ و ٣٠٥. عمدة الطالب ٣٦٥ و ٣٦٧. منهج المقال ٢٥٥.

إتقان
المقال ٢١٥. شرح مشيخة الفقيه ٩٣ وفيه: عيسى بن عبد الله بن علي بن عمر بن

علي
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم. الفخري في أنساب الطالبيين ١٧٣.

المجدي
في أنساب الطالبيين ٢٩٢.

لسان الميزان ٤: ٣٩٩. ميزان االعتدال ٣: ٣١٥. التاريخ الكبير ٦: ٣٩٠. الجرح
والتعديل ٣: ١: ٢٨٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٤٠. المجروحين ٢:

١٢١. الضعفاء ١٢٢. المغني في الضعفاء ٢: ٤٩٨.
(٢٥٢٩)

[الهاشمي]
عيسى بن عبد الله الهاشمي، وقيل متحد مع عيسى بن عبد الله بن محمد بن

عمر األطرف.
محدث إمامي حسن الحال، له كتاب.

روى عنه أحمد بن هالل، ومحمد بن عبد الله بن زرارة، ومحمد بن أبي عبد
الله وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٢. معالم العلماء ٨٧. معجم رجال

(٥٣٦)



الحديث ١٣: ٢٠٠. نقد الرجال ٢٦٢. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٦٥٣.
هداية

المحدثين ٢٢٢. مجمع الرجال ٤: ٣٠٥. فهرست الطوسي ١١٧. منهج المقال
.٢٥٦

إتقان المقال ٢١٥.
(٢٥٣٠)
[الوابشي]

عيسى بن عبد الله الوابشي، الكوفي.
كتب الرجال والتراجم خالية عن تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٦٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٠.

خاتمة المستدرك ٨٣٣. نقد الرجال ٢٦٢. جامع الرواة ١: ٦٥٣. مجمع الرجال ٤:
٣٠٥. منتهى المقال ٢٣٥. منهج المقال ٢٥٦.

(٢٥٣١)
[األسدي]

أبو عمرو، وقيل أبو عمر عيسى بن عمر األسدي، الهمداني، الكوفي.
محدث حسن الحال، وثقه بعض العامة.

كان قارئا ضريرا، ومن مشاهير قراء الكوفة بعد حمزة الزيات.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

نزل همدان، وتوفي سنة ١٥٦، وقيل سنة ١٥٠.
روى عنه وكيع بن الجراح، وعبيد الله بن موسى، وخالد بن يحيى وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٠ و ٢٥٧ وفيه: أسند عنه. خاتمة المستدرك ٨٣٣. نقد الرجال

٢٦٢. مجمع الرجال ٤: ٣٠٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٣. تنقيح المقال ٢:
.٣٦٣

جامع الرواة ١: ٦٥٤. منتهى المقال ٢٣٧. منهج المقال ٢٥٦. الوجيزة ٤٣. إتقان
المقال ٢١٥.

تقريب التهذيب ٢: ١٠٠. غاية النهاية ١: ٦١٢. التاريخ الكبير ٦: ٣٩٧. خالصة

(٥٣٧)



تذهيب الكمال ٢٥٧. تهذيب التهذيب ٨: ٢٢٢. الجرح والتعديل ٣: ١: ٢٨٢.
تاريخ

الثقات ٣٨٠. الكنى واألسماء ٢: ٤١. تاريخ أسماء الثقات ٢٥٢. الثقات ٧: ٢٣٣.
(٢٥٣٢)

[األنصاري]
عيسى بن عمرو، وقيل عمر وقيل في اسمه علي بن عيسى بن عمرو القاشاني

وقيل الخراساني األصل، األنصاري بالوالء.
خدم اإلمام عليه السالم سنين عديدة، وحدث وكان حسن الحديث.

روى عنه منصور بن حازم، وسيف بن عميرة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
الثقات ٣٣٠. رجال ابن داود ١٥٠. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٣ و ٢١٣. نقد
الرجال ٢٦٢. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ١: ٦٥٤. مجمع الرجال ٤: ٣٠٥ و

.٣٠٧
منهج المقال ٢٥٦. إتقان المقال ٢١٥.

(٢٥٣٣)
[عيسى بن الفرج]

أبو الفرج عيسى بن الفرج السكوني وقيل السلولي وقيل السندي بالوالء،
الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، له كتاب.
روى عنه أحمد بن رباح، ويعقوب بن يزيد، وعلي بن الحكم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٦٣ و ٣: قسم الكنى ٣١.

خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم رجال الحديث ١٣: ١٧٥ و ٢٠٤ و ٢٢: ٩ و ١١.
نقد

الرجال ٢٦٢. جامع الرواة ١: ٦٥٤ و ٢: ٤٠٩. مجمع الرجال ٤: ٣٠٦ و ٧: ٨٢.
فهرست الطوسي ١٩٢. هداية المحدثين ٢٩٤. معالم العلماء ١٤٠. منتهى المقال

.٢٣٧
منهج المقال ٢٥٦. إتقان المقال ٢١٥.

(٥٣٨)



(٢٥٣٤)
[الليثي]

عيسى بن فضالة الليثي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٤. نقد
الرجال ٢٦٢. جامع الرواة ١: ٦٥٤. مجمع الرجال ٤: ٣٠٦. منتهى المقال ٢٣٦.

منهج
المقال ٢٥٦.

(٢٥٣٥)
[الزهري]

عيسى بن لقمان الزهري، القرشي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٠٥. نقد الرجال ٢٦٢. جامع الرواة ١: ٦٥٤. مجمع الرجال

:٤
٣٠٦. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦. الوجيزة ٤٣ وفيه: أسند عنه.

(٢٥٣٦)
[الرازي]

أبو جعفر عيسى بن ماهان، وقيل هامان الرازي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٧. تنقيح المقال ٢: ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٠٥. نقد الرجال ٢٦٢. جامع الرواة ١: ٦٥٤. مجمع الرجال

:٤
٣٠٨. منتهى المقال ٢٣٦. منهج المقال ٢٥٦.

(٢٥٣٧)
[النهر يري]

عيسى النهر يري، وقيل النهري، وقيل النهرتيزي، وقيل الهزتري، وقيل
النهربيري.

(٥٣٩)



محدث. روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٥٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٢١٣.
جامع الرواة ١: ٦٥٤. مجمع الرجال ٤: ٣٠٨.

(٢٥٣٨)
[عيسى والد سليمان]

محدث ليس له ذكر في كتب الرجال والتراجم.
روى عنه ابنه سليمان بن عيسى.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٣: ٢١٤.

(٢٥٣٩)
[والد هارون]

عيسى والد هارون بن عيسى.
كتب الرجال والتراجم خالية عن تفاصيل حاله.

المراجع:
جاء ذكره في ترجمة ابنه هارون بن عيسى في:

رجال النجاشي ٣٠٧. جامع الرواة ٢: ٣٠٧. نقد الرجال ٣٦٦. تنقيح المقال ٣:
٢٨٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٨.

(٢٥٤٠)
[عيسى بن يونس]

عيسى بن يونس بزرج.
حاله كسابقه إال كونه من رواة اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وله كتاب.
روى عنه سليمان بن داود المنقري، ومحمد بن عمرو بن محمد، وحماد بن

عثمان.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

(٥٤٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٥٨ و ٣٥٥. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٨٣٣.

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٨. نقد الرجال ٢٦٣. رجال البرقي ٤٩. جامع الرواة
:١

٦٥٥. هداية المحدثين ١٢٧. مجمع الرجال ٤: ٣٠٨. منهج المقال ٢٥٦. شرح
مشيخة

الفقيه ٩٤.
(٢٥٤١)

[ابن أبي شيبة]
عيص بن أبي شيبة، وقيل أبي شعبة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٤ وفيه: ذكره الكشي. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. خاتمة المستدرك
٨٣٣ وفيه اسمه عيسى بدل عيص. معجم رجال الحديث ١٣: ٢١٤. نقد الرجال

.٢٦٣
رجال البرقي ٤١. جامع الرواة ١: ٦٥٥. مجمع الرجال ٤: ٣٠٨. منتهى المقال

٢٣٦
وفيه اسمه عيسى بدل عيص.

(٢٥٤٢)
[البجلي]

أبو القاسم عيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد بن مهران البجلي، الكوفي.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وكان محدثا إماميا ثقة ممدوحا، وله

كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والحكم بن مسكين

وغيرهم. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٤. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. رجال النجاشي ٢١٤. فهرست
الطوسي ١٢١. معالم العلماء ٨٩. رجال ابن داود ١٥٠. رجال الحلي ١٣١. معجم

الثقات ٩٤ وفيه العجلي بدل البجلي. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٠٤ وفيه اسمه

(٥٤١)



عيسى بدل عيص، و ٢١٥. نقد الرجال ٢٦٣. رجال البرقي ٤١. توضيح االشتباه
.٢٤٣

جامع الرواة ١: ٦٥٥. هداية المحدثين ١٢٧. رجال الكشي ٣٦١. مجمع الرجال ٤:
٣٠٩. بهجة اآلمال ٥: ٦٤٧. منتهى المقال ٢٣٨. نضد االيضاح ٢٥٠. منهج المقال
٢٥٦. جامع المقال ٨٤. ايضاح االشتباه ٦٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩. إتقان المقال

١٠٧. الوجيزة ٤٣. شرح مشيخة الفقيه ٤٢. رجال األنصاري ١٣٧.
(٢٥٤٣)

[عيوق بن قرط]
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٣:

.٢١٧
(٢٥٤٤)

[القصباني]
عيينة، وقيل عتيبة، وقيل عتبة بن ميمون البجلي بالوالء، القصباني، وقيل بياع

القصب، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والمثنى الحناط، وعبد الله بن المغيرة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٢. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١١: ١٠٢ و ١٣: ٢١٨. رجال النجاشي ٢١٤. رجال ابن داود

.١٣٢
معجم الثقات ٧٧. رجال الحلي ١٣١. نقد الرجال ٢١٨ و ٢٦٣. توضيح االشتباه

٢١٨
و ٢٤٣. جامع الرواة ١: ٥٣٢ و ٦٥٦. هداية المحدثين ١١٠. مجمع الرجال ٤:

.٣٠٩
منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦. ايضاح االشتباه ٦٧. نضد االيضاح ٢٥٠.

الوجيزة ٤٣.
حرف الغين

(٥٤٢)



(٢٥٤٥)
[غاسل الفضيل]

غاسل الفضيل بن يسار.
محدث كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره إال ما سأذكر منها.

روى عنه ربعي بن عبد الله.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٢٩.
(٢٥٤٦)
[الكلبي]

غالب بن سهل الكلبي، الكوفي.
من أصحاب اإلمام عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٨٣٣. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٢٠. نقد الرجال ٢٦٣. جامع الرواة ١: ٦٥٧. مجمع الرجال
:٥

٢. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦.
(٢٥٤٧)

[أبو عاصم]
أبو عاصم غالب بن عبد الله الكوفي.

محدث، روى عنه علي بن أسباط.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٣. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٢٠. نقد الرجال ٢٦٣. جامع الرواة ١: ٦٥٧. مجمع الرجال

:٥

(٥٤٥)



٢. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦.
(٢٥٤٨)
[العقيلي]

غالب بن عبيد الله العقيلي، الجزري.
محدث حسن الحال، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه وتركوه.
كان من أهل قرقيسيا - مدينة على نهر الخابور - نزل خراسان.

روى عنه يحيى بن حمزة، وعمرو بن أيوب الموصلي، ويعلى بن عبيد
وغيرهم.

توفي في أواخر أيام المهدي العباسي الذي مات سنة ١٦٩.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥. خاتمة المستدرك
٨٣٣. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٠. نقد الرجال ٢٦٣. جامع الرواة ١: ٦٥٧.

مجمع
الرجال ٥: ٢. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦. إتقان المقال ٢١٥. الوجيزة

.٤٣
لسان الميزان ٤: ٤١٤. ميزان االعتدال ٣: ٣٣١. التاريخ الكبير ٧: ١٠١. طبقات

ابن خياط ٣٢٠ وفيه: توفي في خالفة أبي جعفر المنصور الدوانيقي. الضعفاء الكبير ٣:
٤٣١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٤٨. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٨٧ و ٣٥٣
و ٤٧٣. المجروحين ٢: ٢٠١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٤٥. أحوال
الرجال ١٧٩. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٣٩. المغني في الضعفاء ٢: ٥٠٥.

الضعفاء ١٢٧.
(٢٥٤٩)

[غالب بن عثمان]
غالب بن عثمان المنقري بالوالء، وقيل مولى آل أعين، السماك، وقيل

السمال بمعنى الكحال، الكوفي.
من ثقات محدثي الواقفة، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٥٤٦)



روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وشعيب العقرقوفي، وعبد الله بن محمد
الحجال وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩ و ٣٥٧ و ٤٨٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥. رجال النجاشي ٢١٦.
رجال ابن داود ١٥٠. فهرست الطوسي ١٢٣. رجال الحلي ٢٤٦ وفيه المقري بدل
المنقري. معالم العلماء ٩٠. معجم الثقات ٩٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٠ و

.٢٢٣
نقد الرجال ٢٦٣. توضيح االشتباه ٢٤٣. جامع الرواة ١: ٦٥٧. هداية المحدثين

.٢٢٣
مجمع الرجال ٥: ٢. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٦. روضة المتقين ١٤:

.٤٠٩
وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٧. إتقان المقال ١٠٧.

(٢٥٥٠)
[الهمداني]

أبو سلمة غالب بن عثمان الهمداني، المشاعري، وقيل المشاغري، الكوفي.
محدث، شاعر زيدي المذهب، ضعيف الحديث، وقيل مهمل، له أحاديث

مجموعة، وقيل له كتاب.
توفي سنة ١٦٦، وكانت والدته سنة ٨٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩ وفيه: أسند عنه. رجال النجاشي ٢١٦. تنقيح المقال ٢:

٣٦٥. رجال ابن داود ١٥٠ و ٢٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٣. فهرست الطوسي
.١٢٣

تأسيس الشيعة ٢٠٦. معالم العلماء ٩٠. رجال الحلي ٢٤٦. معجم رجال الحديث
:١٣

٢٢٠ و ٢٢٢. جامع الرواة ١: ٦٥٧. نقد الرجال ٢٦٣. مجمع الرجال ٥: ٢ و ٣.
منتهى

المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٧. إتقان المقال ٣٣٣. الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري
.١٣٧

(٢٥٥١)
[األسدي]

أبو الهذيل غالب بن الهذيل األسدي بالوالء، األودي، الكوفي.



(٥٤٧)



محدث إمامي، شاعر، قال عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا رمي بالرفض.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ولده الحسن بن غالب، وحماد بن عثمان، ومحمد بن النعمان
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٢ و ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٨٣٤. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢١٩ و ٢٢٣. نقد الرجال ٢٦٣. توضيح االشتباه ٢٤٣.

جامع الرواة ١: ٦٥٧. مجمع الرجال ٥: ٣. منتهى المقال ٢٣٨.
تقريب التهذيب ٢: ١٠٤. التاريخ الكبير ٧: ٩٩. تهذيب التهذيب ٨: ٢٤٤.

خالصة تذهيب الكمال ٢٦١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٤٧. الضعفاء الكبير ٣: ٤٣٣.
الكنى واألسماء ٢: ١٥٠. الثقات ٧: ٣٠٨ وفيه األزدي بدل األسدي.

(٢٥٥٢)
[الهاشمي]

غرير، وقيل غريز، وقيل عريز، وقيل عزيز بن مقاتل الهاشمي بالوالء،
المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: ٣٦٤. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٢٤. نقد الرجال ٢٦٣. توضيح االشتباه ٢٤٣. جامع الرواة ١:
٦٥٧. مجمع الرجال ٥: ٣. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٧.

(٢٥٥٣)
[الجعفي]

غريف، وقيل عريف بن الوضاح الجعفي، الكوفي.
إمامي.

(٥٤٨)



مراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: ٣٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٤ وفيه اسمه
عزير بدل غريف. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٤. نقد الرجال ٢٦٣. توضيح

االشتباه
٢٤٤. جامع الرواة ١: ٦٥٧. مجمع الرجال ٥: ٣. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال

.٢٥٧
(٢٥٥٤)

[األسدي]
غسان بن غيالن األسدي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٢٥. نقد الرجال ٢٦٣. توضيح االشتباه ٢٤٤. جامع الرواة ١:

٦٥٨. مجمع الرجال ٥: ٣. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٧.
(٢٥٥٥)

[غسان بن مالك]
غسان بن مالك بن أعين.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٢٥. رجال البرقي ٤٧. نقد الرجال ٢٦٤. توضيح االشتباه

.٢٤٤
جامع الرواة ١: ٦٥٨. مجمع الرجال ٥: ٣. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٧.

لسان الميزان ٤: ٤١٩. ميزان االعتدال ٣: ٣٣٥.
(٢٥٥٦)

[الغالم السندي]
محدث، كان من غلمان اإلمام عليه السالم ثم أعتقه.

(٥٤٩)



روى عنه محمد بن سنان، وقيل عبد الله بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٠. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٣٠.
(٢٥٥٧)

[السعدي]
أبو عبد الله غورك بن الحصرم، وقيل ابن أبي الحصرم، وقيل أبي الحضرم،

وقيل ابن الحضرمي، السعدي، الحصرمي، وقيل الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، ضعف حديثه بعض العامة.

روى عنه القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. خاتمة المستدرك
٨٣٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٦. نقد الرجال ٢٦٤. توضيح االشتباه ٢٤٤.

جامع الرواة ١: ٦٥٨. مجمع الرجال ٥: ٥. منتهى المقال ٢٣٨. منهج المقال ٢٥٧.
إتقان المقال ٢١٥.

ميزان االعتدال ٣: ٣٣٧. لسان الميزان ٤: ٤٢١. األنساب ١٧٠. اللباب ١: ٣٦٨.
المغني في الضعفاء ٢: ٥٠٧.

(٢٥٥٨)
[الخزاز]

غورك بن أبي الخضر الكوفي، الخزاز.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٢٦. توضيح االشتباه ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٦٥٨. مجمع

الرجال
٥: ٥. منهج المقال ٢٥٧.

(٥٥٠)



(٢٥٥٩)
[التغلبي]

غورك بن راشد التغلبي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٢٦. نقد الرجال ٢٦٤. وفيه الثعلبي بدل التغلبي. توضيح

االشتباه ٢٤٤. جامع الرواة ١: ٦٥٨. مجمع الرجال ٥: ٥. منهج المقال ٢٥٧.
(٢٥٦٠)

[غياث بن إبراهيم]
أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن غياث بن إبراهيم التميمي، األسدي، وقيل

األسيدي، وقيل النخعي، البصري، الكوفي.
من ثقات المحدثين، وقيل كان بتريا فاسد العقيدة، ضعيف الحديث، والعامة

اتهموه بوضع الحديث، فضعفوه وتركوا حديثه.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

كان بصريا سكن الكوفة، وأقام ببغداد مدة بناء على طلب المهدي العباسي
منه.

له من المؤلفات كتاب (مقتل أمير المؤمنين عليه السالم)، وكتاب (الجامعة)، وكتاب
(الحالل والحرام)، و (تفسير القرآن الكريم).

روى عنه محمد بن يحيى الخزاز، والحسن بن علي اللؤلؤي، وإسماعيل بن
أبان بن إسحاق الوراق وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٢ و ٢٧٠ وفيه: أسند عنه و ٤٨٨. تنقيح المقال ٢: ٣٦٦. رجال
النجاشي ٢١٥. رجال ابن داود ٢٦٥. فهرست الطوسي ١٢٣. معالم العلماء ٨٩.

رجال

(٥٥١)



الحلي ٢٤٥. معجم الثقات ٩٤. منتهى المقال ٢٣٨. الذريعة ٤: ٢٩٦ و ٧: ٦٢ و
:٢٢

٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٢٨ و ٢٣١ - ٢٣٤. رجال البرقي ٤٢. منهج
المقال

٢٥٧. نقد الرجال ٢٦٤. جامع الرواة ١: ٦٥٨. هداية المحدثين ١٢٧. مجمع
الرجال

٥: ٥ و ٦. ايضاح االشتباه ٦٧. روضة المتقين ١٤: ٤٠٩. نضد االيضاح ٢٥١.
أضبط

المقال ٥٣٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٨٩. إتقان المقال ١٠٧. شرح مشيخة الفقيه ٩٠.
الوجيزة ٤٣. رجال األنصاري ١٣٨. الخصال ٢١٠ و ٣٢٧ و ٤٧٥. بهجة اآلمال ٦:

.٥
التوحيد للصدوق ٣٨٨. كشف الحجب ٥٤٤.

المجروحين ٢: ٢٠٠. معجم المؤلفين ٨: ٤٢. لسان الميزان ٤: ٤٢٢. ميزان
االعتدال ٣: ٣٣٧. التاريخ الكبير ٧: ١٠٩. تاريخ بغداد ١٢: ٣٢٣. الضعفاء الكبير

:٣
٤٤١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٨٧ و ٣٥٣
و ٤٧٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٢: ٢٤٧. أحوال الرجال ٢٠١. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ١٣٩. الكنى واألسماء ٢: ٦٨. الضعفاء ١٢٧. المغني في
الضعفاء ٢: ٥٠٧.

(٢٥٦١)
[غيالن بن جامع]

أبو عبد الله غيالن بن جامع بن أشعث المحاربي، وقيل البخاري، وقيل
المخلدي، الكوفي.

محدث عامي صالح، ويعدونه من جملة ثقاتهم، وقيل كان من االمامية.
تصدر للقضاء بالكوفة مدة من الزمن.

روى عنه شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ويعلى بن الحارث المحاربي
وغيرهم.

قتل بين واسط والكوفة سنة ١٣٢، وقيل بعد سنة ١٣٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم

(٥٥٢)



رجال الحديث ١٣: ٢٣٨. نقد الرجال ٢٦٤. توضيح االشتباه ٢٤٥. جامع الرواة ١:
٦٥٩. مجمع الرجال ٥: ٦. سفينة البحار ٢: ٣٢٩. منتهى المقال ٢٣٨. منهج

المقال ٢٥٧.
تقريب التهذيب ٢: ١٠٦. الطبقات الكبرى ٦: ٢٤٥. تهذيب التهذيب ٨: ٢٥٢.

التاريخ الكبير ٧: ١٠٤. خالصة تذهيب الكمال ٢٦١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٥٣.
الثقات ٧: ٣١٠.

(٢٥٦٢)
[المزني]

أبو سلمة غيالن بن عثمان المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٦٩. تنقيح المقال ٢: ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٨٣٤. معجم

رجال الحديث ١٣: ٢٣٨ وفيه اسم أبيه محمد بدل عثمان. نقد الرجال ٢٦٤. توضيح
االشتباه ٢٤٥. جامع الرواة ١: ٦٦٠. مجمع الرجال ٥: ٦. منتهى المقال ٢٣٨.

منهج
المقال ٢٥٧.

(٥٥٣)



حرف الفاء

(٥٥٥)



(٢٥٦٣)
[الجمال]

فائد الجمال، الكوفي.
إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٢. خاتمة المستدرك ٨٣٤.

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٤٥. نقد الرجال ٢٦٤. جامع الرواة ٢: ١. مجمع
الرجال

٥: ١٢. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٥٨. نضد االيضاح ٢٥٢.
(٢٥٦٤)

[الخثعمي]
فائد الخثعمي، الكوفي.

إمامي. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٢. خاتمة المستدرك ٨٣٤.

رجال النجاشي ٢٢٠. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٤٥. جامع الرواة ٢: ١. مجمع
الرجال ٥: ١٢. منهج المقال ٢٥٨. نضد االيضاح ٢٥٢.

(٢٥٦٥)
[الحناط]

فائد، وقيل قائد، وقيل قابد بن طلحة الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه عثمان بن عيسى، ومالك المسمعي، ومحمد بن عمر الزيات.

(٥٥٧)



كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٢. خاتمة المستدرك ٨٣٤.
رجال ابن داود ١٥٠. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٤٥ و ١٤: ٧١. رجال البرقي

.٤٦
نقد الرجال ٢٦٤. جامع الرواة ٢: ١. مجمع الرجال ٥: ١٢. رجال النجاشي ٢٢٠.

منهج المقال ٢٥٨. نضد االيضاح ٢٥٢. إتقان المقال ٢١٦.
(٢٥٦٦)

[فرات بن األحنف]
أبو محمد فرات بن األحنف بن أبي بحر العبدي، وقيل الهاللي، الكوفي.

محدث ضعيف، عرف بالغلو والكذب والتفريط في القول مع زهده ورفضه
للدنيا وتصوفه.

روى عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه معمر بن مصعب، ومحمد بن سنان، وأحمد بن محمد بن خالد

البرقي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٩٩ و ١٣٣ و ٢٧٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٣.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢٥٣. رجال البرقي ٨ و ٩ و ١٦. نقد الرجال ٢٦٥.

توضيح
االشتباه ٢٤٦. جامع الرواة ٢: ٢. رجال الكشي ١٢٤. مجمع الرجال ٥: ١٣ و ١٤.

المناقب ٤: ١٧٦. رجال الحلي ٢٤٧. منتهى المقال ٢٤٠. رجال ابن داود ٢٦٦.
منهج

المقال ٢٥٨. روضة المتقين ١٤: ٤١٠. إتقان المقال ٣٣٤. الوجيزة ٤٣. رجال
األنصاري ١٣٨.

التاريخ الكبير ٧: ١٢٩. لسان الميزان ٤: ٤٢٩. ميزان االعتدال ٣: ٣٤٠. الجرح
والتعديل ٣: ٢: ٧٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٩٠. موضح أوهام الجمع
والتفريق ٢: ٣٦٢. المجروحين ٢: ٢٠٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٣

وفيه:
ويقال له فرات بن أبي يحيى. تعجيل المنفعة ٣٣١. المغني في الضعفاء ٢: ٥٠٨.

(٥٥٨)



(٢٥٦٧)
[مولى ابن يقطين]

الفرج، وقيل الفرح مولى علي بن يقطين، وقيل مولى آل يقطين.
حاالته لم تتوضح لدي إال كونه من أصحاب اإلمام الكاظم أيضا.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٥٦. رجال الطوسي ٣٥٧. تنقيح
المقال ٢: قسم الفاء: ٤. جامع الرواة ٢: ٢. مجمع الرجال ٥: ١٤.

(٢٥٦٨)
[الحجام]

أبو يزيد فرقد الحجام، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه حنان بن سدير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٥. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦٠. نقد الرجال ٢٦٥. توضيح االشتباه ٢٤٦. جامع
الرواة

٢: ٢. مجمع الرجال ٥: ١٧. رجال النجاشي في ترجمة داود بن فرقد ١١٤. منتهى
المقال ٢٤٠. الخصال ٢٨٩. منهج المقال ٢٥٩.

(٢٥٦٩)
[أبو داود]

أبو داود فرقد بن فرقد.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

روى عنه ابنه داود بن فرقد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦٠. جامع الرواة في ترجمة فرقد الحجام ٢: ٢.
تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٥ في ترجمة فرقد الحجام.

(٥٥٩)



(٢٥٧٠)
[الكوفي]

فضال بن المنذر الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. خاتمة المستدرك ٨٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦٢. نقد
الرجال ٢٦٥. جامع الرواة ٢: ٢. مجمع الرجال ٥: ١٧. منتهى المقال ٢٤٠.

(٢٥٧١)
[الطائي]

فضال بن المهنا، وقيل المنهال الطائي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٥. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢٦٢. نقد الرجال ٢٦٥. جامع الرواة ٢: ٢. مجمع

الرجال
٥: ١٧. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٥٩.

(٢٥٧٢)
[الجهني]

فضالة بن األسود الجهني، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٥. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧١. نقد الرجال ٢٦٥. جامع الرواة ٢: ٢. مجمع

الرجال
٥: ١٧. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٥٩.

(٢٥٧٣)
[الفضل بن الربيع]

أبو العباس الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله ابن أبي فروة
كيسان، وكان كيسان مولى عثمان بن عفان.

(٥٦٠)



من أعيان ووزراء البالط العباسي في عهد المنصور وهارون واألمين
العباسيين، وكان محدثا، أديبا، شاعرا.

أمره هارون العباسي بحبس اإلمام الكاظم عليه السالم عنده، ثم أمره باغتيال
اإلمام عليه السالم، فأبى ألنه كان يضمر الحب والوالء ألهل البيت عليهم السالم

ويعتقد بإمامتهم،
وكان من ألد خصوم البرامكة.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن علي النميري.

توفي بطوس في شهر ذي القعدة سنة ٢٠٨، وكانت والدته سنة ١٣٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٦.
تنقيح المقال ٢: ٨. نقد الرجال ٢٦٦. معجم الشعراء للمرزباني ٣١٢. جامع

الرواة ٢: ٥. مجمع الرجال ٥: ٢١. تاريخ اليعقوبي ٢: ٤٣٣ و ٤٤٢ وغيرها. تتمة
المنتهى (فارسي) ٢٨٨. الفخري ٢١١. المناقب ٤: ٣٢٧. االرشاد ٣٠٠. منتهى

المقال
٢٤٠. االختصاص ٥٩. منهج المقال ٢٦٠. األوراق ٢٢٣.

النجوم الزاهرة ٢: ١٨٥. تاريخ الطبري ٧: ١٧١. لسان الميزان ٤: ٤٤٠. ميزان
االعتدال ٣: ٣٥١. البداية والنهاية ١٠: ٢٦٣. تاريخ گزيده (فارسي) ٣٠٦ و ٣٠٧
و ٣٠٨. زهر اآلداب ٥٤١ و ٥٤٥. مرآة الجنان ٢: ٤٢. وفيات األعيان ٤: ٣٧.

التنبيه
واالشراف ٣٠٢. مفتاح السعادة ٢: ١٦٤. األخبار الطوال ٣٨٩ و ٣٩٢. األعالم ٥:
١٤٨. شذرات الذهب ٢: ٢٠. الكامل في التاريخ ٦ انظر فهرسته. الموسوعة العربية

الميسرة ١٣٠٢. تاريخ ابن العبري ١٣٢. تاريخ بغداد ١٢: ٣٤٣. العبر ١: ٣٥٥.
تاريخ

أبي الفداء ٢: ٢٨. الضعفاء الكبير ٣: ٤٤٦. المغني في الضعفاء ٢: ٥١١.
(٢٥٧٤)
[الكوفي]

الفضل بن السكن الكوفي.

(٥٦١)



محدث ضعفه بعض العامة، وأغلب أصحاب كتب رجالنا لم يذكروه في
كتبهم.

روى عنه محمد بن حمران.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٧. جامع الرواة ٢: ٥.
ميزان االعتدال ٣: ٣٥٢.

لسان الميزان ٤: ٤٤١. التاريخ الكبير ٧: ١١٩ وفيه األنصاري بدل الكوفي.
الضعفاء الكبير ٣: ٤٤٩. المغني في الضعفاء ٢: ٥١١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٦٢

وفيه:
الزيات.

(٢٥٧٥)
[البغدادي]

الفضل بن سليمان البغدادي، الكاتب.
محدث ضعيف الحديث، له كتاب (يوم وليلة).

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان من كتاب الدولة العباسية على ديوان الخراج في عهد المنصور الدوانيقي

والمهدي.
روى عنه محمد بن موسى المدايني، وعلي بن محمد بن سليمان.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٦٩.
المراجع:

رجال النجاشي ٢١٦. جامع الرواة ٢: ٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٧. مجمع
الرجال ٥: ٢١. منهج المقال ٢٦٠. الذريعة ٢٥: ٣٠٥. جامع المقال ٨٥. إتقان

المقال ٣٣٤.
(٢٥٧٦)

[المدايني]
الفضل، وقيل الفضيل بن سليمان المدايني.

إمامي.

(٥٦٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٨٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٨.

تنقيح المقال ٢: قسم الفاء ١٤. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٩. مجمع الرجال
:٥

٢١. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٦٠.
(٢٥٧٧)
[البقباق]

أبو العباس الفضل بن عبد الملك البقباق، الكوفي، مولى.
من ثقات محدثي االمامية، ومن الفقهاء األعالم والرؤساء المأخوذ منهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب.
روى عنه داود بن حصين، وعبد الله بن مسكان، وأبان بن عثمان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١١ و ٣: قسم الكنى ٢٣. رجال

النجاشي ٢١٨. رجال الحلي ١٣٣. معجم الثقات ٩٥ و ١٤٢. معجم رجال الحديث
١٣: ٢٧٨ و ٢٧٩ و ٣٠٣ و ٣٠٤ و ٢١: ٢٠٤ و ٢٠٧ و ٢١٠. رجال البرقي ٣٤.

نقد
الرجال ٢٦٧ و ٣٩١. توضيح االشتباه ٢٤٧. جامع الرواة ٢: ٦ و ٣٩٧. هداية

المحدثين ١٢٩ و ٢٨٨. سفينة البحار ١: ٩١. رجال الكشي ٣٣٦. مجمع الرجال
:٥

٣١ و ٣٢ و ٧: ٥٩. الكنى واأللقاب ٢: ٧٨. الخصال ١٢. منتهى المقال ٢٤٢.
جامع

المقال ٨٥. منهج المقال ٢٦١. التحرير الطاووسي ٢١٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٣.
إتقان المقال ١٠٩. شرح مشيخة الفقيه ٢٤. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٣٩.

(٢٥٧٨)
[الصايغ]

أبو محمد الفضل، وقيل الفضيل بن عثمان المرادي، الكوفي، األنباري،
الصايغ، الصيرفي، األعور، مولى.

محدث إمامي ثقة، وأحد الفقهاء والرؤساء األعالم الذين منهم اخذ الحالل

(٥٦٣)



والحرام واألحكام، والفتيا، وله كتاب.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، ويقال بقي إلى زمن اإلمام الكاظم عليه السالم.

روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وصفوان بن يحيى، وسيف بن عميرة
وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٠ و ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٣ و ١٤. رجال
النجاشي ٢١٧. رجال ابن داود ١٥٢. فهرست الطوسي ١٢٦. رجال الحلي ١٣٣.
معالم العلماء ٩١. معجم الثقات ٩٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٠٧ - ٣١٠ و

٣٢٥
و ٣٢٩ و ٣٣٠ و ٣٣١ و ٣٤٢. رجال البرقي ١١ و ٣٤. نقد الرجال ٢٦٧ و

٢٦٨. توضيح
االشتباه ٢٤٧. منتهى المقال ٢٤٢. جامع الرواة ٢: ٧ و ٩. هداية المحدثين ١٣٠.
مجمع الرجال ٥: ٣٢ و ٣٥. منهج المقال ٢٦٢. جامع المقال ٨٥. ايضاح االشتباه

٦٨
وفيه الرازي بدل المرادي. نضد االيضاح ٢٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٤. إتقان

المقال
١٠٩ و ١١٠. الوجيزة ٤٤. شرح مشيخة الفقيه ٢٤. رجال األنصاري ١٣٩.

(٢٥٧٩)
[الصيرفي]

الفضل بن عذراء، وقيل عذار الصيرفي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء ١٢. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣١٠. نقد الرجال ٢٦٨. توضيح االشتباه ٢٤٨. جامع

الرواة
٢: ٧. مجمع الرجال ٥: ٣٢. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٦٢.

(٢٥٨٠)
[العجلي]

الفضل بن عطاء العجلي، الكوفي.

(٥٦٤)



محدث ضعفه بعض العامة.
روى عنه يونس بن محمد المؤدب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣١٠. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٧. مجمع

الرجال
٥: ٣٢. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٦٢.

لسان الميزان ٤: ٤٤٥. ميزان االعتدال ٣: ٣٥٤. الضعفاء الكبير ٣: ٤٥٠.
(٢٥٨١)
[البجلي]

أبو العباس الفضل بن العالء البجلي، الكوفي، البصري.
محدث إمامي حسن الحال، وقال عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا له أوهام.

كان كوفي األصل، نزل البصرة وسكنها.
روى عنه أحمد بن حنبل، وخليفة بن خياط، وعلي بن المديني وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء ١٢. خاتمة

المستدرك ٨٣٥ وفيه: الفضل بن العالء بن البجلي. معجم رجال الحديث ١٣: ٣١١.
نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٧. مجمع الرجال ٥: ٣٢. منتهى المقال ٢٤٢.

إتقان
المقال ٢١٦. الوجيزة ٤٤.

تقريب التهذيب ٢: ١١١. تهذيب التهذيب ٨: ٢٨٢. التاريخ الكبير ٧: ١١٧.
خالصة تذهيب الكمال ٢٦٣. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٦٥. الكنى واألسماء ٢: ٢٤.

الثقات ٧: ٣١٨.
(٢٥٨٢)

[الفضل بن العالء]
الفضل بن العالء بن سعد.

(٥٦٥)



أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٣:
.٣١١

(٢٥٨٣)
[األزدي]

الفضل بن عمارة األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء ١٢. معجم رجال الحديث ١٣:
٣١١. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٧. مجمع الرجال ٥: ٣٢. منتهى المقال

.٢٤٠
(٢٥٨٤)

[الهاشمي]
الفضل بن عيسى الهاشمي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٠. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣١١. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٧. مجمع

الرجال
٥: ٣٣. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٦٢.

(٢٥٨٥)
[التميمي]

أبو محمد الفضل، وقيل الفضيل بن أبي قرة التميمي، الكوفي األصل،
التفليسي، وقيل السمندي، وقيل السهندي.

محدث إمامي، اختلف علماؤنا ومحققونا فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من
ضعفه، وله كتاب.

انتقل من بلدة سمند بآذربيجان إلى أرمينية.

(٥٦٦)



روى عنه الحسين بن سعيد، وإبراهيم بن سليمان الخزاز، وشريف بن سابق
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١ و ٤٨٩. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء ٦. خاتمة المستدرك
٨٣٥. رجال النجاشي ٢١٨. رجال ابن داود ١٥١ و ٢٦٦. فهرست الطوسي ١٢٥.

معالم العلماء ٩١. رجال الحلي ٢٤٦. معجم الثقات ٣٣١ وفيه السمندري بدل
السمندي. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٧٩ و ٣٢٥. نقد الرجال ٢٦٥. رجال البرقي
٣٤. توضيح االشتباه ٢٤٧. جامع الرواة ٢: ٤. هداية المحدثين ١٢٩. مجمع الرجال
٥: ١٨ و ١٩. نضد االيضاح ٢٥٣. منتهى المقال ٢٤١. منهج المقال ٢٥٩. جامع

المقال
٨٤. ايضاح االشتباه ٦٨. أضبط المقال ٥٣٤. إتقان المقال ٣٣٤. الوجيزة ٤٣. شرح

مشيخة الفقيه ٨١. رجال األنصاري ١٣٩.
(٢٥٨٦)

[األشعري]
الفضل بن محمد األشعري بالوالء، الكوفي، من موالي أبي موسى األشعري.

محدث ألف باالشتراك مع أخيه إبراهيم كتابا.
روى عنه الحسن بن علي بن فضال.

المراجع:
رجال الطوسي ٤٨٩. خاتمة المستدرك ٨٣٥. فهرست الطوسي ١٢٥. رجال

البرقي ٣٤. نقد الرجال ٢٦٨. رجال النجاشي ٢١٨. معجم رجال الحديث ١٣:
.٣١٤

تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢. معالم العلماء ٩١. مجمع الرجال ٥: ٣٣. جامع
الرواة

٢: ٨. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٢. جامع المقال ٨٥.
(٢٥٨٧)
[البصري]

أبو سهل الفضل بن المختار البصري، الليثي.

(٥٦٧)



محدث قال عنه بعض العامة بأنه كان منكر الحديث ويحدث باألباطيل.
روى عنه خالد بن عبد السالم، وإبراهيم بن مخلد، وعبد الله بن وهب

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢. معجم رجال الحديث ١٣:
٣١٥. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٨. مجمع الرجال ٥: ٣٣. منتهى المقال

.٢٤٠
منهج المقال ٢٦٢.

لسان الميزان ٤: ٤٤٩. ميزان االعتدال ٣: ٣٥٨. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٦٩.
المغني في الضعفاء ٢: ٥١٣. الضعفاء الكبير ٣: ٤٤٩. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي
.٣: ٨

(٢٥٨٨)
[الكوفي]

أبو العباس الفضل، وقيل الفضيل مولى محمد بن راشد، وقيل في اسمه الفضيل
ابن محمد بن راشد، وقيل اسمه الفضيل مولى راشد، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه إسحاق بن عمار، وأبو المغراء، ويونس بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٠ و ٣٣٤ و ٣٤٢. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢:
.٨

مجمع الرجال ٥: ٣٣. رجال البرقي ٣٤. رجال الحلي ١٣٢. رجال ابن داود ١٥٢.
معجم الثقات ٩٦. منتهى المقال ٢٤٠. رجال األنصاري ١٣٩. منهج المقال ٢٦٢.

(٢٥٨٩)
[النمري]

أبو الربيع الفضل النمري، الكوفي.

(٥٦٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥. معجم
رجال الحديث ١٣: ٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٤. مجمع الرجال ٥: ١٨. منهج المقال

.٢٥٩
(٢٥٩٠)
[الرسان]

الفضيل، وقيل الفضل بن الزبير األسدي بالوالء، الكوفي، الرسان.
كان من المختصين باالمام عليه السالم، وكان محدثا إماميا ممدوحا، ورعا، تقيا،

متكلما.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. كان من أنصار الشهيد زيد بن علي بن

الحسين عليه السالم في نهضته.
روى عنه أبان بن عثمان، وعاصم بن حميد، وعلي بن إسماعيل التميمي

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٢ و ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٣. خاتمة المستدرك
٨٣٥. رجال ابن داود ١٥١. معجم الثقات ٣٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٢٨٦

و ٣٢٦. رجال البرقي ١١ و ٣٤. نقد الرجال ٢٦٦ و ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٥ و ٩.
مجمع

الرجال ٥: ٣٤. المقاالت والفرق ٧١ و ٧٤ و ٢٠١. منهج المقال ٢٦٢. فهرست
النديم

٢٢٧. التحرير الطاووسي ٢٢١. فرق الشيعة ٥٥ و ٥٨. منتهى المقال ٢٤٣.
(٢٥٩١)
[الجعفي]

الفضيل بن سعد الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٣. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

(٥٦٩)



معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٧. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٩. مجمع
الرجال

٥: ٣٤. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٦٢.
(٢٥٩٢)

[األسدي]
أبو محمد فضيل سكرة، وقيل ابن سكرة األسدي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الصمد بن بشير وغيره.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٣. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم الثقات ٣٣١. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٧. رجال البرقي ٣٤. نقد الرجال
٢٦٨. توضيح االشتباه ٢٤٨. جامع الرواة ٢: ٩. مجمع الرجال ٥: ٣٥. منتهى

المقال
٢٤٠ و ٢٤٣. منهج المقال ٢٦٢. أضبط المقال ٥٣٤.

(٢٥٩٣)
[األسدي]

الفضيل بن سويد األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٤. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٨. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة: ٢: ٩. مجمع

الرجال
٥: ٣٥. منتهى المقال ٢٤٠. منهج المقال ٢٢٦٢.

(٢٥٩٤)
[المزني]

الفضيل بن عامر المزني، الكوفي.
إمامي.

(٥٧٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٤. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٩. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٩. مجمع

الرجال
٥: ٣٥. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٢.

(٢٥٩٥)
[األنصاري]

الفضيل بن عبد الله، وقيل عبيد الله األنصاري، المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٤. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٢٩. نقد الرجال ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ٩. مجمع

الرجال
٥: ٣٥. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٢.

(٢٥٩٦)
[الفضيل بن عياض]

أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي، وقيل التيمي،
اليربوعي، الكوفي، وقيل البصري.

محدث حنفي المذهب ثقة، وأحد أئمة الصوفية، وكان حافظا، زاهدا، عظيم
المنزلة، وله كتاب.

العامة يعدونه من الثقات أيضا.
كان خراساني وقيل طالقاني األصل، ولد بسمرقند، وقيل بخراسان، وقيل

بابيورد سنة ١٠٥، ونشأ في األخيرة وترعرع بها، ثم رحل إلى الكوفة لطلب العلم
والحديث، ثم انتقل إلى مكة المكرمة وجاور بها، ولم يزل بها حتى توفي في يوم

عاشوراء سنة ١٨٧، وقيل سنة ١٨٩ ودفن بها.
روى عنه سليمان بن داود المنقري، وسفيان الثوري، وسري السقطي وغيرهم.

(٥٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٤. رجال النجاشي ٢١٩. تتمة

المنتهى (فارسي) ٢٣٤. رجال الحلي ٢٤٦. روضات الجنات ٦: ١٩. سفينة البحار
:٢

٣٦٩. جامع المقال ٨٥. أضبط المقال ٥٣٤. منهج المقال ٢٦٢. روضة المتقين ١٤:
٤١٤. إتقان المقال ١١٠. وفيه اسمه الفضل بدل الفضيل. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٤.
الوجيزة ٤٤. رجال ابن داود ٢٦٦. معجم الثقات ٩٥ وفيه اسمه الفضل بدل الفضيل.
جامع الرواة ٢: ١٠. مجمع الرجال ٥: ٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣١. هداية

المحدثين ١٣١. نقد الرجال ٢٦٨. منتهى المقال ٢٤٣.
الكواكب الدرية ١: ١٤٨. نفحات االنس ٣٧. العبر ١: ٢٩٨. طبقات الصوفية

للهروي (فارسي) ٣٢. طبقات الشعراني ١: ٧٩. الكامل في التاريخ ٦: ١٨٩. طبقات
السلمي ٦. تقريب التهذيب ٢: ١١٣. الرسالة القشيرية ٩. الجمع بين رجال

الصحيحين
٢: ٤١٤. تذكرة الحفاظ ١: ٢٢٥. تهذيب التهذيب ٨: ٢٩٤. الجواهر المضية ١:

.٤٠٩
صفة الصفوة ٢: ١٣٤. حلية األولياء ٨: ٨٤. وفيات األعيان ٤: ٤٧. األعالم ٥:

.١٥٣
تاريخ الثقات ٣٨٤. تهذيب األسماء واللغات ٢: ٥١. تاريخ أسماء الثقات: ٢٦٣.

الثقات ٧: ٣١٥. شذرات الذهب ١ / ٣١٦. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٣٥ و ٧٩١.
مرآة

الجنان ١: ٤١٥. دول االسالم ١: ٩٢. النجوم الزاهرة ٢: ١٢١ و ١٤٣. تذكرة
األولياء

٥٢. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٤. لسان الميزان ٧: ٣٣٧. البداية والنهاية ١١:
.١٩٨

ميزان االعتدال ٣: ٣٦١. التاريخ الكبير ٧: ١٢٣. طبقات الحفاظ ١١٠. تاريخ أبي
الفداء ٢: ١٧. الطبقات الكبرى ٥: ٣٦٦. طبقات ابن خياط ٢٨٤. الجرح والتعديل

:٣
٢: ٧٣. الكنى واألسماء ٢: ٣٥. المعارف ٢٢٣.

(٢٥٩٧)
[الضبي]

أبو علي، وقيل أبو الفضل، وقيل أبو محمد الفضيل، وقيل الفضل بن غزوان بن
جرير الضبي بالوالء، الكوفي.



(٥٧٢)



من ثقات محدثي االمامية.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم، وسفيان الثوري وغيرهم.

توفي بعد سنة ١٤٠، وقيل قتل في أيام المنصور الدوانيقي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٢ و ١٥. خاتمة المستدرك
٨٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٣١٢ و ٣٣٣. نقد الرجال ٢٦٨. توضيح االشتباه

٢٤٨. جامع الرواة ٢: ٧ و ١١. مجمع الرجال ٥: ٣٦. منتهى المقال ٢٤٢ و ٢٤٣.
منهج

المقال ٢٦٢. إتقان المقال ١١٠.
تقريب التهذيب ٢: ١١٣. لسان الميزان ٧: ٣٣٧. تهذيب التهذيب ٨: ٢٩٧.

التاريخ الكبير ٧: ١٢٢. خالصة تذهيب الكمال ٢٩٤. الثقات ٧: ٣١٦. الجرح
والتعديل ٣: ٢: ٧٤. تاريخ الثقات ٣٨٤. سير أعالم النبالء ٦: ٢٠٣. تاريخ أسماء

الثقات ٢٦٣.
(٢٥٩٨)
[التغلبي]

الفضيل بن فضالة التغلبي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه بكر بن محمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٥. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٤. رجال البرقي ٣٤. نقد الرجال ٢٦٨ وفيه الثعلبي
بدل

التغلبي. جامع الرواة ٢: ١١. مجمع الرجال ٥: ٣٦. منتهى المقال ٢٤٢. منهج
المقال ٢٦٢.

(٢٥٩٩)
[الفضيل بن معدان]

لم أستطع الوصول إلى تفاصيل أحواله لعدم وجود أي ذكر له في أكثر كتب
الرجال والتراجم.

(٥٧٣)



المراجع:
رجال البرقي ٣٤. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٤.

(٢٦٠٠)
[الفضيل مولى أبي عبد الله]

محدث كسابقه. روى عنه داود بن النعمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ١١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء:
.١٥

(٢٦٠١)
[الفضيل بن ميسر]

محدث أحواله كسابقيه. روى عنه الحسن بن علي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٥.
(٢٦٠٢)
[العنزي]

أبو عبد الرحمن الفضيل، وقيل الفضل بن مرزوق األغر، العنزي، وقيل العتري
بالوالء، الرقاشي، وقيل الرؤاسي، الكوفي.

محدث لم يتطرق أصحابنا إلى تفاصيل حاالته، ولكن العامة اختلفوا فيه،
فمنهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه وينكر حديثه.

روى عنه وكيع بن الجراح، وزهير بن معاوية، وزيد بن الحباب وغيرهم.
توفي حدود سنة ١٦٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٥. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٤. نقد الرجال ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ٨ و ١١.

مجمع
الرجال ٥: ٣٦. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٢.

(٥٧٤)



تهذيب التهذيب ٨: ٢٩٨. تقريب التهذيب ٢: ١١٣. لسان الميزان ٧: ٣٣٧. ميزان
االعتدال ٣: ٣٦٢ و ٣٦٣. التاريخ الكبير ٧: ١٢٢. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٤.

موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٦٣. المغني في الضعفاء ٢: ٥١٥. المجروحين ٢:
٢٠٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٠٤٥. الثقات ٧: ٣١٦. المشتبه ٢: ٤٧٥.

الجرح
والتعديل ٣: ٢: ٧٥.

(٢٦٠٣)
[الكوفي]

الفضيل بن ميسرة الكوفي.
من أصحابه عليه السالم، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٣ و ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٥. خاتمة المستدرك

٨٣٥. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٥. نقد الرجال ٢٦٩. رجال البرقي ٣٤. جامع
الرواة ٢: ١١. مجمع الرجال ٥: ٣٦. منتهى المقال ٢٤٢.

(٢٦٠٤)
[الفضيل بن يسار]

أبو القاسم، وقيل أبو مسور، وقيل أبو ميسور الفضيل بن يسار النهدي،
الكوفي، البصري.

من ثقات محدثي وفقهاء االمامية، وكان ممدوحا، جليل القدر، ومن الفقهاء
والعلماء األعالم والرؤساء المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله

كتاب.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. كان كوفي األصل، نزل البصرة وسكنها.

روى عنه ربعي بن عبد الله، وجميل بن صالح، ودرست بن أبي منصور
وغيرهم.

توفي قبل سنة ١٤٨.

(٥٧٥)



المراجع:
رجال الطوسي ١٣٢ و ٢٧١. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٥. رجال النجاشي

٢١٩. رجال ابن داود ١٥٢. معجم الثقات ٩٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٣٥ -
٣٤١. رجال الحلي ١٣٢. رجال البرقي ١١ و ١٧. نقد الرجال ٢٦٩. توضيح

االشتباه
٢٤٨. هداية المحدثين ١٣١. جامع الرواة ٢: ١١. رجال الكشي ٢١٢. مجمع

الرجال
٥: ٣٦ و ٣٧ و ٣٨. سفينة البحار ٢: ٣٦٩. منتهى المقال ٢٤٣. منهج المقال

.٢٦٢
جامع المقال ٨٥. ايضاح االشتباه ٦٨. التحرير الطاووسي ٢٢١. نضد االيضاح ٢٥٦.
أضبط المقال ٥٣٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٥. شرح مشيخة الفقيه ٣٢. الوجيزة ٤٤.

إتقان المقال ١١٠. رجال األنصاري ١٤٠.
لسان الميزان ٤: ٤٥٤. التاريخ الكبير ٧: ١٢٢. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٧٦. الثقات

.٧: ٣١٥
(٢٦٠٥)

[فطر بن خليفة]
أبو بكر فطر بن خليفة القرشي، المخزومي بالوالء مولى عمرو بن حريث

المخزومي، الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.
محدث تابعي حسن الحال، حافظ، وثقه بعض العامة وقالوا: صدوق رمي

بالتشيع، وضعفه آخرون منهم وتحاملوا عليه. شهد حرب الجمل إلى جانب االمام
أمير المؤمنين عليه السالم، وساند إبراهيم بن عبد الله الحسيني في ثورته بالكوفة وخرج

معه.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وترحم عليه عليه السالم.

روى عنه يحيى بن آدم، ومثنى بن الوليد الحناط، وسفيان الثوري وغيرهم.
توفي بالكوفة سنة ١٥٣، وقيل سنة ١٥٥، وقيل بعد سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

(٥٧٦)



معجم الثقات ٣٣٢. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٢. نقد الرجال ٢٦٩. جامع
الرواة ٢:

١٣. مجمع الرجال ٥: ٣٩. منتهى المقال ٢٤٣. أضبط المقال ٥٣٤. منهج المقال
.٢٦٣

تقريب التهذيب ٢: ١١٤. لسان الميزان ٧: ٣٣٧. ميزان االعتدال ٣: ٣٦٣. لسان
العرب ٥: ٥٩. الكامل في التاريخ ٥: ٦١١. البداية والنهاية ١٠: ١١١. طبقات ابن

خياط ١٦٨. الطبقات الكبرى ٦: ٣٦٤. التاريخ الكبير ٧: ١٣٩. خالصة تذهيب
الكمال ٢٦٥. الضعفاء الكبير ٣: ٤٦٤. تهذيب التهذيب ٨: ٣٠٠. شذرات الذهب

:١
٢٣٥. العبر ١: ٢٢٠. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٩٠. تاريخ الثقات ٣٨٥. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٦٦. أحوال الرجال ٦٦.
الكنى واألسماء ١: ١٢٢. هدى الساري ٤٣٤. المغني في الضعفاء ٢: ٥١٥. الثقات

:٧
٣٢٣. االكمال ٣: ٢٧٦ و ٧: ١٢٦.

(٢٦٠٦)
[فطر بن عبد الملك]

محدث عده الشيخ المفيد رحمه الله في رسالته العددية من الفقهاء األعالم والرؤساء
المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام الذين ال يطعن عليهم وال طريق

لذم واحد منهم.
روى عنه حماد بن عثمان.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. جامع الرواة ٢: ١٣. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٣.
(٢٦٠٧)

[الشيباني]
فليح بن أبي بكر الشيباني، العجلي، الكوفي.

محدث روى عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه حنان بن سدير.

(٥٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ١٠٠ وفيه اسم أبيه بكير بدل أبي بكر، و ١٣٣. رجال البرقي ٩

و ١٦. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٤. جامع
الرواة ٢:

١٣. نقد الرجال ٢٦٩. مجمع الرجال ٥: ٣٩. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال
.٢٦٣

(٢٦٠٨)
[فليح بن سليمان]

أبو يحيى فليح بن سليمان ابن أبي المغيرة رافع، وقيل نافع بن جبير مولى آل
الخطاب، الخزاعي، أو األسلمي، المدني، الكوفي، ويقال كان اسمه عبد الملك

وفليح لقب له غلب على اسمه.
محدث يصفه بعض العامة بالوثاقة والصدق مع كثرة الخطأ.

كان من المقربين لدى البالط العباسي في عهد المهدي وهارون.
روى عنه زيد بن الحباب، وأبو عامر العقدي، وسعيد بن منصور وغيرهم.

توفي سنة ١٦٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٤. نقد الرجال ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ١٣. مجمع

الرجال
٥: ٣٩. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٣. أضبط المقال ٥٣٥.

تقريب التهذيب ٢: ١١٤. تهذيب التهذيب ٨: ٣٠٣. ميزان االعتدال ٣: ٣٦٥.

التاريخ الكبير ٧: ١٣٣. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٥. طبقات ابن خياط ٢٧٥.
شذرات الذهب ١: ٢٦٦. العبر ١: ٢٥٤. البداية والنهاية ١٠: ١٥١. الجرح والتعديل

٣
٢: ٨٤. الضعفاء الكبير ٣: ٤٦٦. تاريخ أسماء الثقات ٢٦٦. الكنى واألسماء ٢:

.١٦٥
المجموع في الضعفاء والمتروكين ١٨٩. هدى الساري ٤٣٥. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٣: ١٠. المغني في الضعفاء ٢: ٥١٦. الثقات ٧: ٣٢٤.

(٥٧٨)



(٢٦٠٩)
[القرشي]

فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي، المدني.
حاالته مجهولة لدي لعدم خوض أصحاب كتب الرجال والتراجم في

تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٤. نقد الرجال ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ١٣. مجمع

الرجال
٥: ٣٩. منهج المقال ٢٦٣.

(٢٦١٠)
[اليشكري]

فهيان، وقيل فهبان بن عابس اليشكري، الكوفي.
حاالته كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥. نقد الرجال ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ١٣. مجمع
الرجال

٥: ٣٩. منهج المقال ٢٦٣. منتهى المقال ٢٤٢.
(٢٦١١)
[الغنوي]

أبو األسود فهير بن األسود الغنوي بالوالء، الكوفي.
أحواله كسابقيه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.

معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥. نقد الرجال ٢٦٩. توضيح االشتباه ٢٤٨. جامع
الرواة

٢: ١٤. مجمع الرجال ٥: ٣٩. منهج المقال ٢٦٣.

(٥٧٩)



(٢٦١٢)
[األزدي]

فيروز بن كعب األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٥.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٥. نقد الرجال ٢٦٩. توضيح االشتباه ٢٤٨. جامع

الرواة
٢: ١٤. مجمع الرجال ٥: ٤٠. منتهى المقال ٢٤٢. منهج المقال ٢٦٣.

(٢٦١٣)
[الهمداني]

الفيض بن عبد الحميد الهمداني بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٦. نقد الرجال ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ١٤. مجمع

الرجال
٥: ٤٠. منهج المقال ٢٦٣.

(٢٦١٤)
[الفيض بن المختار]

الفيض بن المختار الجعفي وقيل الخثعمي بالوالء، الكوفي.
من خواص أصحاب اإلمام عليه السالم وبطانته وثقات المحدثين عنه، وأول من

سمع منه عليه السالم نصه على امامة ابنه اإلمام الكاظم عليه السالم.
كان من فقهاء وعلماء اإلمامية الصالحين، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه ابنه جعفر بن الفيض، وإبراهيم بن سليمان الخزاز، وسيف بن عميرة

وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

(٥٨٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٦. رجال النجاشي ٢٢٠.

رجال ابن داود ١٥٢. رجال الحلي ١٣٣. فهرست الطوسي ١٢٦. االرشاد ٢٨٨.
معالم

العلماء ٩٢. معجم الثقات ٩٦. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٦. نقد الرجال ٢٦٩.
جامع الرواة ٢: ١٤. رجال البرقي ٤٠. هداية المحدثين ١٣١. رجال الكشي ٣٥٣
و ٣٥٤. مجمع الرجال ٥: ٤٠ و ٤٢. سفينة البحار ٢: ٣٩٢. التحرير الطاووسي

.٢٢٢
البحار ٤٧: ٣٤٣. منتهى المقال ٢٤٣. منهج المقال ٢٦٣. جامع المقال ٨٥. روضة

المتقين ١٤: ٤١٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٥. إتقان المقال ١١٠. الوجيزة ٤٤.
(٢٦١٥)

[األنماطي]
الفيض بن مطر األنماطي، العجلي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٢. تنقيح المقال ٢: قسم الفاء: ١٧. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٣: ٣٥٠. نقد الرجال ٢٦٩. رجال البرقي ٤٠. جامع الرواة

:٢
١٤. مجمع الرجال ٥: ٤٢. منتهى المقال ٢٤٢ وفيه اسم أبيه مظهر بدل مطر. منهج

المقال ٢٦٣.
(٢٦١٦)

[فيض بن أبي مهنة]
لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٠. معجم رجال الحديث ١٣: ٣٤٦.

(٥٨١)



حرف القاف

(٥٨٣)



(٢٦١٧)
[العنزي]

القاسم بن أرقم العنزي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه يوسف بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

معجم رجال الحديث ١٤: ٩. جامع الرواة ٢: ١٥. نقد الرجال ٢٧٠. رجال البرقي
.٢٥

مجمع الرجال ٥: ٤٣. منهج المقال ٢٦٣. منتهى المقال ٢٤٦.
(٢٦١٨)

[الجعفري]
القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب القرشي،

الهاشمي، الجعفري، المدني.
ابن خالة اإلمام عليه السالم، ووالد أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري.

من حسان محدثي االمامية، وكان أميرا على اليمن، ومن أجالء بني هاشم.
روى عنه ابنه أبو هاشم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٨. خاتمة

المستدرك ٨٣٦. معجم رجال الحديث ١٤: ١١. نقد الرجال ٢٧٠. جامع الرواة
٢: ١٥. مجمع الرجال ٥: ٤٣. رجال النجاشي ١١٣ في ترجمة ابنه داود بن القاسم.
عمدة الطالب ٤٠. منهج المقال ٢٦٣. إتقان المقال ٢١٦. الفصول الفخرية (فارسي)

٩٦. منتهى المقال ٢٤٣. الفخري في أنساب الطالبيين ١٩٠. المجدي في أنساب
الطالبيين ٢٩٨.

(٥٨٥)



(٢٦١٩)
[القاسم األسدي]

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٨. جامع الرواة ٢: ١٥. مجمع الرجال ٥: ٤٣. منهج

المقال
.٢٦٣

(٢٦٢٠)
[العجلي]

القاسم بن بريد بن معاوية العجلي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه فضالة بن أيوب، وبكر بن صالح، ومحمد بن سنان وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦ و ٣٥٨. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٨. رجال النجاشي
٢٢١. رجال ابن داود ١٥٣. معجم الثقات ٩٧. معجم رجال الحديث ١٤: ١٢.

رجال
الحلي ١٣٤. نقد الرجال ٢٧٠. توضيح االشتباه ٢٤٩. جامع الرواة ٢: ١٥. هداية
المحدثين ١٣٢. مجمع الرجال ٥: ٤٤. منتهى المقال ٢٤٤. منهج المقال ٢٦٤.

جامع
المقال ٢٦٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٧. إتقان المقال ١١٠. شرح مشيخة الفقيه

.١٢٨
الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٠.

(٢٦٢١)
[األسدي]

أبو حمدان، وقيل أبو همدان القاسم ابن أبي أيوب بهرام، وقيل مهران
األسدي، الواسطي، األصبهاني، األعرج.

(٥٨٦)



محدث أصبهاني األصل، اختلف أبناء العامة فيه، فمنهم من وثقه وقبل
حديثه، ومنهم من ضعفه وترك حديثه.

تولى القضاء بهيت، وعمر مائة سنة.
روى عنه الحسن بن عبد الله بن حمدان الرقي، وشعبة بن الحجاج، وأصبغ بن

زيد الوراق وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٤. نقد الرجال ٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١٦. مجمع

الرجال
٥: ٤٤. رجال ابن داود ١٥٣. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٤.

لسان الميزان ٤: ٤٥٨ و ٧: ١١٨. و ٣٤٠. ميزان االعتدال ٣: ٣٦٩. المجروحين
٢: ٢١٤. تقريب التهذيب ٢: ١٢١. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٧. تهذيب التهذيب

:٨
٣٣٩. الضعفاء الكبير ٣: ٤٧٤. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٢٠. موضح أوهام الجمع

والتفريق ٢: ٣٧٠. تاريخ الثقات ٣٨٧. المغني في الضعفاء ٢: ٥١٧. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٣. الثقات ٧: ٣٣٦.

(٢٦٢٢)
[المشرقي]

القاسم بن الذيال الهمداني، المشرقي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ١٩. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٨. نقد الرجال ٢٧٠. توضيح االشتباه ٢٤٩. جامع

الرواة
٢: ١٦. مجمع الرجال ٥: ٤٥. منتهى المقال ٢٤٦ وفيه الزبال بدل الذيال. منهج

المقال
.٢٦٤

(٢٦٢٣)
[األسدي]

أبو خالد القاسم بن سالم الكوفي، األسدي، بياع السابري.

(٥٨٧)



محدث. روى عنه حماد بن عثمان، وإسحاق بن عمار.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٠. نقد الرجال ٢٧٠. رجال البرقي ٢٥. جامع الرواة ٢:

١٦. مجمع الرجال ٥: ٤٦. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٤.
(٢٦٢٤)

[البغدادي]
القاسم بن سليمان البغدادي، الكوفي.

من حسان محدثي االمامية، وقيل من ضعفائهم، وقيل من المهملين، وله
كتاب.

كان بغدادي األصل، سكن الكوفة.
روى عنه النضر بن سويد، والحسين بن سعيد وغيرهما.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

رجال النجاشي ٢٢١. رجال ابن داود ١٥٣. فهرست الطوسي ١٢٧. معالم العلماء
.٩٢

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٠ - ٢٢. نقد الرجال ٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١٦ و
١٧. هداية

المحدثين ١٣٢. مجمع الرجال ٥: ٤٦. منتهى المقال ٢٤٤. منهج المقال ٢٦٤.
جامع

المقال ٨٥. إتقان المقال ٢١٦. شرح مشيخة الفقيه ٧٩.
(٢٦٢٥)
[الجعفي]

القاسم بن سويد الجعفي بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٣. نقد الرجال ٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١٧. مجمع

الرجال
٥: ٤٦. منهج المقال ٢٦٤. منتهى المقال ٢٤٦.

(٥٨٨)



(٢٦٢٦)
[القاسم الشيباني]

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦

وفيه القاسم بن الشيباني. معجم رجال الحديث ١٤: ٦٩. جامع الرواة ٢: ١٧. مجمع
الرجال ٥: ٤٦. منهج المقال ٢٦٤.

(٢٦٢٧)
[الخثعمي]

القاسم بن عبد الرحمن الخثعمي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٤. نقد الرجال ٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١٧. مجمع

الرجال
٥: ٤٧. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٤.

(٢٦٢٨)
[الصيرفي]

القاسم بن عبد الرحمن الصيرفي، الكوفي، شريك المفضل بن عمر.

من ثقات محدثي االمامية، وقيل كان رجل صدق، حسن الحديث.
روى عنه علي بن النعمان، ومحمد بن أبي عمير، والحكم بن أيمن.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

معجم الثقات ٣٣٣. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٤ و ٦٩. نقد الرجال ٢٧٠. جامع
الرواة ٢: ١٧. رجال الكشي ٣٦٧. مجمع الرجال ٥: ٤٧. روضة المتقين ١٤:

.٤١٥
رجال البرقي ٢٥ وفيه: القاسم بن شريك المفضل بن عمر. منتهى المقال ٢٤٤. منهج

المقال ٢٦٤. إتقان المقال ٢١٦. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٠.

(٥٨٩)



(٢٦٢٩)
[المقري]

القاسم بن عبد الرحمن المقري.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢١. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٥. جامع الرواة ٢: ١٧. مجمع الرجال ٥: ٤٧. منهج

المقال ٢٦٤.
(٢٦٣٠)

[الحضرمي]
القاسم بن عبد الله الحضرمي، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٥. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٨. مجمع
الرجال

٥: ٤٦. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٤ وفيه اسم أبيه عبد الرحمن بدل عبد
الله

(٢٦٣١)
[العمري]

القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي،
العدوي، العمري، المدني.

محدث حسن الحال، قال عنه بعض العامة بأنه كان كثير الوهم مقلبا لألسانيد،
ورموه بالكذب وتركوا حديثه.

روى عنه سعيد بن أبي مريم، وأبو بكر الشافعي، وقتيبة بن سعيد وغيرهم.
توفي بعد سنة ١٦٠، وقيل بين سنتي ١٥٠ و ١٦٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢١. خاتمة

المستدرك ٨٣٦. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٥. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢:

(٥٩٠)



١٨. مجمع الرجال ٥: ٤٦. منتهى المقال ٢٤٤. منهج المقال ٢٦٤. إتقان المقال
.٢١٦

الوجيزة ٤٤.
لسان الميزان ٧: ٣٣٨. ميزان االعتدال ٣: ٣٧١. التاريخ الكبير ٧: ١٧٣. تقريب

التهذيب ٢: ١١٨. تهذيب التهذيب ٨: ٣٢٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٦. طبقات
ابن

خياط ٢٧٢. المجروحين ٢: ٢١٢. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١١١. الضعفاء الكبير ٣:
٤٧٣. أحوال الرجال ١٣٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٥٧ و ٤٧٧.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٣. الضعفاء

.١٣١
تهذيب األسماء واللغات ٢: ٥٣. المغني في الضعفاء ٢: ٥١٩.

(٢٦٣٢)
[القمي]

أبو علي القاسم، وقيل اليسع بن عبيد الله، وقيل عبد الله القمي.
محدث. روى عنه زكريا بن موسى، وزرارة بن أعين، ومسعدة بن صدقة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦ و ٢٠: ١٢٥. جامع الرواة ٢: ١٨ و ٣٤٥. تنقيح

المقال ٣: ٣٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٩. تكررت ترجمته في اليسع بن عبد الله القمي
رقم ٣٦٨٩.

(٢٦٣٣)
[القاسم بن عروة]

أبو محمد القاسم بن عروة البغدادي، المكي، الخزري، وقيل الخوزي، وقيل
الخري، وقيل الجوري، وقيل الخرزي، مولى أبي أيوب وزير المنصور الدوانيقي

العباسي.
من حسان محدثي االمامية الممدوحين، وقيل من الضعفاء، وله كتاب. روى

عنه العباس بن معروف، والحسين بن سعيد، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك وغيرهم.
كان يسكن بغداد، وتوفي بها.

(٥٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٦ و ٤٩٠. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢١. خاتمة المستدرك
٨٣٦. رجال النجاشي ٢٢٢. رجال ابن داود ١٥٣. معالم العلماء ٩٢ وفيه اسم أبيه

أبي
عروة بدل عروة. فهرست الطوسي ١٢٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٩ و ٢٦ - ٣٢.

نقد
الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٨. هداية المحدثين ١٣٢. رجال الكشي ٣٧٢.

مجمع
الرجال ٥: ٤٧ و ٤٨. منتهى المقال ٢٤٤. منهج المقال ٢٦٤. نضد االيضاح ٢٥٧.
جامع المقال ٨٥. ايضاح االشتباه ٦٩. أضبط المقال ٥٣٧. إتقان المقال ٢١٦. شرح

مشيخة الفقيه ٨٥.
(٢٦٣٤)
[النهدي]

القاسم بن العالء بن الفضيل، وقيل الفضل بن يسار النهدي، البصري.
لم يتطرق إلى ذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

يمكن اتحاده مع القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٤٥. تنقيح المقال أواخر ٢: ٢٣. معجم رجال الحديث ١٤: ٣٣.
مجمع الرجال ٥: ٤٨.

(٢٦٣٥)
[األزدي]

القاسم بن عمارة األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٣٤. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٩. مجمع

الرجال
٥: ٤٨. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٤.

(٥٩٢)



(٢٦٣٦)
[الكوفي]

القاسم بن الفضيل الكوفي، مولى بني سعد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٣. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٣٧. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٩. مجمع

الرجال
٥: ٤٩. منهج المقال ٢٦٤.

(٢٦٣٧)
[النهدي]

أبو محمد، وقيل أبو أحمد القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، البصري.
محدث إمامي ثقة، له كتاب. بقي إلى عهد اإلمام الرضا عليه السالم.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، وعبد الله بن الصلت
وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٢. رجال النجاشي ٢٢١.
رجال ابن داود ١٥٣. معجم الثقات ٩٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٣٥ و ٣٦.

رجال
الحلي ١٣٤. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٩. هداية المحدثين ١٣٤.

مجمع الرجال ٥: ٤٩. منتهى المقال ٢٤٥. منهج المقال ٢٦٤. جامع المقال ٨٦.
وسائل

الشيعة ٢٠: ٢٩٧. إتقان المقال ١١٠. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٠.
(٢٦٣٨)

[الجوهري]
القاسم بن محمد الجوهري، الكوفي، التيمي بالوالء.
من ضعفاء محدثي الواقفة الغير الموثقين، وله كتاب.

(٥٩٣)



روى عن اإلمام عليه السالم وصحبه، وروى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم،
وقيل لم

يلق اإلمام الصادق عليه السالم.
كان كوفي األصل، سكن بغداد.

روى عنه الحسين بن سعيد، وعلي بن مهزيار، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٦ و ٣٥٨ و ٤٩٠. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٤. خاتمة

المستدرك ٨٣٦. رجال النجاشي ٢٢٢. رجال ابن داود ١٥٤ و ٢٦٧. رجال الحلي
٢٤٧. فهرست الطوسي ١٢٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٤٧ - ٥٦. معالم العلماء

.٩٢
رجال البرقي ٥٠. نقد الرجال ٢٧١. جامع الرواة ٢: ٢٠. رجال الكشي ٤٥٢.

مجمع
الرجال ٥: ٥٠ و ٥١. منتهى المقال ٢٤٥. منهج المقال ٢٦٥. التحرير الطاووسي

.٢٢٦
روضة المتقين ١٤: ٤١٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٩٨. إتقان المقال ٣٣٥. الوجيزة

.٤٤
رجال األنصاري ١٤١.

(٢٦٣٩)
[القاسم بن مسلم]

إمامي حسن الحال.
كان أبوه مسلم من موالي االمام أمير المؤمنين عليه السالم ثم أعتقه، وكان يكتب بين

يدي أمير المؤمنين عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٥. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٥٩. نقد الرجال ٢٧٢. جامع الرواة ٢: ٢٢. مجمع

الرجال
٥: ٥٢. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٤٠)
[المسعودي]

أبو عبد الله القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي،
الهذلي، الكوفي.



(٥٩٤)



من مشاهير علماء وفقهاء العامة، وكان محدثا حسن الحديث، حافظا،
قاضيا، عالما بالعربية واألخبار واألدب والشعر واألنساب، والعامة يعدونه من

ثقاتهم. تولى قضاء الكوفة في عهد المهدي العباسي.
روى عنه مالك بن إسماعيل، وخالد بن خالد، والفضل بن دكين وغيرهم.

ألف كتاب (غريب المصنف)، وكتاب (نوادر اللغة).
توفي سنة ١٧٥، وقيل سنة ١٨٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٥. نقد الرجال

٢٧٢. خاتمة المستدرك ٨٣٦. معجم رجال الحديث ١٤: ٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٢.
مجمع الرجال ٥: ٥٢. ريحانة األدب (فارسي) ٥: ٣٠٩. منتهى المقال ٢٤٦. منهج

المقال ٢٦٥. إتقان المقال ٢١٧.
التاريخ الكبير ٧: ١٧٠. الطبقات الكبرى ٦: ٣٨٤. نور القبس ٢٧٩. تاريخ أسماء

الثقات ٢٦٨. الثقات ٧: ٣٣٩. الجواهر المضية ١: ٤٢. كشف الظنون ١٩٨٠.
معجم

األدباء ١٧: ٥. طبقات ابن خياط ١٦٨. النجوم الزاهرة ٢: ٨٢. طبقات الحفاظ
.١٠٧

العبر ١: ٢٦٨. شذرات الذهب ١: ٢٨٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٦٧. بغية الوعاة
٣٨١. معجم المؤلفين ٨: ١٢٦. األعالم ٥: ١٨٦. تهذيب التهذيب ٨: ١٢٦. هدية
العارفين ١: ٨٢٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٢٠. تذكرة الحفاظ ١: ٢٢٠. الفوائد

البهية
١٥٤. تقريب التهذيب ٢: ١٢٠.

(٢٦٤١)
[الكوفي]

القاسم بن موكب الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢٦. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

(٥٩٥)



معجم رجال الحديث ١٤: ٦١. نقد الرجال ٢٧٢. جامع الرواة ٢: ٢٢. مجمع
الرجال

٥: ٥٢. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٥.
(٢٦٤٢)
[القرشي]

القاسم بن الوليد القرشي، العماري، وقيل القماري، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المهملين، وله كتاب.
روى عنه علي بن الحسن بن رباط، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، وعبد الله بن

المغيرة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٣. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٦. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
رجال النجاشي ٢٢١. رجال ابن داود ١٥٤. معجم رجال الحديث ١٤: ٦١ و ٦٣.

نضد
االيضاح ٢٥٨. إتقان المقال ٢١٧. ايضاح االشتباه ٦٩. جامع المقال ٨٦. منهج

المقال
٢٦٥. مجمع الرجال ٥: ٥٢. هداية المحدثين ١٣٤. جامع الرواة ٢: ٢٢. توضيح

االشتباه ٢٥٠. نقد الرجال ٢٧٢. رجال البرقي ٢٥.
(٢٦٤٣)
[األعشى]

أبو محمد قتيبة بن محمد األزدي بالوالء، الكوفي، األعشى.
محدث إمامي ثقة، ومن العلماء والفقهاء األعالم والرؤساء األجالء المأخوذ

منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وكان مقرئا، مؤدبا، وله كتاب.
روى عنه صفوان بن يحيى، والقاسم بن إسماعيل، والحكم بن مسكين

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥ و ٤٩١. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢٧. رجال النجاشي
٢٢٣. رجال ابن داود ١٥٤. معالم العلماء ٩٣. فهرست الطوسي ١٢٨. رجال الحلي

(٥٩٦)



١٣٥. معجم الثقات ٩٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٧٣ و ٧٤. رجال البرقي ٤٧.
نقد

الرجال ٢٧٣. توضيح االشتباه ٢٥١. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع الرجال ٥: ٥٦ و
.٥٧

منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٥. روضة المتقين ١٤: ٤١٦. وسائل الشيعة
:٢٠

٢٩٩. الوجيزة ٤٤. إتقان المقال ١١١. رجال األنصاري ١٤١.
(٢٦٤٤)

[الجعفري]
قثم بن كعب الجعفري، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال. روى عنه عبد الله بن جبلة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٧٧. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع

الرجال
٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٥. إتقان المقال ٢١٧.

(٢٦٤٥)
[الجمحي]

قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٧٧. نقد الرجال ٢٧٣. توضيح االشتباه ٢٥١. جامع

الرواة
٢: ٢٣. مجمع الرجال ٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٤٦)
[بياع الخميس]

أبو يزيد قدامة بياع الخميس.
ليس له ذكر في أكثر كتب الرجال والتراجم.

(٥٩٧)



المراجع:
رجال البرقي ٤٣. معجم رجال الحديث ١٤: ٨١.

(٢٦٤٧)
[الكوفي]

قدامة بن الحريش الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٧٨. نقد الرجال ٢٧٣. توضيح االشتباه ٢٥١. جامع

الرواة
٢: ٢٣. مجمع الرجال ٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٤٨)
[قدامة بن حنيفة]

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

معجم رجال الحديث ١٤: ٧٨. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع
الرجال

٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.
(٢٦٤٩)
[الثقفي]

قدامة بن زائدة الثقفي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة

المستدرك ٨٣٦. معجم رجال الحديث ١٤: ٧٨ و ٧٩. نقد الرجال ٢٧٣. مجمع
الرجال

(٥٩٨)



٥: ٥٧. جامع الرواة ٢: ٢٣. منتهى المقال ٢٤٦. منهج المقال ٢٦٥. إتقان المقال
.٢١٧

الوجيزة ٤٥.
(٢٦٥٠)

[قدامة بن سعيد]
قدامة بن سعيد الجعفي وقيل الحنفي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. معجم رجال الحديث ١٤:
.٧٩

خاتمة المستدرك ٨٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع الرجال ٥: ٥٧. منهج المقال
.٢٦٥

(٢٦٥١)
[الكوفي]

قدامة بن سعيد، وقيل سعد الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٧٩. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع الرجال ٥: ٥٧. منهج

المقال ٢٦٥.
(٢٦٥٢)
[األزدي]

قدامة بن عاصم األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٧٩. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع

الرجال
٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٥٣)
[السلمي]

قدامة بن فرقد السلمي، الكوفي.

(٥٩٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٨٠. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٣. مجمع

الرجال
٥: ٥٧. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٥٤)
[قدامة بن مالك]

قدامة بن مالك، وقيل ابن ملك.
محدث. روى عنه يونس بن عبد الرحمن.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ٨٠. خاتمة المستدرك ٨٣٦. تنقيح المقال ٢: قسم

القاف: ٢٩. جامع الرواة ٢: ٢٣.
(٢٦٥٥)
[الكوفي]

قدامة بن موسى الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٦.
معجم رجال الحديث ١٤: ٨١. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٤. مجمع

الرجال
٥: ٥٨. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٥٦)
[قدامة بن يزيد]

قدامة بن يزيد الحنفي، وقيل الجعفي، الكوفي، بياع الخبز، وقيل بياع الحبر.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ٨١. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٤. مجمع

الرجال

(٦٠٠)



٥: ٥٨. منهج المقال ٢٦٥. منتهى المقال ٢٤٧.
(٢٦٥٧)
[الكوفي]

قرض بن حفص الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٦. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٢٨. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ٨٢. نقد الرجال ٢٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٤ وفيه اسمه

قرص
بدل قرض. مجمع الرجال ٥: ٥٨. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٥.

(٢٦٥٨)
[قفاشا الكوفي]

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٦. خاتمة المستدرك ٨٣٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٨٤.

نقد الرجال ٢٧٤. توضيح االشتباه ٢٥٢. جامع الرواة ٢: ٢٤. مجمع الرجال ٥:
.٥٩

منهج المقال ٢٦٦.
(٢٦٥٩)

[قيس الباهلي]
محدث لم يتعرض لذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه مسعدة بن اليسع.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٤: ٩١.
(٢٦٦٠)

[قيس بن الربيع]
أبو محمد قيس بن الربيع األسدي، الكوفي.

محدث بتري ضعيف الحديث، حافظ، قاض.

(٦٠١)



اختلف العامة في حديثه، فمنهم من قال بأنه كان صدوقا تغير لما كبر، وضعفه
آخرون منهم.

استعمله المنصور الدوانيقي العباسي على قضاء المدائن.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

كان من أهل الكوفة، دخل بغداد وحدث بها.
روى عنه سفيان الثوري، وفحول بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم.

توفي سنة بضع وستين ومائة، وقيل سنة ١٦٨، وقيل سنة ١٦٧، وقيل سنة ١٦٥.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٣ و ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: باب القاف: ٣١. خاتمة المستدرك
٨٣٦. رجال ابن داود ٢٦٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٩٢. رجال الحلي ٢٤٨.

رجال
الكشي في ترجمة محمد بن إسحاق ٣٩٠. نقد الرجال ٢٧٤. جامع الرواة ٢: ٢٤.

مجمع الرجال ٥: ٦٢. االرشاد ٢٦٣. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٦.
التحرير

الطاووسي ٢٢٦. إتقان المقال ٣٣٦. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٢.
ميزان االعتدال ٣: ٣٩٣. التاريخ الكبير ٧: ١٥٦. الطبقات الكبرى ٦: ٢٦٢. لسان

الميزان ٤: ٤٧٧. تقريب التهذيب ٢: ١٢٨. المجروحين ٢: ٢١٦. تهذيب التهذيب
:٨

٣٩١. تاريخ بغداد ١٢: ٤٥٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٠. مرآة الجنان ١: ٣٥٦.
العبر ١: ٢٥٣. طبقات ابن خياط ١٦٩. شذرات الذهب ١: ٢٦٦. البداية والنهاية

:١٠
١٥١. تذكرة الحفاظ ١: ٢٢٦. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٩٦. الضعفاء الكبير ٣:

.٤٧٠
تاريخ الثقات ٣٩٣. طبقات الحفاظ ١٠٢. تاريخ أسماء الثقات ٢٦٩. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ١٩٤ و ٤٧٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٩. أحوال
الرجال ٦٦. الكنى واألسماء ٢: ١٠١. المغني في الضعفاء ٢: ٥٢٦.

(٢٦٦١)
[الكندي]

قيس بن زرارة الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٦٠٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣١. خاتمة المستدرك ٨٣٧.

معجم رجال الحديث ١٤: ٩٣. نقد الرجال ٢٧٤. جامع الرواة ٢: ٢٥. مجمع
الرجال

٥: ٦٣.. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.
(٢٦٦٢)

[األسدي]
قيس بن زيد األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣١. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ٩٣. نقد الرجال ٢٧٤. جامع الرواة ٢: ٢٥. مجمع

الرجال
٥: ٦٣. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.

(٢٦٦٣)
[قيس بن سلمة]

قيس، وقيل بشير بن سلمة، وقيل مسلمة.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتاب الرجال والتراجم في مصنفاتهم.

روى عنه محمد بن أعين.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٤: ٩٥. جامع الرواة ٢: ٢٥. راجع بشير بن سلمة رقم
.٥٠٢

(٢٦٦٤)
[األزدي]

قيس بن عبادة األزدي، الكوفي.
إمامي.

(٦٠٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٧.

معجم رجال الحديث ١٤: ٩٦. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٥. مجمع
الرجال

٥: ٦٥. منهج المقال ٢٦٧. منتهى المقال ٢٤٧.
(٢٦٦٥)

[قيس بن عبد العزيز]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.

روى عنه محمد بن عيسى عن أبيه عنه.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٤: ٩٦. جامع الرواة ٢: ٢٥.
(٢٦٦٦)
[العبدي]

قيس العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف ٢: ٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠١. جامع الرواة ٢: ٢٥. مجمع الرجال ٥: ٦٦. منهج

المقال ٢٦٧.
(٢٦٦٧)
[األزدي]

أبو عمارة قيس بن عمارة األزدي، الغامدي، وقيل الفائدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٦.

(٦٠٤)



معجم رجال الحديث ١٤: ٩٧. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٥. مجمع
الرجال

٥: ٦٦. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.
(٢٦٦٨)
[التمار]

قيس بن كعب التمار، الكوفي.
بعض العامة يضعفون حديثه.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٣. خاتمة المستدرك ٨٣٧.

معجم رجال الحديث ١٤: ٩٩. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٦. مجمع
الرجال

٥: ٦٦. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.
لسان الميزان ٤: ٤٧٩. ميزان االعتدال ٣: ٣٩٧. المغني في الضعفاء ٢: ٥٢٧.

(٢٦٦٩)
[الكوفي]

أبو إسماعيل قيس الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٠. معجم الثقات ٣٣٥. معجم
رجال الحديث ١٤: ٩٠. نقد الرجال ٢٧٤. جامع الرواة ٢: ٢٤. مجمع الرجال ٥:

.٦٢
أصول الكافي ٢: ٩٤. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٦. روضة المتقين ١٤:

.٤١٦
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠١. إتقان المقال ٢١٧. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٢.

(٢٦٧٠)
[ابن الماصر]

قيس بن الماصر، وقيل قيس الماصر.

(٦٠٥)



محدث إمامي حسن الحديث، وكان فاضال، ممدوحا، متكلما، حسن الكالم،
مناظرا بليغا، ومن شيوخ الشيعة في علم الكالم.

تعلم الكالم من اإلمام السجاد عليه السالم. أمره اإلمام الصادق عليه السالم بمناظرة
أحد

الشاميين بحضرته عليه السالم.
روى عنه يونس بن يعقوب.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٢٦. معجم رجال الحديث ١٤: ٩٩. خاتمة المستدرك ٨٣٧.

تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٣. نقد الرجال ٢٧٥. معجم الثقات ٣٣٥. االحتجاج
٣٦٥. تأسيس الشيعة ٣٥٨. منتهى المقال ٢٤٧. روضة المتقين ١٤: ٤١٦. إتقان

المقال ٢١٨. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٢.
(٢٦٧١)

[الهمداني]
قيس بن محمد بن حيان الهمداني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٠. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٦. مجمع

الرجال
٥: ٦٦. منهج المقال ٢٦٧.

(٢٦٧٢)
[ابن رمانة]

أبو المفضل قيس بن أبي مسلم األشعري، الكوفي، المعروف بابن رمانة
وهي أمه.

محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح ومن خلص الشيعة وخيارهم.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.

(٦٠٦)



روى عنه علي بن أسباط، وأبو بردة بن أبي موسى.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٣ و ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣١. خاتمة المستدرك
٨٣٧. رجال ابن داود ١٥٥. معجم رجال الحديث ١٤: ٩١. نقد الرجال ٢٧٤.

رجال
البرقي ١٥. جامع الرواة ٢: ٢٤. رجال الكشي ١٨٣. مجمع الرجال ٥: ٦٢ و ٦٣.

المناقب ٤: ١٧٧. منهج المقال ٢٦٦. روضة المتقين ١٤: ٤١٦. إتقان المقال ٢١٧.
الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٢.

لسان الميزان ٤: ٤٧٩.
(٢٦٧٣)
[المزني]

قيس بن المهاجر المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٥. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠١. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٦. مجمع

الرجال
٥: ٦٦. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.

(٢٦٧٤)
[البجلي]

أبو عمارة قيس بن يعقوب بن قيس البجلي، الدهني، الكوفي، مولى.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم القاف: ٣٤. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠١. نقد الرجال ٢٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٦. مجمع

الرجال
٥: ٦٦. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٧.

(٦٠٧)



حرف الكاف

(٦٠٩)



(٢٦٧٥)
[كادح بن رحمة]

أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره، ولكن الشيخ الطوسي ذكره في
رجاله ووصفه بالزهد والضعف.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٨ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث

.١٤: ١٠٢
(٢٦٧٦)

[المرهبي]
كامل بن سوادة المرهبي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٣. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع

الرجال
٥: ٦٧. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٧.

(٢٦٧٧)
[صاحب السابري]

كامل صاحب السابري، الكوفي.
إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٤ و ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥. خاتمة

المستدرك ٨٣٧. معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٤. جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع

(٦١١)



الرجال ٥: ٦٧. منهج المقال ٢٦٧.
(٢٦٧٨)
[التمار]

كامل بن العالء التمار، الكوفي.
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه مثنى الحناط، ومحمد بن مسلم، وبشير الدهان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٤ و ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥. خاتمة المستدرك
٨٣٧. معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٣ و ١٠٤. نقد الرجال ٢٧٦. رجال البرقي

.١٢
جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع الرجال ٥: ٦٧. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٧.

(٢٦٧٩)
[المرادي]

كثير بن األسود الجملي، وقيل الحلبي، المرادي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٧.

معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٥. جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع الرجال ٥: ٦٧. منهج
المقال ٢٦٧.

(٢٦٨٠)
[السلمي]

كثير بن األسود السلمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥. خاتمة المستدرك ٨٣٧.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٥. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع

الرجال

(٦١٢)



٥: ٦٧. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٧.
(٢٦٨١)
[المدني]

كثير بن جعفر بن أبي كثير المدني.
محدث إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٥ وفيه اسم

جده كثير بدل أبي كثير. خاتمة المستدرك ٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٠٥.
نقد

الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٧. مجمع الرجال ٥: ٦٨. منتهى المقال ٢٤٧. منهج
المقال ٢٦٧. إتقان المقال ٢١٨.

(٢٦٨٢)
[النواء]

أبو إسماعيل كثير بن قاروند، وقيل قاوند، وقيل كاروند، وقيل إسماعيل،
وقيل نافع النواء، وقيل بياع النوى، التميمي بالوالء، الكوفي، البصري.

من مشايخ علماء ومحدثي الزيدية، والبترية منهم ينسبون إليه ألنه كان أبتر
اليد.

كان ضعيف الحديث، والعامة اختلفوا فيه فمنهم من وثقه ومنهم من ضعف
حديثه.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
تبرأ منه اإلمام الصادق عليه السالم ولعنه وكذبه، وكان خبيث الوالدة.

روى عنه النضر بن شميل، ويزيد بن زريع، وأبان بن عثمان األحمر وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٤ و ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٦. معجم رجال
الحديث ١٤: ١٠٧ و ١٠٨. نقد الرجال ٢٧٦. رجال البرقي ١٥ و ٢٤. االختصاص

(٦١٣)



١٢٧. رجال ابن داود ٢٦٨. رجال الحلي ٢٤٩. فرق الشيعة ١٣ و ٥٧. مجمع
الرجال

٥: ٦٨ و ٦٩. المقاالت والفرق ١٠ و ٧٣ و ١٤٦. جامع الرواة ٢: ٢٧ و ٢٨.
توضيح

االشتباه ٢٥٣. رجال الكشي ٢٣٣ و ٢٣٦ و ٢٤٠ و ٣٩٠ وغيرها. سفينة البحار ٢:
٤٧٠. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٨. التحرير الطاووسي ٢٢٩. أضبط

المقال
٤٨٣ و ٥٣٨. روضة المتقين ١٤: ٤١٦. إتقان المقال ٣٣٧. الوجيزة ٤٤.

الفرق بين الفرق ٣٣. تقريب التهذيب ٢: ١٣٣. األنساب ٥٧٠. التاريخ الكبير ٧:
٢١٥. اللباب ١: ١١٨ و ٣: ٣٢٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٢ و ٢٧٣. تهذيب

التهذيب ٨: ٤٢٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٥٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين
١٩٦. الكنى واألسماء ١: ٩٦. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٣٧٩. المغني في

الضعفاء ٢: ٥٣١. لسان الميزان ٧: ٣٤٤. الثقات ٧: ٣٥٣. ميزان االعتدال ٣:
.٤٠٢

(٢٦٨٣)
[النمري]

أبو الحرث، وقيل أبو الفضل كثير بن كلثمة، وقيل كلثم، وقيل كلثوم، وقيل
كليم النمري، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه إبراهيم صاحب الشعير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٦. رجال النجاشي ٢٢٤.

رجال ابن داود ١٥٥. معجم الثقات ٩٨. رجال البرقي ٤١. رجال الحلي ١٣٦. نقد
الرجال ٢٧٦. توضيح االشتباه ٢٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٨. هداية المحدثين ١٣٥.
مجمع الرجال ٥: ٦٩. منتهى المقال ٢٤٧. منهج المقال ٢٦٨. جامع المقال ٨٦.

نضد
االيضاح ٢٥٩. ايضاح االشتباه ٦٩. روضة المتقين ١٤: ٤١٦. وسائل الشيعة ٢٠:

٣٠٢. الوجيزة ٤٤. إتقان المقال ١١١. رجال األنصاري ١٤٢.

(٦١٤)



(٢٦٨٤)
[كرب الصيرفي]

محدث.
روى عنه منصور بن حازم، ومثنى بن عبد السالم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٦ وفيه اسمه كريب بدل كرب. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف ٣٨.

جامع الرواة ٢: ٢٩. معجم رجال الحديث ١٤: ١١٣ و ١١٥.
(٢٦٨٥)
[البجلي]

كريم بن سعيد، وقيل سعد البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١١٦. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٩. مجمع

الرجال
٥: ٧٠. منهج المقال ٢٦٨. منتهى المقال ٢٤٨.

(٢٦٨٦)
[األزدي]

كريم بن عامر األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١١٦. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٩. مجمع

الرجال
٥: ٧٠. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٨.

(٦١٥)



(٢٦٨٧)
[المدني]

كعب بن أسود المدني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١١٦. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٩. مجمع

الرجال
٥: ٧٠. منهج المقال ٢٦٨.

(٢٦٨٨)
[األزدي]

أبو عامر كعب بن سالمة بن زيد األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١١٦. نقد الرجال ٢٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٩. مجمع

الرجال
٥: ٧٠. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٨.

(٢٦٨٩)
[الكوفي]

كعيب بن عبد الله الكوفي، مولى بني طرفة.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عنه العباس بن عامر القصباني.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٩. رجال النجاشي ٢٢٣.

رجال ابن داود ١٥٦ وفيه اسمه كعب بدل كعيب. رجال الحلي ١٣٥. معجم الثقات
٩٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١١٨. نقد الرجال ٢٧٦. توضيح االشتباه ٢٥٥.

جامع

(٦١٦)



الرواة ٢: ٢٩. مجمع الرجال ٥: ٧٠. منتهى المقال ٢٤٨ وفيه اسم أبيه عبيد الله بدل
عبد الله. منهج المقال ٢٦٨ وفيه اسمه كعب بدل كعيب. روضة المتقين ١٤: ٤١٧.
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٣ وفيه اسمه كعب بدل كعيب. رجال األنصاري ١٤٢. إتقان

المقال ١: ١١. الوجيزة ٤٤.
(٢٦٩٠)

[كلثوم بن زيد]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١١٨. نقد الرجال ٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٠. مجمع

الرجال
٥: ٧١. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٨.

(٢٦٩١)
[الحراني]

كلثوم بن عبد المؤمن الحراني.
محدث، ليس له ذكر في كتب الرجال والتراجم.

روى عنه علي بن منصور.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٠. تنقيح المقال ٢: باب الكاف: ٤٠. معجم رجال الحديث ١٤:
.١١٩

(٢٦٩٢)
[العامري]

كليب بن األسود العامري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٣٨.

(٦١٧)



معجم رجال الحديث ١٤: ١٢٠. نقد الرجال ٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٠. مجمع
الرجال

٥: ٧١. منهج المقال ٢٦٨.
(٢٦٩٣)
[الكوفي]

كليب بن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٤٠. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٢٠. نقد الرجال ٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٠. مجمع

الرجال
٥: ٧١. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٨.

(٢٦٩٤)
[الصيداوي]

أبو محمد، وقيل أبو الحسين كليب بن معاوية بن جبلة األسدي، الكوفي،
المعروف بالصيداوي، والمشهور بالتسليم.

محدث إمامي حسن الحديث، وهناك من علمائنا من وثقه، وله كتاب.
ترحم عليه اإلمام عليه السالم.

روى عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الرحمن بن أبي هاشم، وصفوان بن يحيى

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٣ و ١٣٤ و ٢٧٨ و ٤٩١. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٤٠.
خاتمة المستدرك ٨٣٨. رجال النجاشي ٢٢٣. رجال ابن داود ١٥٦. معالم العلماء

٩٣. رجال الحلي ١٣٥. فهرست الطوسي ١٢٨. معجم الثقات ٣٣٧. معجم رجال

(٦١٨)



الحديث ١٤: ١١٩ و ١٢٠ - ١٢٤. نقد الرجال ٢٧٧. رجال البرقي ١٥ و ١٨.
توضيح

االشتباه ٢٥٥. جامع الرواة ٢: ٣٠. هداية المحدثين ١٣٥. رجال الكشي ٣٣٩.
مجمع

الرجال ٥: ٧١ و ٧٢. سفينة البحار ١: ٦٤٤ و ٢: ٤٨٩. منتهى المقال ٢٤٨. منهج
المقال

٢٦٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٣. جامع المقال ٨٦. التحرير الطاووسي ٢٢٨. إتقان
المقال ٢١٨. الوجيزة ٤٤. شرح مشيخة الفقيه ٥٢. رجال األنصاري ١٤٢.

(٢٦٩٥)
[األسدي]

أبو المستهل الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن ربيعة بن قيس المضري،
األسدي، الكوفي.

من كبار أدباء وشعراء الشيعة اإلمامية، ومقدم شعراء عصره، وكان فقيها
مشكور الطريقة، جليل القدر، ممدوح السيرة، محدثا حسن الحال، خطيبا بليغا.

لشدة والئه آلل البيت عليهم السالم عرف بشاعر الهاشميين، وكان متعصبا للمضرية
على القحطانية والشيعة على األموية.

كان متبحرا في شتى صنوف المعرفة كاللغة واألنساب وآداب العرب
وأخبارهم، وعرف بالشجاعة والسخاء والكرم.

روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم، وتشرف بلقاء اإلمام السجاد عليه السالم.
قال فيه اإلمام الباقر عليه السالم: ال تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا.

روى عنه عقبة بن بشير األسدي، ويونس بن يعقوب.
من أشهر شعره (الهاشميات).

توفي سنة ١٢٦ عن ست وستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٤ و ٢٧٨. تنقيح المقال ٢ قسم الكاف: ٤١. مجمع الرجال ٥:
٧٢ - ٧٥. مجالس المؤمنين (فارسي) ٢: ٤٩٨. الموسوعة االسالمية ٦: ١٤٣.

تأسيس الشيعة ١٨٩ و ٣٥١. الوجيزة ٤٤ وفيه اسم أبيه يزيد بدل زيد. رجال

(٦١٩)



األنصاري ١٤٣. رجال الحلي ١٣٥. جامع الرواة ٢: ٣١. الغدير ٢: ١٨٠. الكنى
واأللقاب ١: ١٤٩. رجال الكشي ٢٠٥. معالم العلماء ١٥١. ريحانة األدب (فارسي)

١: ١١٧. األغاني ١٥: ١٠٨. أعيان الشيعة ٩: ٣٣. منهج المقال ٢٦٩. الدرجات
الرفيعة ٥٦٣. سفينة البحار ٢: ٤٩٥. الذريعة ٢٥: ١٥٦. روضات الجنات ٦: ٥٥.

رجال ابن داود ١٥٦. معجم الثقات ٣٣٧. معجم شعراء المرزباني ٣٤٧. معجم
رجال

الحديث ١٤: ١٢٥ - ١٢٨. نقد الرجال ٢٧٧. رجال البرقي ١٥. توضيح االشتباه
٢٥٥. المناقب ٤: ١٨٧ و ١٩٧. البحار ٤٧: ٣٢٢. مروج الذهب ٢: ١٩٥. إعالم

الورى
٢٦٥. منتهى المقال ٢٤٨. التحرير الطاووسي ٢٢٨. روضة المتقين ١٤: ٤١٧.

وسائل
الشيعة ٢٠: ٣٠٣. إتقان المقال ٢١٩. الموشح ١٩١.

مرآة الجنان ١: ٢٦٧. جمهرة أشعار العرب ١٨٧. مختار األغاني ٦: ٢٧٣. سمط
الآللئ ١١. طبقات ابن سالم ٤٥ و ٤٦. الحيوان انظر فهرسته. خزانة البغدادي ١:

٦٩
و ٨٦ و ٨٧. الكامل في التاريخ ٥: ٢١٨ و ٣٢٠. كشف الظنون ٨٠٨. الموسوعة

العربية
الميسرة ١٤٨١. الشعر والشعراء ٥٦٢. تاريخ آداب اللغة ١: ٢٧٣. ايضاح المكنون

:٢
٧١٦. معجم المؤلفين ٨: ١٤٧. األعالم ٥: ٢٣٣. هدية العارفين ١: ٨٣٣ وفيه:

الكميت
ابن خنيس. النجوم الزاهرة ١: ٣٠٠. تاريخ االسالم للذهبي ٥: ١٢٥. سير أعالم

النبالء ٥: ٣٨٨.
(٢٦٩٦)
[الكابلي]

أبو خالد كنكر الكابلي، القماط، الكوفي، وقيل اسمه وردان، وقيل كفكير،
وكنكر لقب له غلب على اسمه.

من ثقات محدثي االمامية، وقيل من الضعفاء، وينتمي إليه الغالة.
روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠٠ و ١٣٩ و ٢٧٧. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٤٢ و ٣: ٢٧٨



(٦٢٠)



و ٢٧٩. معجم رجال الحديث ١٤: ١٢٩ - ١٣٣ و ١٩: ١٩١ و ١٩٢. رجال ابن
داود

١٥٦ و ١٩٧. سفينة البحار ١: ٤٠٧. جامع الرواة ٢: ٣١ و ٢٩٩ و ٣٨٢. معالم
العلماء

١٣٩. مجمع الرجال ٥: ٧٦ - ٧٩ و ٦: ١٩٣. فهرست الطوسي ١٨٤. الكنى
واأللقاب

١: ٦٠. رجال الحلي ١٧٧. معجم الثقات ١٤٠ و ٣٧٥. رجال البرقي ٨. نقد
الرجال

٢٧٧ و ٣٦٣. توضيح االشتباه ٢٥٦. هداية المحدثين ٢٨١. رجال الكشي ١٢٠.
هدية

األحباب (فارسي) ١٥. أصول الكافي ١: ٣٩٣. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال
٢٦٩

وفيه الكاملي بدل الكابلي. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٣. إتقان المقال ١١١
و ٣٣٧.
(٢٦٩٧)

[كهيل بن عمارة]
كهيل بن عمارة الشبامي، وقيل الشامي، وقيل الشيباني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف ٤٢. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٣٣. نقد الرجال ٢٧٧. توضيح االشتباه ٢٥٦. جامع

الرواة
٢: ٣٢. مجمع الرجال ٥: ٧٩. منتهى المقال ٢٤٨. منهج المقال ٢٦٩ وفيه اسمه

كيل
بدل كهيل.

(٦٢١)



حرف الالم

(٦٢٣)



(٢٦٩٨)
[الهاشمي]

أبو المغيرة لوط بن إسحاق بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
القرشي، الهاشمي، المدني.
محدث وثقه بعض العامة.

توفي في عهد المنصور العباسي الدوانيقي الذي مات سنة ١٥٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٩. تنقيح المقال ٢ قسم الالم ٤٣. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٣٦. نقد الرجال ٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٣. مجمع

الرجال
٥: ٨٠. منتهى المقال ٢٤٩. منهج المقال ٢٦٩.
الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٨١. الثقات ٧: ٣٦١.

(٢٦٩٩)
[أبو مخنف]

أبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سليم بن الحارث بن عوف بن
ثعلبة بن عامر بن ذهل األزدي، الغامدي، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، ومن العلماء المؤرخين، وشيخ المؤرخين
ووجههم بالكوفة، وكان يسكن إلى ما يرويه. روى عنه هشام بن محمد السائب

الكلبي، ونصر بن مزاحم، ومحمد بن موسى وغيرهم. ألف مجموعة كبيرة من
الكتب منها (مقتل أبي عبد الله الحسين عليه السالم)، و (مقتل محمد بن أبي بكر)،

و (المختار بن أبي عبيدة الثقفي)، و (الجمل)، و (مقتل عثمان)، و (خطبة
الزهراء عليها السالم)، و (صفين)، و (المغازي)، و (السقيفة)، و (الردة) وغيرها.

توفي قبل سنة ١٧٠، وقيل توفي سنة ١٧٥، وقيل سنة ١٥٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٥٧ و ٧٠ و ٧٩ و ٢٧٩. تنقيح المقال ٢: قسم الالم ٤٣. رجال

(٦٢٥)



النجاشي ٢٢٤. معجم الثقات ٣٣٧. رجال الحلي ١٣٦. جامع الرواة ٢: ٣٣.
الموسوعة

االسالمية ٣: ١٨٨. فهرست النديم ١٠٥. تأسيس الشيعة ٢٣٥. الوجيزة ٤٤. رجال
األنصاري ١٤٣. نقد الرجال ٢٧٧. منتهى المقال ٢٤٨. معجم رجال الحديث ١٤:

١٣٦ - ١٣٨. هدية األحباب (فارسي) ٣٨. الذريعة ٧: ٢٠٣ و ١٥: ٥٢ و ٢٢:
٢٧

وغيرها. الكنى واأللقاب ١: ١٤٨. مجمع الرجال ٥: ٨٠ - ٨٢. هداية المحدثين
.١٣٦

توضيح االشتباه ٢٥٦. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٢٥٨. رجال بحر العلوم ١: ٢٨٦.

منهج المقال ٢٦٩. رجال ابن داود ١٥٧. معالم العلماء ٩٣. فهرست الطوسي ١٢٩.
االختصاص ١٣. نضد االيضاح ٢٦٠. جامع المقال ٨٦. ايضاح االشتباه ٧٠. روضة

المتقين ١٤: ٤١٧. أضبط المقال ٥٣٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٥. إتقان المقال
.٢١٩

لسان الميزان ٤: ٤٩٢ و ٧: ١٠٤. فوات الوفيات ٢: ٢٤٠. دائرة المعارف
االسالمية ١: ٣٩٩. المغني في الضعفاء ٢: ٥٣٥. معجم األدباء ١٧: ٤١. ايضاح
المكنون ٢: ١٧٨ و ٢٨٩ و ٢٩٩ و ٥٤٠. معجم المؤلفين ٨: ١٥٧. األعالم ٥:

.٢٤٥
هدية العارفين ١: ٨٤١. ميزان االعتدال ٣: ٤١٩. التاريخ الكبير ٧: ٢٥٢. النجوم
الزاهرة ٢: ٣١. الطبقات الكبرى ٦: ٣٥ في ترجمة جده مخنف بن سليم. الضعفاء

الكبير ٤: ١٨. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٨٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين
.٣٦١

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٨. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٦.
(٢٧٠٠)
[األموي]

أبو بكر، وقيل أبو بكير ليث ابن أبي سليم، وقيل أبي سالم، وقيل أبي سليمان
أيمن، وقيل أنس، وقيل زياد، وقيل عيسى بن زنيم األموي وقيل القرشي بالوالء،

وقيل الليثي، الكوفي.
من مشاهير محدثي وعلماء العامة، وقالوا عنه بأنه كان صدوقا ثم اختلط في

أواخر عمره ولم يتميز حديثه فترك، وقيل كان من ضعفاء محدثي الشيعة، روى
عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

كان فارسي األصل، ولد بالكوفة ونشأ بها، وتولى التعليم ثم اختلط أمره.



(٦٢٦)



روى عنه الفضيل بن عثمان، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري وغيرهم.
توفي سنة ١٤٨، وقيل سنة ١٤٣، وقيل سنة ١٣٨، وقيل سنة ١٤١، وقيل سنة ١٤٢.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥. وفيه مجهول، و ٢٧٨. تنقيح المقال ٢: قسم الالم: ٤٤.

خاتمة المستدرك ٨٣٨. رجال ابن داود ٢٦٨. رجال الحلي ٢٤٩. جامع الرواة ٢:
.٣٣

معجم رجال الحديث ١٤: ١٣٩ و ١٤٠. نقد الرجال ٢٧٨. رجال البرقي ١٣.
مجمع

الرجال ٥: ٨٢. منهج المقال ٢٧٠. أضبط المقال ٥٤٠. إتقان المقال ٣٣٧.
الطبقات الكبرى ٦: ٢٤٣. تهذيب التهذيب ٨: ٤٦٥. التاريخ الكبير ٧: ٢٤٦.

تقريب التهذيب ٢: ١٣٨. كشف الخفاء ١: ٥٣٤. ميزان االعتدال ٣: ٤٢٠. لسان
الميزان ٧: ٣٤٧. المجروحين ٢: ٢٣١. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٥. طبقات ابن

خياط ١٦٦. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٧. البداية والنهاية ١٠: ٨٠. شذرات الذهب
:١

٢٠٧ و ٢١٢. العبر ١: ١٩٥. الضعفاء الكبير ٣: ١٤. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٧٧.
تاريخ الثقات ٣٩٩. المعارف ٢٠٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٧٥. المجموع في

الضعفاء
والمتروكين ١٩٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٩. سير أعالم النبالء ٦:

.١٧٩
أحوال الرجال ٩١. المغني في الضعفاء ٢: ٥٣٦. تهذيب األسماء واللغات ٢: ٧٤.

(٢٧٠١)
[ليث بن البختري]

أبو يحيى وأبو بصير، وقيل أبو محمد الليث بن البختري المرادي، الكوفي.
من ثقات محدثي وفقهاء االمامية، وكان جليل القدر ممدوحا، ومن الثقات

الذين رووا النص على امامة اإلمام الكاظم عليه السالم من أبيه اإلمام الصادق عليه ا
لسالم، وله

كتاب. مدحه اإلمام الصادق عليه السالم، وهناك أقوال متضاربة في مدحه وذمه والله
أعلم.

روى عنه المفضل بن صالح، وعبد الله بن مسكان.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٤ و ٢٧٨ وفيه أسند عنه و ٣٥٨. تنقيح المقال ٢: قسم الالم:



(٦٢٧)



٤٤. رجال النجاشي ٢٢٥. رجال ابن داود ١٥٧ و ٢١٤. معالم العلماء ٩٤. سفينة
البحار ١: ٨٥. نقد الرجال ٢٧٨. رجال الكشي ١٦٩. ريحانة األدب (فارسي) ٧:

.٣٤
هدية األحباب (فارسي) ٥. تتمة المنتهى (فارسي) ١٧٢. مجمع الرجال ٥: ٨٢ -

.٨٧
جامع الرواة ٢: ٣٤. توضيح االشتباه ٢٥٦. الكنى واأللقاب ١: ١٨. تأسيس الشيعة
٤٠٩. هداية المحدثين ١٣٦. رجال بحر العلوم ٤: ١٢١. فهرست الطوسي ١٣٠.
رجال الحلي ١٣٦. معجم الثقات ٩٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٤٠ - ١٥٢ و

:٢١
٦٢. المناقب ٤: ٣٢١. رجال البرقي ١٣ و ١٨. منتهى المقال ٢٤٩. منهج المقال

.٢٧٠
جامع المقال ٨٦. ايضاح االشتباه ٧٠. التحرير الطاووسي ٢٣٠. نضد االيضاح ٢٦٢.

أضبط المقال ٥٣٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٥. إتقان المقال ١١١. شرح مشيخة
الفقيه

١٨. الوجيزة ٤٤. رجال األنصاري ١٤٣.
(٢٧٠٢)

[الشاكري]
ليث، وقيل لبيب بن عبد الرحمن الشاكري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٧٩. تنقيح المقال ٢: قسم الالم ٤٣ و ٤٦. خاتمة المستدرك
٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٣٤ و ١٥٢. نقد الرجال ٢٧٧ و ٢٧٨. جامع

الرواة
٢: ٣٣. ٣٥. مجمع الرجال ٥: ٨٧. منتهى المقال ٢٤٩. منهج المقال ٢٧١.

(٢٧٠٣)
[العبدي]

أبو يحيى ليث بن كيسان العبدي، البكري.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الالم: ٤٧. خاتمة

المستدرك ٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٥٢. نقد الرجال ٢٧٨. جامع الرواة
:٢

٣٥. مجمع الرجال ٥: ٨٧. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧١. إتقان المقال



.٢٢٠

(٦٢٨)


