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(٣)



(٢٧٠٤)
[القالنسي]

مازن القالنسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٤٧. معجم رجال الحديث ١٤:

١٥٣. نقد الرجال ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٦. مجمع الرجال ٥: ٨٨. خاتمة
المستدرك

٨٣٨. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧١.
(٢٧٠٥)
[الجهني]

مالك بن أعين الجهني، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحال، وكان حسن العقيدة، ممدوح الطريقة،

غزير العلم، وقيل كان من المخالفين.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

كان أديبا شاعرا ومن مشاهير شعراء الحجاز، وكان يسكن الكوفة.
مدح اإلمام الباقر عليه السالم في شعره، ورثى اإلمام الصادق عليه السالم بعد وفاته.

روى عنه عبد الله بن مسكان، ومحمد بن أبي عمير، وحنان بن سدير وغيرهم.
توفي بعد سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥ و ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٤٧. االرشاد ٢٦٢.

خاتمة المستدرك ٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٥٥ و ١٥٦ و ١٧٢. رجال ابن
داود ١٥٧. و ٢٦٨. رجال الحلي ٢٦١. معجم الثقات ٣٣٨. نقد الرجال ٢٧٩.

رجال

(٥)



البرقي ١٣ و ١٧. جامع الرواة ٢: ٣٦. رجال الكشي ٢١٦. مجمع الرجال ٥: ٨٨ و
.٨٩

معجم شعراء المرزباني ٣٦٦. منهج المقال ٢٧١. معالم العلماء ١٥٢. منتهى المقال
٢٥٠. إتقان المقال ٢٢٠. الوجيزة ٤٥. شرح مشيخة الفقيه ٣١. رجال األنصاري

.١٤٣
ميزان االعتدال ٣: ٤٢٥. األعالم ٥: ٢٥٧. الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٠٦. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ٣٠. المغني في الضعفاء ٢: ٥٣٧.
(٢٧٠٦)

[مالك بن أنس]
أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن

عثمان األصبحي، التميمي، وقيل الحميري، القرشي، المدني.
أحد أئمة المذاهب األربعة عند العامة، وصاحب المذهب المالكي، وأحد

فقهاء المدينة المنورة، وكان محدثا، مفسرا، مقرئا، مؤلفا.
ولد بالمدينة المنورة سنة ٩٣، وقيل سنة ٩٤.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري وغيرهم.
سعى به أعداؤه عند جعفر بن سليمان العباسي والي المدينة فضربه وعذبه.

من تآليفه كتاب (الموطأ)، و (تفسير غريب القرآن)، و (المسائل)، ورسالة
إلى هارون العباسي في الوعظ، ورسالة في الرد على القدرية، وكتاب في النجوم.

توفي بالمدينة المنورة في ١٤ ربيع األول سنة ١٧٩، وقيل سنة ١٧٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٤٨. معالم العلماء ١٢٣. فرق
الشيعة ٧. الموسوعة االسالمية ٦: ١٤٨. فهرست الطوسي ١٦٨. جامع المقال ٨٧.
مروج الذهب ٣: ٣٥٠. روضة المتقين ١٤: ٤١٧. ريحانة األدب (فارسي) ١: ٦٨.

روضات الجنات ٧: ٢٢٣. مجمع الرجال ٥: ٨٨. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٣٠.
جامع

الرواة ٢: ٣٧. معجم رجال الحديث ١٤: ١٥٩. المقاالت والفرق ٦: ١٣٦. نقد
الرجال

٢٧٩. سفينة البحار ٢: ٥٥٠. فهرست النديم ٢٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
الخصال

١: ١٦٧. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧١.

(٦)



األنساب ٤١. مرآة الجنان ١: ٣٧٣. حلية األولياء ٦: ٣١٦. الملل والنحل ١:
٢٠٦. تاريخ الخميس ٢: ٣٣٢. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٢٥. المعارف ٤٩٨. صفوة
الصفوة ٢: ٩٩. النجوم الزاهرة ٢: ٩٦. االنتقاء ٩. المراسيل ١٧٢. الكنى واألسماء

:٢
٦١. سير أعالم النبالء ٨: ٤٨. طبقات الشعراني ١: ٥٢. الثقات ٧: ٤٥٩. ترتيب

المدارك ١: ١٠٢. الكامل في التاريخ ٦: ١٤٧. تاريخ ابن العبري ٩٨. البداية والنهاية
١٠: ١٧٤. جواهر األدب ٤٧٣. تاريخ الخلفاء ٢٨٦. تهذيب األسماء واللغات ٢:

.٧٥
هدية العارفين ٢: ١. تذكرة الحفاظ ١: ١٩٣. وفيات األعيان ٤: ١٣٥. الموسوعة

العربية الميسرة ١٦٣٠. الديباج المذهب ١٧. طبقات الشيرازي ٥٣. العبر ١: ٢٧٢.
اللباب ١: ٦٩. معجم المطبوعات ١٦٠٩. تاريخ آداب اللغة ١: ٤٤٦. ذيل المذيل

١٤٣. معجم المؤلفين ٨: ١٦٨. تقريب التهذيب ٢: ٢٢٣. تهذيب التهذيب ١٠: ٥.
شذرات الذهب ١: ٢٨٩. مفتاح السعادة ٢: ١٧. األعالم ٥: ٢٥٧. كشف الظنون

١٩٠٧. التاريخ الكبير ٧: ٣١٠. خالصة تذهيب الكمال ٣١٣. طبقات الحفاظ ٩٦.
الطبقات الكبرى ٥: ٤٥. طبقات ابن خياط ٢٧٥. غاية النهاية ٢: ٣٥. طبقات

الداودي
٢: ٢٩٤. جمهرة ابن حزم ٤٣٥. الرسالة المستطرفة ١٣. تاريخ أبي الفداء ٢: ١٤.

الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٠٤. مشاهير علماء األمصار ١٤٠. تاريخ الثقات ٤١٧.
تاريخ

أسماء الثقات ٣٠١. اكتفاء القنوع ١٢٤.
(٢٧٠٧)

[السكوني]
مالك بن الحصين السكوني، وقيل السلولي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٤٩. معجم رجال الحديث ١٤:

١٦٥ و ١٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٧.

(٧)



(٢٧٠٨)
[األسدي]

مالك بن خالد األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٤٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٦٦. نقد الرجال ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٧. مجمع

الرجال
٥: ٩١. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٠٩)
[مالك بن زياد]

مالك بن زياد بن ثور العنزي، وقيل الغبري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٤٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.

معجم رجال الحديث ١٤: ١٦٧. نقد الرجال ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٧. مجمع
الرجال

٥: ٩١. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧١٠)

[األسدي]
مالك بن سويد األسدي بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

الرجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٤٩. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٦٧. نقد الرجال ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٧. مجمع

الرجال
٥: ٩١. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٨)



(٢٧١١)
[الهمداني]

مالك بن عبادة الهمداني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٠. وفيه اسم أبيه عمارة بدل

عبادة. خاتمة المستدرك ٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٦٨. نقد الرجال ٢٧٩.
جامع الرواة ٢: ٣٧. مجمع الرجال ٥: ٩١. منهج المقال ٢٧٢ وفيه اسم أبيه عمارة

بدل
عبادة.

(٢٧١٢)
[البجلي]

أبو الحسين، وقيل أبو المحسن مالك بن عطية البجلي، األحمسي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه محمد بن صدقة، والحسن بن محبوب، وعلي بن الحكم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠١ و ١٣٦ و ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٠. معجم رجال

الحديث ١٤: ١٦٨. رجال النجاشي ٢٩٩. فهرست الطوسي ١٦٨. معالم العلماء
.١٢٣

رجال ابن داود ١٥٧. هداية المحدثين ٢٢٣. رجال الحلي ١٦٩. معجم الثقات ٩٨.
نقد الرجال ٢٧٩. رجال البرقي ٤٧. توضيح االشتباه ٢٥٧ وفيه األحمري بدل

األحمسي. جامع الرواة ٢: ٣٧. رجال الكشي ٣٦٧. مجمع الرجال ٥: ٩١. منتهى
المقال ٢٥١. منهج المقال ٢٧٢. جامع المقال ٨٦. روضة المتقين ١٤: ٤١٨.

وسائل
الشيعة ٢٠: ٣٠٧. الوجيزة ٤٥. إتقان المقال ١١١. رجال األنصاري ١٤٤.

(٩)



(٢٧١٣)
[مالك بن عيسى]

مالك بن عيسى األرحبي، وقيل األرجني، وقيل األرجبي، الكوفي
. إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٢. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٨. مجمع

الرجال
٥: ٩٢. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧١٤)
[الثمالي]

مالك بن الغيداق الثمالي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٨.

معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٢. نقد الرجال ٢٨٠. توضيح االشتباه ٢٥٨. جامع
الرواة

٢: ٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٢ وفيه الغنداق بدل الغيداق. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧١٥)

[مولى الجهم]
مالك مولى الجهم، وقيل مولى الحكم.

محدث إمامي. روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٠.

(١٠)



(٢٧١٦)
[مبارك البصري]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه ابنه الفضل بن مبارك.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٤. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥١. جامع الرواة ٢:

.٣٨
(٢٧١٧)

[مبارك الخباز]
كسابقه. روى عنه يعقوب بن الياس.

المراجع:
تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥١. معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٥. جامع الرواة ٢:

.٣٨
(٢٧١٨)
[الدباغ]

أبو عبد الله مبارك الدباغ، الكوفي.
كسابقيه.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥١. معجم رجال الحديث ١٤:
١٧٤. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧١٩)
[العباسي]

مبارك العباسي بالوالء، الكوفي، مولى إسماعيل بن علي بن عبد الله بن العباس.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. معجم رجال الحديث ١٤:
.١٧٦

جامع الرواة ٢: ٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٢. خاتمة المستدرك ٨٣٨. منهج المقال
.٢٧٢

(١١)



(٢٧٢٠)
[األسدي]

مبارك بن عبد الله األسدي بالوالء، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٥. جامع الرواة ٢: ٣٨ وفيه
أبو عبد الله بدل بن عبد الله. مجمع الرجال ٥: ٩٢. خاتمة المستدرك ٨٣٨ وفيه أبو

عبد الله بدل بن عبد الله. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٢١)

[الشيباني]
مبارك بن عبد الله الشيباني بالوالء، الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥١. معجم رجال الحديث ١٤:

١٧٥. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٢. خاتمة
المستدرك

٨٣٨. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٢٢)

[األسدي]
مبارك غالم العقرقوفي، وقيل مبارك العقرقوفي، األسدي.

محدث أحواله مجهولة عندي اال كونه من الرواة عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن سنان، وإسماعيل بن مرار.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

خاتمة المستدرك ٨٣٨. معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٥ و ١٧٦. تنقيح المقال ٢:
قسم الميم ٥١. جامع الرواة ٢: ٣٨. شرح مشيخة الفقيه ٧٥.

(١٢)



(٢٧٢٣)
[مولى المدايني]

مبارك مولى صباح المدايني.
محدث إمامي.

روى عنه عبد الرحمن بن المهدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. معجم رجال الحديث ١٤:
١٧٦. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٢. خاتمة

المستدرك
٨٣٨. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٢٤)
[الهمداني]

مبشر بن العطاف، وقيل بن العكاف، وقيل العطاف أو العكاف بدون بن،
الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٧. نقد الرجال ٢٨٠. توضيح االشتباه ٢٥٨. جامع

الرواة
٢: ٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٢. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٢٥)
[األزدي]

مبشر بن عمارة األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. خاتمة المستدرك ٨٣٨.

(١٣)



معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٧. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٨. مجمع
الرجال

٥: ٩٢. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٢٦)

[المثنى بن راشد]
أبو الوليد المثنى بن راشد الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.

محدث إمامي، له كتاب.
روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. معجم رجال الحديث ١٤:

١٨١. رجال النجاشي ٢٩٤. رجال ابن داود ١٥٨. معالم العلماء ١٢٣. جامع الرواة
:٢

٣٩. فهرست الطوسي ١٦٨. هداية المحدثين ١٣٧. مجمع الرجال ٥: ٩٣. خاتمة
المستدرك ٨٣٨. منتهى المقال ٢٥١. منهج المقال ٢٧٢. جامع المقال ٨٧.

(٢٧٢٧)
[العبدي]

المثنى بن عبد السالم العبدي بالوالء، الحناط، الكوفي.
محدث إمامي ممدوح، حسن الحال، له كتاب.

روى عنه القاسم بن إسماعيل، وصفوان بن يحيى، وداود بن الحصين وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٢. معجم رجال الحديث ١٤:
١٨١. رجال النجاشي ٢٩٥. رجال ابن داود ١٥٨. فهرست الطوسي ١٦٨. رجال

الحلي ١٦٨. معالم العلماء ١٢٣. معجم الثقات ٣٣٨. نقد الرجال ٢٨٠. رجال
البرقي

٤١. توضيح االشتباه ٢٥٨. جامع الرواة ٢: ٣٩. هداية المحدثين ١٣٧. رجال
الكشي

٣٣٨. مجمع الرجال ٥: ٩٣ و ٩٤. خاتمة المستدرك ٨٣٨. منتهى المقال ٢٥١.
منهج

المقال ٢٧٢. جامع المقال ٨٧. التحرير الطاووسي ٢٧٢. روضة المتقين ١٤: ٤٢٣.

(١٤)



وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٧. إتقان المقال ٢٢٠. الوجيزة ٤٥. شرح مشيخة الفقيه
.١٢٠

رجال األنصاري ١٤٤.
(٢٧٢٨)

[الهمداني]
المثنى بن عطية الخارقي، وقيل الخارقي، الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٣. معجم رجال الحديث ١٤:
١٨٣. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٩. مجمع الرجال ٥: ٩٤. خاتمة

المستدرك
٨٣٨. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٢٩)
[الحضرمي]

المثنى بن القاسم الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، له كتاب.

روى عنه ابنه محمد بن المثنى، ومحمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٢ و ٥٣. رجال النجاشي
٢٩٤. معجم رجال الحديث ١٤: ١٨٠ و ١٨٣. فهرست الطوسي ١٦٧. رجال ابن

داود
١٥٨. معالم العلماء ١٢٣. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٩. هداية المحدثين

١٣٦. مجمع الرجال ٥: ٩٤. خاتمة المستدرك ٨٣٨. منتهى المقال ٢٥٢. منهج
المقال

٢٧٢. جامع المقال ٨٧. إتقان المقال ٢٢٠.
(٢٧٣٠)
[الحناط]

مثنى بن الوليد الحناط، الكوفي.

(١٥)



محدث إمامي حسن الحال، وقيل ال بأس به، وله كتاب.
وكان مولى يبيع الحنطة فقيل له الحناط. روى عنه الحسن بن علي الوشاء،

وعلي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر السكوني وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٣٨. رجال البرقي ٤١. فهرست
الطوسي ١٦٧. معجم رجال الحديث ١٤: ١٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٣.

رجال الكشي ٣٣٨. معجم الثقات ٣٣٩. معالم العلماء ١٢٣. هداية المحدثين ١٣٧.

رجال ابن داود ١٥٨. توضيح االشتباه ٢٥٨. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٩.
االختصاص ٦ و ٢٠٠. رجال الحلي ١٦٨. مجمع الرجال ٥: ٩٤. منتهى المقال

.٢٥٢
منهج المقال ٢٧٢. جامع المقال ٨٧. التحرير الطاووسي ٢٧٢. نضد االيضاح ٢٦٣.

روضة المتقين ١٤: ٤٢٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٧. إتقان المقال ٢٢٠. الوجيزة
.٤٥

رجال األنصاري ١٤٤.
(٢٧٣١)
[النهدي]

مجاهد بن راشد بن مخراق النهدي، الهمداني، الكوفي.
محدث. روى عنه جرير بن عبد الحميد، وإسرائيل بن يونس.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
مجمع الرجال ٥: ٩٥. معجم رجال الحديث ١٤: ١٨٨ وفيه: مجاهد بن راشد

مخراق.
نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٤١. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

ميزان االعتدال ٣: ٤٣٧ وفيه: مجالد بن أبي راشد، قال أحمد بن حنبل: ليس
بشئ يرفع أحاديث موقوفة. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٢٠. لسان الميزان ٥: ١٦ وفيه

كما في الميزان.

(١٦)



(٢٧٣٢)
[الكوفي]

مجاهد بن العالء الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٣. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

معجم رجال الحديث ١٤: ١٨٨. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع
الرجال

٦: ٩٥. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢ وفيه اسم أبيه العلى بدل العالء.
(٢٧٣٣)
[الكوفي]

مجمع الحناط، وقيل الخياط، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه صفوان بن يحيى، وقيل الراوي عنه هو أبو محمد الخياط وليس
بصفوان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٣. معجم رجال الحديث ١٤:
١٩٠. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع الرجال ٥: ٩٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩. منتهى

المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٢. إتقان المقال ٢٢٠.
(٢٧٣٤)
[الكندي]

مجمع بن معتب، وقيل مغيث الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٣. معجم رجال الحديث ١٤:

(١٧)



١٩٠. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع الرجال ٥: ٩٥. خاتمة
المستدرك

٨٣٩. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٣٥)

[الهمداني]
مجيب بن عمارة الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٠. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع

الرجال
٥: ٩٥. منهج المقال ٢٧٢. منتهى المقال ٢٥٠.

(٢٧٣٦)
[السكوني]

محبوب بن حسان السكوني، الكوفي، وقيل في اسمه محبوب أبو حسان.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٠. نقد الرجال ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع

الرجال
٥: ٩٥. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٣٧)
[الجعفي]

محبوب بن سالم الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

(١٨)



معجم رجال الحديث ١٤: ١٩١. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع
الرجال

٥: ٩٥. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٣٨)
[العطار]

محبوب بن عبد الله العطار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجا ل الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. معجم رجال الحديث ١٤:
١٩١. خاتمة المستدرك ٨٣٨. رجال البرقي ٤٨. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢:

.٤١
مجمع الرجال ٥: ٩٥ وفيه العطارد بدل العطار. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال

.٢٧٢
(٢٧٣٩)
[األثرم]

محرز بن حازم الزيدي، وقيل الزيدلي، األثرم، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. معجم رجال الحديث ١٤:

١٩٢. توضيح االشتباه ٢٥٩. نقد الرجال ٢٨١ وفيه اسم أبيه عازم بدل حازم. جامع
الرواة ٢: ٤١. مجمع الرجال ٥: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨٣٩ وفيه اسم أبيه خازم بدل

حازم. منتهى المقال ٢٥٠ وفيه اسمه محبوب بدل محرز. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٤٠)
[األزدي]

محرز بن فضالة األزدي، الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه خلف بن حماد.

(١٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. معجم رجال الحديث ١٤:

١٩٢. توضيح االشتباه ٢٥٩. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤١. مجمع الرجال
:٥

٩٦. منتهى المقال ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩. منهج المقال ٢٧٢.
(٢٧٤١)

[محسن الميثمي]
إمامي. روى عنه أبو داود المسترق.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٦. جامع الرواة ٢: ٤٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم:

٥٤. تهذيب المقال ٣: ٢١١. أصول الكافي ٢: ٧٦. تهذيب األحكام ٢: ٧٣.
(٢٧٤٢)

[اإلسكاف]
محفوظ اإلسكاف، الكوفي.

إمامي. روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٦. جامع الرواة ٢: ٤٢. منهج المقال ٢٧٢. مجمع

الرجال
.٥: ٩٦
(٢٧٤٣)

[الحضرمي]
محفوظ بن عبد الله الحضرمي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٤. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٩٧. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤٣. مجمع

الرجال
٥: ٩٦. منتهى المقال ٢٥٠. منهج المقال ٢٧٢. الوجيزة ٤٥.

(٢٠)



(٢٧٤٤)
[البكري]

أبو سعيد محمد بن أبان بن تغلب البكري، الجريري، الكوفي، مولى بني قيس
ابن ثعلبة.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢١٦. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤٣. مجمع

الرجال
٥: ٩٧. منهج المقال ٢٧٢.

(٢٧٤٥)
[الخثعمي]

محمد بن أبان الخثعمي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢١٦. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤٣. مجمع

الرجال
٥: ٩٧. منهج المقال ٢٧٣.

(٢٧٤٦)
[الجعفي]

أبو عمر، وقيل أبو عمرو محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي بالوالء،
األموي، الكوفي، المشهور بالجعفي ألنه تزوج منهم فاشتهر بهم.

محدث حسن الحال، وقيل كان من المرجئة، ضعف حديثه بعض العامة.
روى عنه القاسم بن محمد، وإبراهيم بن سليمان الدباس، وأبو داود الطيالسي

وغيرهم.

(٢١)



توفي في شهر ذي الحجة سنة ١٧٥، ووالدته كانت سنة ٩٤.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٥. خاتمة
المستدرك ٨٣٩. معجم رجال الحديث ١٤: ٢١٦. نقد الرجال ٢٨١. جامع الرواة

:٢
٤٣. مجمع الرجال ٥: ٩٧. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٣. إتقان المقال

.٢٢٠
الوجيزة ٤٥.

لسان الميزان ٥: ٣١. التاريخ الكبير ١: ٣٤. ميزان االعتدال ٣: ٤٥٣. المجروحين
٢: ٢٦٠. طبقات ابن خياط ١٦٩ وفيه: مات بعد السبعين ومائة. الجرح والتعديل ٣:

٢: ١٩٩. أحوال الرجال ٧٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠١ و ٤٨١.
الكنى

واألسماء ٢: ٤٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٣٧. المغني في الضعفاء ٢:
.٥٤٧

(٢٧٤٧)
[األزدي]

محمد بن إبراهيم األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

معجم رجال الحديث ١٤: ٢١٨. نقد الرجال ٢٨١. مجمع الرجال ٥: ٩٧. منهج
المقال ٢٧٣.

(٢٧٤٨)
[الخياط]

محمد بن إبراهيم الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٦. خاتمة المستدرك ٨٣٩

(٢٢)



وفيه الخياطي بدل الخياط. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٢٦. نقد الرجال ٢٨٢.
جامع

الرواة ٢: ٤٤. مجمع الرجال ٥: ٩٨. منهج المقال ٢٧٣.
(٢٧٤٩)
[الرفاعي]

محمد بن إبراهيم الرفاعي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الرحمن بن محمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٦. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٢٦. نقد الرجال ٢٨٢. جامع الرواة ٢: ٤٤. مجمع

الرجال
٥: ٩٨. منهج المقال ٢٧٣.

(٢٧٥٠)
[العباسي]

محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب
الهاشمي، العباسي، المدني، الملقب باالمام، وقيل ابن اإلمام.

من أمراء بني العباس، وكان محدثا حسن الحال، وله نسخة عن اإلمام الصادق
عليه السالم.

كان يقيم ببغداد، وتولى عدة مناصب، ففي سنة ١٤٩ واله المنصور العباسي
الدوانيقي إمارة الحج والمسير بالناس إلى مكة المكرمة وبقي عليها عدة سنين،

ولما تولى المهدي العباسي الخالفة عزله من إمارة الحج، ولما حكم هارون
العباسي واله إمارة دمشق. روى عنه عبد الصمد بن موسى.

توفي ببغداد في شهر شوال سنة ١٨٥، وكانت والدته سنة ١٢٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٥. معجم
رجال الحديث ١٤: ٢١٨. خاتمة المستدرك ٩ ٨٣ وفيه: أصيب سنة ١٤٠. نقد

الرجال

(٢٣)



٢٨١. جامع الرواة ٢: ٤٣. هداية المحدثين ٢٢٤. مجمع الرجال ٥: ٩٧ و ٩٩.
تاريخ

اليعقوبي ٢: ٣٩٠ و ٤٣١ وغيرها. رجال النجاشي ٢٥٢. منتهى المقال ٢٥٢. منهج
المقال ٢٧٣. إتقان المقال ٢٢٠.

األعالم ٥: ٢٩٣. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٨٥. تاريخ بغداد ١: ٣٨٤. الكامل في
التاريخ ٥: ٢٤٩ و ٦٠٤ و ٦١٠ و ٦: ٣٥ و ١٧١. البداية والنهاية ١٠: ١٨٦. العبر

:١
٢٩٢. شذرات الذهب ١: ٣٠٩ وفيه اسمه: محمد بن إبراهيم االمام بن علي بن علي

ابن عباس العباسي. النجوم الزاهرة ٢: ١١٨. معجم زامباور (الترجمة الفارسية) ٢٨
و ٢٩ و ٦٩.

(٢٧٥١)
[البجلي]

محمد بن إبراهيم بن المهاجر البجلي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه عمرو بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٦. خاتمة

المستدرك ٨٣٩. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٢٢. نقد الرجال ٢٨٢. جامع الرواة
:٢

٤٤. مجمع الرجال ٥: ٩٩. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٣. إتقان المقال
.٢٢١

الوجيزة ٤٥.
(٢٧٥٢)
[العجلي]

أبو عمارة محمد بن أحمد، وقيل أحمد العجلي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

توفي سنة ١٧٣، وولد سنة ٩٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٧٦. خاتمة

(٢٤)



المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٥٥. نقد الرجال ٢٩١. جامع الرواة ٢:
٦٥. مجمع الرجال ٥: ١٤٥. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٨٢. إتقان المقال

.٢٢٣
(٢٧٥٣)
[البكري]

أبو عمران محمد بن أسامة البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٧. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٦٦. نقد الرجال ٢٩١. جامع الرواة ٢: ٦٥. مجمع

الرجال
٥: ١٤٦. منهج المقال ٢٨٢.

(٢٧٥٤)
[التغلبي]

أبو نوفل محمد بن إسحاق التغلبي، الموصلي.

ليس له ذكر في أغلب كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٢ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث
.١٥: ٦٨
(٢٧٥٥)

[الخراساني]
محمد بن إسحاق الخراساني.

كسابقه.
المراجع:

رجال البرقي ٢٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٧٤.

(٢٥)



(٢٧٥٦)
[الوائلي]

محمد بن إسحاق بن خليد البكري، الوائلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٨ وفيه اسم جده خليل بدل

خليد. خاتمة المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٦٩. نقد الرجال ٢٩٢.
جامع

الرواة ٢: ٦٥. مجمع الرجال ٥: ١٤٦. منهج المقال ٢٨٢ وفيه اسم جده خليل بدل
خليد.

(٢٧٥٧)
[العمري]

محمد بن إسحاق بن شرقا، وقيل في اسمه محمد بن إسحاق الشرقا القرشي،
العدوي، العمري بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٦٩. نقد الرجال ٢٩٢. جامع الرواة ٢: ٦٥. مجمع

الرجال
٥: ١٤٦. منهج المقال ٢٨٢.

(٢٧٥٨)
[البرجمي]

محمد بن إسحاق بن عتاب، وقيل غياث البرجمي، الكوفي، ويحتمل بعضهم
اتحاده مع محمد بن إسحاق بن أبي عثمان.

إمامي.

(٢٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٦٩. نقد الرجال ٢٩٢. جامع الرواة ٢: ٦٦. مجمع

الرجال
٥: ١٤٧. منهج المقال ٢٨٢.

(٢٧٥٩)
[البرجمي]

محمد بن إسحاق بن أبي عثمان البرجمي، الكوفي، التميمي، ومنهم من وحده
مع محمد بن إسحاق بن عتاب.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٧. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٦٨. نقد الرجال ٢٩٢. جامع الرواة ٢: ٦٥. مجمع

الرجال
٥: ١٤٦. منهج المقال ٢٨٢.

(٢٧٦٠)
[صاحب الشقاق]

محمد بن إسحاق الكوفي، المعروف بصاحب الشقاق.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٠.

رجال ابن داود ١٦٥. معجم رجال الحديث ١٥: ٧٥. نقد الرجال ٢٩٢. جامع الرواة
:٢

٦٥. مجمع الرجال ٥: ١٤٧. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٢.
(٢٧٦١)

[الهاشمي]
محمد بن إسحاق الهاشمي بالوالء، المدني، الكوفي، ويحتمل بعضهم اتحاده

(٢٧)



مع المطلبي صاحب المغازي.
إمامي مدني، قدم الكوفة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٧٩. معجم رجال الحديث ١٥:
٧٧. خاتمة المستدرك ٨٤٠. جامع الرواة ٢: ٦٧. مجمع الرجال ٥: ١٤٨. منتهى

المقال ٢٦١. منهج المقال ٢٨٣.
(٢٧٦٢)

[محمد بن إسحاق]
أبو بكر، وقيل أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار، وقيل كوتان

الهاشمي وقيل المطلبي بالوالء، وقيل مولى فاطمة بنت عتبة، وقيل مولى قيس بن
مخرمة، المدني.

كان جده يسار من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل المدينة المنورة.
كان عالما بالمغازي والسير، حافظا، مؤرخا، محدثا، مؤلفا، وأول من جمع

مغازي النبي صلى الله عليه وآله. ولد بالمدينة المنورة حدود سنة ٨٥.
اختلف المؤرخون فيه فمنهم من قال بأنه كان من العامة ويعدونه من ثقاتهم

وكان له ميل ومحبة شديدة للشيعة، وقيل لم يكن عاميا بل كان شيعيا مخالطا
للعامة، وقال بعض العامة بأنه كان صدوقا يدلس ورمي بالتشيع والقدر.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه إبراهيم بن سعد، وشعبة بن الحجاج، وعبد الله بن عون وغيرهم.

ألف مجموعة من الكتب مثل (السيرة النبوية) المعروف بالمغازي،
و (الخلفاء)، و (المبدأ).

توفي ببغداد سنة ١٥١، وقيل سنة ١٥٠، وقيل سنة ١٥٢، وقيل سنة ١٥٣،
ودفن بها.

(٢٨)



المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥ وفيه عامي، و ٢٨١ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم

الميم: ٧٩. مجمع الرجال ٥: ١٤٨ و ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٠. معجم الثقات
.٣٤٣

رجال ابن داود ١٦٥ و ٢٦٩. التحرير الطاووسي ٢٤٣. روضة المتقين ١٤: ٤٢٨.
إتقان

المقال ٣٣٧. الوجيزة ٤٦. رجال األنصاري ١٤٩. جامع الرواة ٢: ٦٧. نقد الرجال
٢٩٢. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٠٢. رجال البرقي ١٠ و ٢٠. رجال الحلي ٢٥٠.

سفينة
البحار ١: ٣١٥. رجال الكشي ٣٩٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٧٣ و ٧٥ و ٧٦.

الموسوعة االسالمية ١: ٢٨٩. الكنى واأللقاب ١: ٢٠٢. تأسيس الشيعة ٢٣٢.
ريحانة

األدب (فارسي) ٧: ٣٨٠. فهرست النديم ١٠٥. الذريعة ١٢: ٢٨١ و ٢١: ٢٩٠.
منتهى

المقال ٢٦١. منهج المقال ٢٨٣.
العبر ١: ٢١٦. المعارف ٢١٥. مختصر دول االسالم ١: ٧٩. تاريخ گزيده

(فارسي) ٢٥٨. طبقات ابن سالم ٤. تقريب التهذيب ٢: ١٤٤. الوافي بالوفيات ٢:
١٨٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٤١. المغني في الضعفاء ٢: ٥٥٢.

أحوال
الرجال ١٣٦ و ١٨٧. المراسيل ١٥٥. الكنى واألسماء ١: ١٢٢. الثقات ٧: ٣٨٠.
شذرات الذهب ١: ٢٣٠. تذكرة الحفاظ ١: ١٦٣. لسان الميزان ٧: ٣٥١. ميزان
االعتدال ٣: ٤٦٨. طبقات الحفاظ ٧٥. الطبقات الكبرى ٧: ٣٢١. عيون األثر ١:

.١٠
معجم األدباء ١٨: ٥. معجم المؤلفين ٩: ٤٤. األعالم ٦: ٢٨. تاريخ آداب اللغة ١:

٤٥٨. مرآة الجنان ١: ٣١٣. تاريخ بغداد ١: ٢١٤. وفيات األعيان ٤: ٦١٢. ذيل
المذيل ١٣٩. تهذيب التهذيب ٩: ٣٨. البداية والنهاية ١٠: ١٠٩. الكامل في التاريخ

:٥
٥٩٤. هدية العارفين ٢: ٧. التاريخ الكبير ١: ٤٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٨.

النجوم الزاهرة ٢: ١٦. طبقات ابن خياط ٢٧١ و ٣٢٧. الرفع والتكميل ٢٥٩.
الضعفاء

الكبير ٤: ٢٣. الجرح والتعديل ٣: ٢: ١٩١. تاريخ الثقات ٤٠٠. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ٢٠١. تاريخ أسماء الثقات ٢٨٠. اكتفاء القنوع ٦٤.



(٢٩)



(٢٧٦٣)
[الطائي]

محمد بن أسد بن عمر، وقيل عمير الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٠. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٧٧. نقد الرجال ٢٩٢. جامع الرواة ٢: ٦٧. مجمع

الرجال
٥: ١٤٩. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٣.

(٢٧٦٤)
[الهاللي]

محمد بن إسرائيل الهاللي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. خاتمة المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٧٧. نقد
الرجال ٢٩٢. جامع الرواة ٢: ٦٧. مجمع الرجال ٥: ١٤٩. منتهى المقال ٢٥٣.

منهج
المقال ٢٨٣.

(٢٧٦٥)
[الخارفي]

أبو العالء محمد بن أسلم بن العالء الخارفي، الهمداني، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٠. خاتمة

المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ٨٠. نقد الرجال ٢٩٣. جامع الرواة ٢:
٦٧. مجمع الرجال ٥: ١٥٠. منتهى المقال ٢٦١. منهج المقال ٢٨٣. إتقان المقال

.٢٢٣

(٣٠)



الوجيزة ٤٦ وفيه الخالقاني بدل الخارفي.
(٢٧٦٦)
[األزدي]

محمد بن إسماعيل األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨١. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ٩٢. نقد الرجال ٢٩٣. جامع الرواة ٢: ٦٩. مجمع

الرجال
٥: ١٥٠. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٣.

(٢٧٦٧)
[المكتوم]

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق عليه السالم ابن محمد الباقر ابن علي السجاد
ابن الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي،

الملقب بالمكتوم.
أحد أئمة اإلسماعيلية والقرامطة والدروز، والفرقة السبعية والمباركية منهم

منسوبة إليه.
الفرقة اإلسماعيلية يعتبرونه أول أئمتهم المكتومين، والدروز يعظمونه

ويعدونه أول أئمتهم السبعة المستورين.
سعى بعمه اإلمام الكاظم عليه السالم إلى هارون العباسي وأظهر أسرار عمه، فبذلك

تقرب إلى هارون وحظي عنده، فدعا عليه الكاظم عليه السالم، فاستجاب الله دعاءه،
فتغير عليه هارون وأمر باعتقاله، ففر من المدينة المنورة إلى الري، واستتر بمدينة
دنباوند، ولم يزل مشردا مستترا حتى مات ببغداد، وقيل بفرغانة، وقيل بنيسابور

سنة ١٩٨، وكانت والدته بالمدينة المنورة سنة ١٣١.

(٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٢. معجم رجال الحديث ١٥:

١٠٢. المناقب ٤: ٣٢٦. نقد الرجال ٢٩٣. جامع الرواة ٢: ٧٦. رجال الكشي
.٢٦٣

مجمع الرجال ٥: ١٥٨. عمدة الطالب ٢٣٣. فرق الشيعة ٦٨ و ٧٤ وغيرها.
المقاالت

والفرق ٨٣ و ٨٤ و ٢١٧. الفصول الفخرية (فارسي) ١٤٣. اسماعيليان در تاريخ
(فارسي) ١٦٤ وانظر فهرسته. سفينة البحار ١: ٣١٦. منتهى المقال ٢٦٣. إتقان

المقال
٢٢٣. منهج المقال ٢٨٤. الفخري في أنساب الطالبيين ٢٣. المجدي في أنساب

الطالبيين ٩٩.
األعالم ٦: ٣٤. مقاالت األشعري ١: ٩٨. الملل والنحل ١: ١٦٨ و ١٩٢. الفرق

بين الفرق ٦٤.
(٢٧٦٨)
[الزبيدي]

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي، الكوفي.
محدث حسن الحديث، وقيل صالح الحديث، ويقول عنه بعض العامة بأنه

كان صدوقا يتشيع.
روى عنه معاوية بن هشام، ويحيى بن آدم، وفضل بن عمرو وغيرهم. توفي

سنة ١٦٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٢. خاتمة
المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ١٠٥. معجم الثقات ٣٤٣. نقد الرجال

٢٩٣. جامع الرواة ٢: ٧٦. مجمع الرجال ٥: ١٥٨. منتهى المقال ٢٦٤. منهج
المقال

٢٨٤. إتقان المقال ٢٢٣. الوجيزة ٤٦. رجال األنصاري ١٥١.
لسان الميزان ٧: ٣٥٢. ميزان االعتدال ٣: ٤٨٠. تقريب التهذيب ٢: ١٤٥. تهذيب

التهذيب ٩: ٥٧. التاريخ الكبير ١: ٣٦. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٩. الجرح
والتعديل

(٣٢)



٣: ٢: ١٨٨. المغني في الضعفاء ٢: ٥٥٤.
(٢٧٦٩)
[البجلي]

أبو سعيد محمد بن إسماعيل بن سعيد بن عزرة، وقيل غزرة، وقيل عودة،
وقيل عروة، وقيل عورة البجلي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٢. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٠٦. نقد الرجال ٢٩٣. توضيح االشتباه ٢٦٤. جامع

الرواة
٢: ٧٦. مجمع الرجال ٥: ١٥٨. منهج المقال ٢٨٤.

(٢٧٧٠)
[الجعفي]

محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة

المستدرك ٨٤٠. معجم رجال الحديث ١٥: ١٠٦. نقد الرجال ٢٩٣. جامع الرواة
:٢

٧٧. مجمع الرجال ٥: ١٥٩. منتهى المقال ٢٦٤. منهج المقال ٢٨٤. إتقان المقال
.٢٢٣

(٢٧٧١)
[المخزومي]

محمد بن إسماعيل المخزومي، المدني.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١١١. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع

الرجال

(٣٣)



٥: ١٥٩. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٤.
ميزان االعتدال ٣: ٤٨١. لسان الميزان ٥: ٧٨. المغني في الضعفاء ٢: ٥٥٥.

(٢٧٧٢)
[الهمداني]

محمد بن إسماعيل الهمداني.
محدث روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا. روى عنه عبد الواحد بن الصواف.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١١١. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع

الرجال
٥: ١٥٩. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٤.

(٢٧٧٣)
[التغلبي]

محمد بن األسود التغلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١١١. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع

الرجال
٥: ١٥٩. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٤ وفيه الثعلبي بدل التغلبي.

(٢٧٧٤)
[الطائي]

محمد بن األسود بن عمير، وقيل عمر الطائي، الكوفي.
إمامي.

(٣٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١١١. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع

الرجال
٥: ١٥٩. منهج المقال ٢٨٤.

(٢٧٧٥)
[الجعفي]

محمد بن أشرس الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.
معجم رجال الحديث ١٥: ١١١. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع

الرجال
٥: ١٥٩. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٤.

(٢٧٧٦)
[محمد األصم]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه عبد الرحمن بن خالد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٠٩. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣ وفيه: محمد ابن

األصم. جامع الرواة ٢: ٧٧.
(٢٧٧٧)
[الكاتب]

محمد بن أعين الكاتب، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٠.

(٣٥)



معجم رجال الحديث ١٥: ١١٣. نقد الرجال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٧٧. مجمع
الرجال

٥: ١٦٠. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٤.
(٢٧٧٨)

[محمد بن بجيل]
محمد بن بجيل بن عقيل الكوفي، أخو علي بن بجيل.

محدث إمامي. روى عنه علي بن الحسن بن رباط.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٥. خاتمة المستدرك
٨٤١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٢١. نقد الرجال ٢٩٤. رجال البرقي ٢٠.

توضيح
االشتباه ٢٦٤. جامع الرواة ٢: ٧٩. هداية المحدثين ١٤٠. مجمع الرجال ٥: ١٦٢.

منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٥. شرح مشيخة الفقيه ٦٢.
(٢٧٧٩)
[الجعفي]

محمد بن بسطام الجعفي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٦. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٢٥. نقد الرجال ٢٩٥. جامع الرواة ٢: ٨٠. مجمع

الرجال
٥: ١٦٣. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٦.

(٢٧٨٠)
[األسلمي]

محمد بن بشر بن بشير بن معبد األسلمي، الكوفي.
محدث حسن الحال، وبعض العامة يصفونه بصدق الحديث.

روى عنه طلق بن غنام، وأبو أحمد الزبيري، وابن المبارك وغيرهم.

(٣٦)



توفي سنة ١٦٣ عن سبع وستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٧. خاتمة
المستدرك ٤١ ٨. معجم رجال الحديث ١٥: ١٢٦. نقد الرجال ٢٩٥. رجال البرقي
٢٠. جامع الرواة ٢: ٨٠. مجمع الرجال ٥: ١٦٤. منتهى المقال ٢٦٥. منهج المقال

٢٨٦. إتقان المقال ٢٢٣. الوجيزة ٤٦.
تهذيب التهذيب ٩: ٧٣. تقريب التهذيب ٢: ١٤٧. التاريخ الكبير ١: ٤٤. خالصة

تذهيب الكمال ٢٨٠. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢١٠. الثقات ٧: ٣٩٧.
(٢٧٨١)
[اللفافي]

محمد بن بشر اللفافي، الكوفي.
إمامي، أدرك اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٧. خاتمة المستدرك ٨٤١.

وفيه اللقافي بدل اللفافي. معجم رجال الحديث ١٥: ١٢٧. رجال البرقي ١٧. جامع
الرواة ٢: ٨٠. مجمع الرجال ٥: ١٦٤. منهج المقال ٢٨٦.

(٢٧٨٢)
[الهمداني]

محمد بن بشير الهمداني.
محدث إمامي ضعيف الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٣٣. نقد الرجال ٢٩٥. جامع الرواة ٢: ٨٠. منتهى

المقال
٢٥٣. منهج المقال ٢٨٧. إتقان المقال ٣٤٠. الوجيزة ٤٦.

(٣٧)



(٢٧٨٣)
[محمد البصري]

محدث لم يذكره أغلب أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن األصم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٤: ٢١٥.

(٢٧٨٤)
[محمد بن بكر]

أبو عبد الله محمد بن بكر بن عبد الرحمن األرحبي، وقيل األرجني، وقيل
األرحني، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، ومن الذين يعتمد على رواياتهم. توفي سنة ١٧١
عن سبع وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٨٩. معجم الثقات ٣٤٤. معجم

رجال الحديث ١٥: ١٣٧. نقد الرجال ٢٩٥. جامع الرواة ٢: ٨١. مجمع الرجال ٥:
١٦٩. منتهى المقال ٢٦٥. منهج المقال ٢٨٦. إتقان المقال ٢٢٤.

(٢٧٨٥)
[محمد بن بنان]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
روى عنه محمد بن سعيد بن غزوان.

المراجع:
رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٣٩.

(٢٧٨٦)
[العبدي]

محمد بن بهلول بن مسلم العبدي.

(٣٨)



محدث كسابقه. روى عنه محمد بن المثنى الحضرمي، ومحمد بن يحيى
الخثعمي.
المراجع:

رجال البرقي ٢٠. جامع الرواة ٢: ٨١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٢. تنقيح
المقال ٢: قسم الميم: ٨٩.

(٢٧٨٧)
[محمد بن تمام]

محدث إمامي حسن الحال.
روى عنه علي بن رئاب، والحكم بن أيمن الحميري.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٣. نقد الرجال ٢٩٦. جامع الرواة ٢: ٨٢. مجمع

الرجال
٥: ١٧١. منهج المقال ٢٨٨. إتقان المقال ٢٢٤.

(٢٧٨٨)
[الهمداني]

محمد بن تميم الهمداني.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٤. نقد الرجال ٢٩٦. جامع الرواة ٢: ٨٢. مجمع

الرجال
٥: ١٧١. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٨.

(٢٧٨٩)
[التميمي]

محمد التميمي، السعيدي، وقيل السعدي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

(٣٩)



روى عنه يحيى بن مساور.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. مجمع الرجال ٥: ١٧١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٧١. خاتمة المستدرك ٨٤١. جامع الرواة ٢: ٨١. إتقان

المقال ٢٢٤. منهج المقال ٢٨٨.
(٢٧٩٠)
[البناني]

محمد بن ثابت بن أسلم البناني، البصري.
محدث بعض العامة يضعفون حديثه.

روى عنه عبد الصمد بن عبد الوارث، وجعفر بن سليمان الضبعي، وأبو داود
الطيالسي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣ وفيه: أسند عنه، وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم

رجال الحديث ١٥: ١٤٤ وفيه السائي بدل البناني.
لسان الميزان ٧: ٣٥٣. التاريخ الكبير ١: ٥٠. تقريب التهذيب ٢: ١٤٨.

المجروحين ٢: ٢٥٢. تهذيب التهذيب ٩: ٨٢. ميزان االعتدال ٣: ٤٩٥. خالصة
تذهيب الكمال ٢٨١. الضعفاء الكبير ٤: ٣٩. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢١٧.

المجموع
في الضعفاء والمتروكين ٢٠٣. المغني في الضعفاء ٢: ٥٦١. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٣: ٤٥.

(٢٧٩١)
[الثمالي]

محمد ابن أبي حمزة ثابت ابن أبي صفية دينار الثمالي، مولى.
محدث إمامي ثقة، فاضل، ممدوح، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

(٤٠)



روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والنضر بن سويد وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٩. معالم العلماء ١٠٥. معجم
رجال الحديث ١٤: ٢٣٧ - ٢٤٢. فهرست الطوسي ١٤٨. رجال النجاشي ٢٥٤.
رجال الحلي ١٥٢. رجال ابن داود ١٥٨. معجم الثقات ٩٩. رجال البرقي ٢٠. نقد
الرجال ٢٨٣. جامع الرواة ٢: ٤٦ - ٤٨. هداية المحدثين ٢٢٤. مجمع الرجال ٥:

١٠٥
و ١٧١. رجال الكشي ٢٠٣ و ٤٠٦. منتهى المقال ٢٥٤. منهج المقال ٢٧٥.

ايضاح
االشتباه ٨٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣١٠. الوجيزة ٤٥. إتقان المقال ١١٢. رجال

األنصاري ١٤٥.
(٢٧٩٢)

[محمد بن ثابت]
محمد بن ثابت بن أبي سعيد.

محدث إمامي.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وله نسخة منه عليه السالم يرويها.

روى عنه أحمد بن محمد بن سعيد.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٥٩ و ٣٦١. رجال البرقي ٢٠. جامع الرواة ٢: ٨٢. نقد الرجال
٢٩٦. معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٤. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. هداية

المحدثين ٢٣٠. رجال النجاشي ٢٦١. منهج المقال ٢٨٨.
(٢٧٩٣)
[العطار]

أبو العالء محمد بن ثمامة األزدي، الكوفي، العطار.

(٤١)



أحواله كسابقه.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨٤١.

معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٥. نقد الرجال ٢٩٦. توضيح االشتباه ٢٦٥. جامع
الرواة

٢: ٨٢. مجمع الرجال ٥: ١٧١. منهج المقال ٢٨٨.
(٢٧٩٤)

[السحيمي]
أبو عبد الله محمد بن جابر بن سيار، وقيل يسار بن طارق، وقيل طلق

اليمامي، وقيل اليماني، السحيمي، الكوفي، الحنفي.
محدث حسن الحال، والعامة اختلفوا فيه فمنهم من صدق حديثه ومنهم من

ضعفه.
كان يمامي األصل انتقل إلى الكوفة وسكنها، وقيل كان كوفيا انتقل إلى

اليمامة ونزلها.
روى عنه سفيان بن عيينة، وإسحاق بن أبي إسرائيل، ووكيع بن الجراح

وغيرهم.
توفي سنة ١٧٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. خاتمة

المستدرك ٨٤١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٥. نقد الرجال ٢٩٦. مجمع الرجال
:٥

١٧٢. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٨٨. إتقان المقال ٢٢٤. الوجيزة ٤٦.
لسان الميزان ٧: ٣٥٣. التاريخ الكبير ١: ٥٣. تقريب التهذيب ٢: ١٤٩. ميزان

االعتدال ٣: ٤٩٦. تهذيب التهذيب ٩: ٨٨. المجروحين ٢: ٢٧٠. اللباب ٢: ١٠٧.
األنساب ٢٨٢. نكت الهميان ٢٤٧. خالصة تذهيب الكمال ٢٨١. طبقات ابن خياط

(٤٢)



٢٩٠. الضعفاء الكبير ٤: ٤١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢١٩. تاريخ الثقات ٤٠١.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٧ و ٤٨١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:٣
٤٥. أحوال الرجال ١٠٤. الكنى واألسماء ٢: ٥٩. المغني في الضعفاء ٢: ٥٦١.

(٢٧٩٥)
[الهمداني]

محمد بن الجراح الهمداني، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٠. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٤٦. نقد الرجال ٢٩٦. جامع الرواة ٢: ٨٢. مجمع

الرجال
٥: ١٧٢. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٨٨.

ميزان االعتدال ٣: ٤٩٩ وفيه الطرسوسي. لسان الميزان ٥: ١٠٠ وفيه كما في
الميزان. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٢٤ وفيه الطوسي.

(٢٧٩٦)
[األسدي]

محمد بن جعفر األسدي.
أغلب أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٠. منتهى المقال ٢٥٣. معجم رجال الحديث ١٥: ١٥٣.

(٢٧٩٧)
[األنصاري]

محمد بن جعفر بن أبي كثير األنصاري، الزرقي بالوالء، المدني.
محدث حسن الحال، والعامة يعدونه من ثقاتهم.

روى عنه سعيد بن أبي مريم، وعبد الله بن نافع الصايغ، وعبيد بن ميمون
وغيرهم.

(٤٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٢. نقد الرجال
٢٩٧. خاتمة المستدرك ٨٤١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٥٦. جامع الرواة ٢:

.٨٣
مجمع الرجال ٥: ١٧٤. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٨٨. إتقان المقال ٢٢٤.

الوجيزة ٤٦.
تهذيب التهذيب ٩: ٩٤. تقريب التهذيب ٢: ١٥٠. التاريخ الكبير ١: ٥٦. خالصة

تذهيب الكمال ٢٨١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٢٠. تاريخ الثقات ٤٠٢. الثقات ٧:
٤٠٢. تاريخ أسماء الثقات ٢٨٦.

(٢٧٩٨)
[ديباجة]

أبو جعفر محمد بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن
الحسين السبط ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي،

المدني، الملقب بديباجة، وقيل الديباج، والمأمون.
من علماء ومقدمي بني هاشم، عرف بالشجاعة والسخاء.

كان مذموم السيرة، ضعيف الحديث، له نسخة يرويها عن أبيه اإلمام الصادق
عليه السالم.

كان يرى رأي الزيدية في الخروج بالسيف، فخرج سنة ١٩٩ على المأمون
العباسي بمكة المكرمة داعيا إلى محمد بن إبراهيم طباطبا الحسني، فتبعته الزيدية

الجارودية وبايعوه في ٣ ربيع الثاني سنة ٢٠٠ بإمرة المؤمنين، فخرج لقتاله عيسى
الجلودي، وبعد ملحمة ضروس تمكن الجلودي من تشتيت عسكره والقبض عليه
وإنفاذه إلى المأمون، فلما وصل إلى المأمون أمر باطالق سراحه وأكرمه ووصله،

فأقام عنده بخراسان، ولم يزل حتى توفي بجرجان سنة ٢٠٣ وقد نيف على
السبعين، ودفن بها.

روى عنه محمد بن أبي عمر، وإسحاق بن موسى األنصاري، وموسى بن
سلمة وغيرهم.

(٤٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٩ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٤. جامع الرواة
٢: ٨٦. سفينة البحار ١: ٣١٧. الفصول الفخرية (فارسي) ١٤٨. فرق الشيعة ٧٦.
الكنى واأللقاب ٢: ١٣٤. في ترجمة الجلودي. تاريخ اليعقوبي ٢: ٤٤٨. المقاالت

والفرق ٢٢٣. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٨٠. االرشاد ٢٨٦. عمدة الطالب ٢٤٥.
رجال النجاشي ٢٥٩. رجال ابن داود ١٦٨. معجم الثقات ٣٤٥ وفيه: محمد بن

جعفر
ابن علي بن الحسين. ريحانة األدب (فارسي) ٢: ٢٤٦. مقاتل الطالبيين ٥٣٧. نقد

الرجال ٢٩٧. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٦٩. معجم رجال الحديث ١٥: ١٦١. مجمع
الرجال ٥: ١٧٦. عيون أخبار الرضا ١: ٤٦ و ٧٣. البحار ٤٧: ٢٤٣. منتهى المقال

٢٦٧. منهج المقال ٢٨٩. جامع المقال ٨٧. ايضاح االشتباه ٨٣. نضد االيضاح
.٢٨٣

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢١. إتقان المقال ٣٤١. الوجيزة ٤٦. رجال األنصاري ١٤٥
و ١٥٥. الفخري في أنساب الطالبيين ٢٧. المجدي في أنساب الطالبيين ٩٦.

مرآة الجنان ٢: ٨. الفرق بين الفرق ٦٢. شذرات الذهب ٢: ٧. تاريخ الطبري ١٠:
٢٣٣. تاريخ ابن خلدون ٣: ٢٤٤. الوافي بالوفيات ٢: ٢٩١. ميزان االعتدال ٣:

.٥٠٠
األعالم ٦: ٦٩. الكامل في التاريخ ٦: ١٢١. لسان الميزان ٥: ١٠٣. تاريخ بغداد ٢:

١١٣. العبر ١: ٣٤٢. التاريخ الكبير ١: ٥٧. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٢٠. المغني
في

الضعفاء ٢: ٥٦٣.
(٢٧٩٩)
[الجعفي]

محمد الجعفي، الكوفي.
محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٢: الميم: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤١. معجم

رجال الحديث ١٨: ٧٢. جامع الرواة ٢: ٨٧. مجمع الرجال ٦: ٦٤. رجال البرقي
٩

في أصحاب السجاد عليه السالم. منهج المقال ٢٨٩.

(٤٥)



(٢٨٠٠)
[الطائي]

محمد بن جميل بن عبد الله الطائي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨١. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٧. مجمع

الرجال
٥: ١٧٩. منهج المقال ٢٨٩.

(٢٨٠١)
[األزدي]

محمد بن جنادة األزدي، الكوفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٢. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٧. مجمع

الرجال
٥: ١٧٩. منهج المقال ٢٨٩. منتهى المقال ٢٦٠.

(٢٨٠٢)
[الثمالي]

محمد بن أبي الجهم األزدي، الثمالي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم ٥٨. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٣٤. نقد الرجال ٢٨٢. جامع الرواة ٢: ٤٥. مجمع
الرجال

٥: ١٠٤. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٤.
(٢٨٠٣)

[محمد بن الحارث]
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

(٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث

.١٥: ١٨٣
(٢٨٠٤)

[محمد بن الحباب]
محمد بن الحباب الجالب، وقيل الحالب، الكوفي، زميل يونس بن يعقوب.

محدث إمامي، لم أوفق إلى معرفة تفاصيل أحواله اال كونه أدرك اإلمام الرضا عليه
السالم

وروى عنه أيضا.
روى عنه معاوية بن حكيم، ومحسن بن أحمد البجلي القيسي.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٤. معجم الثقات ٣٤٥. نقد الرجال ٢٩٨. توضيح

االشتباه ٢٦٧. جامع الرواة ٢: ٨٧. مجمع الرجال ٥: ١٧٩. منتهى المقال ٢٦٠ و
.٢٦٨

منهج المقال ٢٨٩.
(٢٨٠٥)
[البكري]

محمد بن حبيب البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥. خاتمة المستدرك ٨٤١. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٧. نقد الرجال ٢٩٨. مجمع الرجال ٥: ١٧٩. منتهى
المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٨٩.

(٤٧)



(٢٨٠٦)
[النخعي]

محمد بن حبيب النخعي، الكوفي.
محدث. روى عنه أحمد بن محمد بن خالد.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. مجمع

الرجال
٥: ١٧٩. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٨٩.

(٢٨٠٧)
[صاحب الهريسة]

أبو إبراهيم محمد بن الحجاج اللخمي، الواسطي، الكوفي، المعروف بصاحب
الهريسة.

محدث وصفه بعض العامة بالكذب وتركوا حديثه.
كان من أهل واسط، وقيل من أهل الكوفة، انتقل إلى بغداد وسكنها وحدث

بها.
روى عنه محمد بن حسان التميمي، ويحيى بن أيوب، وشريح بن يونس

وغيرهم.
توفي سنة ١٨١.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥ وفيه اسم أبيه الحاج بدل الحجاج. نقد الرجال

.٢٩٨
مجمع الرجال ٥: ١٧٩. جامع الرواة ٢: ٨٨. منهج المقال ٢٨٩.

لسان الميزان ٥: ١١٦ و ١١٩. التاريخ الكبير ١: ٦٤. ميزان االعتدال ٣: ٥٠٩.
تاريخ بغداد ٢: ٢٧٩. المجروحين ٢: ٢٩٥. الضعفاء الكبير ٤: ٤٤. الجرح والتعديل

:٣

(٤٨)



٢: ٢٣٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٦٤. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي

٣: ٤٨. المغني في الضعفاء ٢: ٥٦٥. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٩. الضعفاء
.١٤٢

(٢٨٠٨)
[المدني]

محمد بن الحجاج المدني.
إمامي منكر الحديث.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥ وفيه وفاته سنة ١٨١ وهي سنة وفاة محمد بن الحجاج

الواسطي. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥ وفيه
خلط

بينه وبين محمد بن الحجاج الواسطي. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. مجمع
الرجال ٥: ١٧٩. منتهى المقال ٢٦٨. منهج المقال ٢٨٩. إتقان المقال ٣٤٢.

الوجيزة
٤٦. رجال األنصاري ١٥٥.

(٢٨٠٩)
[محمد بن حجارة]

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

رجال البرقي ١٩. معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥.
(٢٨١٠)

[الحضرمي]
محمد بن حجر بن زائدة الكندي، الحضرمي، التبعي، اليمني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٥. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. مجمع

الرجال
٥: ١٧٩. منهج المقال ٢٨٩.

(٤٩)



(٢٨١١)
[الكوفي]

محمد بن الحداد، وقيل في اسمه محمد الحداد الكوفي، صاحب المعلى بن
خنيس.

محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.
روى عنه الحكم بن سليمان، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.

معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٦. رجال النجاشي ٢٥٤. رجال ابن داود ١٦٨. نقد
الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. هداية المحدثين ١٤٠. مجمع الرجال ٥: ١٧٩.

منتهى المقال ٢٦٨. منهج المقال ٢٨٩. جامع المقال ٨٧. إتقان المقال ٢٢٤.
(٢٨١٢)

[محمد بن حرب]
محمد بن حرب الهمداني، وقيل الهاللي.

محدث إمامي حسن الحال، صدوق، فاضل.
كان أميرا على المدينة المنورة، وقيل على مكة المكرمة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. رجال ابن داود ١٦٨.

معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٦. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. مجمع
الرجال

٥: ١٨٠ وفيه الحرث بدل حرب. سفينة البحار ١: ٣١٨. منهج المقال ٢٩٠.
(٢٨١٣)
[البكري]

محمد بن حسان البكري، األنماطي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، ممدوح.

(٥٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ١٨٩. نقد الرجال ٢٩٨. جامع الرواة ٢: ٨٨. مجمع

الرجال
٥: ١٨٠. منهج المقال ٢٩٠.

(٢٨١٤)
[النهدي]

محمد بن حسان النهدي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٩٩. خاتمة

المستدرك ٨٤١. معجم رجال الحديث ١٥: ١٩٢. نقد الرجال ٢٩٩. جامع الرواة
:٢

٨٩. مجمع الرجال ٥: ١٨١. منتهى المقال ٢٦٨. منهج المقال ٢٩٠. إتقان المقال
٢٢٥. الوجيزة ٤٦.

(٢٨١٥)
[البزاز]

محمد بن الحسن البزاز، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٠٠. خاتمة المستدرك ٨٤١.
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٠١. نقد الرجال ٢٩٩. جامع الرواة ٢: ٩٠. مجمع

الرجال
٥: ١٨٣. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٩٠.

(٢٨١٦)
[العطار]

محمد بن الحسن بن زياد العطار، الكوفي.

(٥١)



محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، ومحمد
ابن زياد، وصفوان بن يحيى وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. وفيه: محمد بن زياد العطار. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

١١٨. معجم رجال الحديث ١٥: ٢١٥ و ٢٦٣. جامع الرواة ٢: ٩١ و ١١٤. رجال
النجاشي ٢٦١. رجال ابن داود ١٦٩. معالم العلماء ١٠٦. فهرست الطوسي

١٤٩. رجال الحلي ١٦٠. فهرست النديم: ٣٧٥. معجم الثقات ١٠٦. نقد الرجال:
٣٠٠

و ٣٠٧. هداية المحدثين ٣: ٢٢٣. مجمع الرجال ٥: ١٨٥ و ٢١٢. منتهى المقال
.٢٦٩

منهج المقال ٢٩٠. روضة المتقين ١٤: ٤٣٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢٢. إتقان المقال
١٢٠ و ١٢٢. الوجيزة ٤٦. رجال األنصاري ١٥٦ و ١٦١.

(٢٨١٧)
[الرؤاسي]

أبو جعفر محمد بن الحسن بن أبي سارة األنصاري بالوالء، القرطي، الكوفي،
النيلي، المعروف بالرؤاسي، وقيل في اسمه محمد بن أبي سارة الحسن وقيل علي.

من ثقات محدثي االمامية، وأحد أئمة النحو واللغة والقراءات، وكان مفسرا،
أديبا، شاعرا، مؤلفا، فاضال.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
كان من أهل الكوفة، سكن هو وأبوه قلة النيل فعرف بالنيلي، واشتهر

بالرؤاسي ألنه كان كبير الرأس.
أخذ عنه الكسائي والفراء علم العربية ورويا عنه، وروى عنه خالد بن عيسى

الصيرفي أيضا.
كان أول كوفي وضع كتابا في النحو وسماه (الفيصل)، وله كتاب (االفراد
والجمع)، و (القراءة)، و (الوقف واالبتداء)، و (الهمز)، و (معاني القرآن)،

و (اعراب القرآن) و (التصغير).

(٥٢)



توفي سنة ١٨٧، وقيل قبل سنة ١٩٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٥ و ٢٨٤ وفيه: أسند عنه. رجال النجاشي ٢٢٧. تنقيح المقال
٣: قسم الميم: ٩٩. رجال ابن داود ١٦٨. الكنى و األلقاب ١: ١٨٧. تأسيس الشيعة

٦٧
و ٣٤٤. الذريعة ١٦: ١٩ و ٤٠٥ و ١٧: ٥٣ و ٢٥: ١٣٩ وغيرها. رجال بحر

العلوم ١:
٢٧٦. هداية المحدثين ٢٣٢. نقد الرجال ٢٩٩. جامع الرواة ٢: ٨٩. روضات

الجنات
٧: ٢٦٣. رجال الحلي ١٥٣. معجم الثقات ١٠٥. مجمع الرجال ٥: ١٨١. معجم

رجال
الحديث ١٤: ٢٦١ و ١٥: ٢٠٥. فهرست النديم ٧١. ريحانة األدب (فارسي) ٧:

.٣٤٨
رجال البرقي ١٠. منتهى المقال ٢٦٨. منهج المقال ٢٩٠. روضة المتقين ١٤: ٤٣٢.

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢١. إتقان المقال ١٢٠. رجال األنصاري ١٥٦. الوجيزة ٤٦.
بغية الوعاة ٣٣. معجم األدباء ١٨: ١٢١. نور القبس ٢٧٩. الوافي بالوفيات ٢:

٣٣٤. معجم المؤلفين ٩: ١٩١. نزهة األلبا ٥٤. هدية العارفين ٢: ٧. اللباب ٢:
.٤٠

طبقات ابن الجزري ٢: ١١٦. األعالم ٦: ٢٧١. طبقات الداودي ٢: ١٣٤. مراتب
النحويين ٢٤. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٨٣.

(٢٨١٨)
[الصيرفي]

أبو جعفر محمد بن الحسن الصيرفي، الكوفي.
إمامي مهمل الحديث، له كتاب (التحريف والتبديل).

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٣. خاتمة المستدرك ٨٤٢.

الذريعة ٣: ٣٩٤. فهرست الطوسي ١٥١. رجال ابن داود ١٦٩. معالم العلماء ١٠٧.
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٦٢. نقد الرجال ٣٠٠. جامع الرواة ٢: ٩٤. مجمع

الرجال
٥: ١٩٠. تأسيس الشيعة ٣٣٤. منهج المقال ٢٩١.

(٥٣)



(٢٨١٩)
[العطار]

أبو عبد الله محمد بن الحسن الضبي بالوالء، العطار، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٣. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٦٢. نقد الرجال ٣٠٠. جامع الرواة ٢: ٩٤. مجمع

الرجال
٥: ١٩٠. منتهى المقال ٢٦٩. منهج المقال ٢٩١. إتقان المقال ١٢١.

(٢٨٢٠)
[العجلي]

محمد بن الحسن، وقيل الحسين بن العالء، وقيل عالن بن حارثة العجلي.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٤. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٢٧. نقد الرجال ٣٠١. جامع الرواة ٢: ٩٥. مجمع

الرجال
٥: ١٩١. منهج المقال ٢٩٢.

(٢٨٢١)
[المدني]

محمد بن الحسن بن عمارة المدني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٨٤٢.

معجم رجال الحديث ١٥: ٢٤٨. نقد الرجال ٣٠١. جامع الرواة ٢: ٩٥. منهج
المقال

٢٩٣. مجمع الرجال ٥: ١٩٤. منتهى المقال ٢٦٠.

(٥٤)



(٢٨٢٢)
[الكندي]

محمد بن الحسن بن موسى الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٥. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٦٦. جامع الرواة ٢: ٩٦. مجمع الرجال ٥: ١٩٥.

منهج
المقال ٢٩٣.

لسان الميزان ٥: ١٢٩. ميزان االعتدال ٣: ٥١٨.
(٢٨٢٣)
[الميثمي]

محمد بن الحسن الميثمي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه أخوه علي بن الحسن، ويعقوب بن يزيد، والحسن بن زياد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٥: ٢٦٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٥. جامع الرواة

.٢: ٩٦
(٢٨٢٤)

[الهمداني]
أبو الحسن محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، المشعاري، وقيل

المعشاري، الكوفي.
محدث حسن الحال، وبعض العامة اتهموه بضعف الحديث وتركوه.

كان يسكن واسط، ثم انتقل إلى بغداد واستوطنها.
روى عنه أحمد بن منيع، ومحمود بن خداش، وحسين بن عبد األول وغيرهم.

(٥٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. وفيه اسم جده أبو زيد بدل أبي يزيد، وفيه أسند عنه. تنقيح
المقال ٣: قسم الميم: ١٠٠. خاتمة المستدرك ٨٤١. معجم رجال الحديث ١٥:

.٢٠٦
نقد الرجال ٢٩٩. جامع الرواة ٢: ٩٠. مجمع الرجال ٥: ١٨٢. منتهى المقال ٢٦٨.

منهج المقال ٢٩٠. إتقان المقال ٢٢٥. الوجيزة ٤٦.
لسان الميزان ٧: ٣٥٥. ميزان االعتدال ٣: ٥١٤. التاريخ الكبير ١: ٦٦. تقريب

التهذيب ٢: ١٥٤. المجروحين ٢: ٢٧٦. تهذيب التهذيب ٩: ١٢٠. تاريخ بغداد ٢:
١٧٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٣. الضعفاء الكبير ٤: ٤٨. الجرح والتعديل ٣: ٢:
٢٢٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٨. الكنى واألسماء ١: ١٤٧. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ٥٢. المغني في الضعفاء ٢: ٥٦٨.
(٢٨٢٥)

[الهاشمي]
أبو عبد الله محمد بن الحسين بن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن اإلمام

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني.
من حسان محدثي االمامية، وقيل من الثقات.

كان مدنيا نزل الكوفة.
روى عنه عبيد بن يحيى الثوري.

توفي سنة ١٨١ عن سبع وستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٨. خاتمة
المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ١٥. نقد الرجال ٣٠٣. جامع الرواة ٢:
١٠٠. مجمع الرجال ٥: ١٩٨. منتهى المقال ٢٧١. منهج المقال ٢٩٤. إتقان المقال

٢٢٥. الوجيزة ٤٧. المجدي في أنساب الطالبيين ١٩٤.

(٥٦)



(٢٨٢٦)
[الخزاز]

محمد بن الحسين بن كثير الخزاز.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.

روى عنه أبان األحمر، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ١٠١. معجم رجال الحديث ١٦: ١٧ و ٢٥. خاتمة المستدرك
.٨٤٢

(٢٨٢٧)
[الجعفي]

محمد بن الحصين بن عبد الرحمن الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٨. خاتمة المستدرك ٨٤٢
وفيه اسم أبيه الحسين بدل الحصين. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٨. نقد الرجال

.٣٠٣
جامع الرواة ٢: ١٠١. مجمع الرجال ٥: ١٩٩. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال

.٢٩٤
(٢٨٢٨)

[محمد بن حفص]
محمد بن حفص بن خارجة.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مصنفاتهم.
روى عنه األشعث بن محمد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٨. جامع الرواة

.٢: ١٠٢

(٥٧)



(٢٨٢٩)
[البكري]

محمد بن الحكم، وقيل الحكيم البكري، الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٩. معجم رجال الحديث
١٦: ٣١. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٢. مجمع الرجال ٥: ٢٠٠. منتهى

المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٩٤.
(٢٨٣٠)
[الثقفي]

محمد بن أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيدة، وقيل أبي عبيد بن مسعود بن
عمرو الثقفي، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه المثنى بن عبد السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٥٩. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٣٧. نقد الرجال ٢٨٣. جامع الرواة ٢: ٤٦. منتهى

المقال
٢٥٢. منهج المقال ٢٧٥.

(٢٨٣١)
[الخثعمي]

أبو جعفر محمد بن حكيم الخثعمي، الكوفي، مولى.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

كان يناظر الناس بالمدينة المنورة، وكان اإلمام الكاظم عليه السالم يرضى
بمناظراته وكالمه.

(٥٨)



روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه ابنه جعفر بن محمد، والحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى

وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥ و ٣٥٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٩. رجال النجاشي
٢٥٣. رجال ابن داود ١٧١. معالم العلماء ١٠٦. فهرست الطوسي ١٤٩. رجال

الحلي
١٥١. معجم الثقات ٣٤٨. معجم رجال الحديث ١٦: ٣١. رجال البرقي ١٩ و ٤٧.

نقد
الرجال ٣٠٤. توضيح االشتباه ٢٦٨. جامع الرواة ٢: ١٠٣. هداية المحدثين ٢٣٥.

رجال الكشي ٤٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٠٠ و ٢٠١. منتهى المقال ٢٧١. منهج
المقال

٢٩٤. ايضاح االشتباه ٨١. التحرير الطاووسي ٢٤٣. نضد االيضاح ٢٩٠. أضبط
المقال ٥٤٠. إتقان المقال ٢٢٦. الوجيزة ٤٧. شرح مشيخة الفقيه ٨٨. رجال

األنصاري ١٥٩.
(٢٨٣٢)

[الساباطي]
محمد بن حكيم الساباطي، األزدي، المدايني.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٩. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٣٥. نقد الرجال ٣٠٤. توضيح االشتباه ٢٦٨. جامع

الرواة
٢: ١٠٣. مجمع الرجال ٥: ٢٠١. رجال النجاشي في ترجمة أخيه مرازم بن حكيم

٣٠٠. منتهى المقال ٢٧١ في ترجمة محمد بن الحكم الخثعمي. منهج المقال ٢٩٤.
إتقان المقال ٢٢٦.

(٥٩)



(٢٨٣٣)
[الحلبي]

محمد الحلبي، وقيل ابن الحلبي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٦: ٣٥.
(٢٨٣٤)

[األنصاري]
محمد بن حماد بن عبد الرحمن األنصاري، الكوفي، مولى آل أبي ليلى.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. خاتمة
المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٣٨. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢:
١٠٤. مجمع الرجال ٥: ٢٠٢. منتهى المقال ٢٧١. منهج المقال ٢٩٤. إتقان المقال

.٢٢٦
(٢٨٣٥)
[المزني]

أبو األشعث محمد بن حماد المزني، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٠٩. خاتمة

المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٣٦. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢:
.١٠٤

مجمع الرجال ٥: ٢٠١. منتهى المقال ٢٧١. منهج المقال ٢٩٤. إتقان المقال ٢٢٦.

(٦٠)



(٢٨٣٦)
[الهمداني]

محمد بن حماد الهمداني، الفائشي، وقيل الفاشي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٣٨. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٤. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٢. وفيه: محمد بن الهمداني. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٩٤.

(٢٨٣٧)
[الشيباني]

محمد بن حمران بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحال، وقيل من المهملين، وله كتاب، وقيل

بان الكتاب ليس له بل لمحمد بن حمران النهدي.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والحسن بن علي

الوشاء وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٤١. فهرست الطوسي ١٤٨. معالم العلماء ١٠٥. رجال

ابن
داود ١٧١. أمالي الصدوق ٦. معجم الثقات ٣٤٨. رسالة في آل أعين ٥. رجال

البرقي
٢٠. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٥. هداية المحدثين ٢٣٦. مجمع الرجال

:٥
٢٠٢. تاريخ آل زرارة ١٧١. منتهى المقال ٢٧١. منهج المقال ٢٩٤. ايضاح االشتباه
٧٥. نضد االيضاح ٢٩٠. إتقان المقال ٢٢٦. الوجيزة ٤٧. شرح مشيخة الفقيه ١٧.

(٢٨٣٨)
[الفهري]

محمد بن حمران الفهري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٦١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. معجم رجال الحديث

١٦: ٤٢. رجال البرقي ٢٠. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٥. مجمع الرجال
:٥

٢٠٢. منتهى المقال ٢٦٠. منهج المقال ٢٩٤. نضد االيضاح ٢٩٠.
(٢٨٣٩)
[النهدي]

أبو جعفر محمد بن حمران النهدي، البزاز، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

كان كوفي األصل، نزل جرجرايا وهي بلدة من أعمال النهروان بين واسط
وبغداد.

روى عنه علي بن أسباط بن سالم، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. رجال النجاشي ٢٥٥.
رجال ابن داود ١٧١. رجال الحلي ١٥٨. معجم الثقات ١٠٧. معجم رجال الحديث

١٦: ٤٣. نقد الرجال ٣٠٤. رجال البرقي ١٩. توضيح االشتباه ٢٦٨. جامع الرواة
:٢

١٠٥. هداية المحدثين ٢٣٦. مجمع الرجال ٥: ٢٠٢. منتهى المقال ٢٧١. منهج
المقال

٢٩٤. نضد االيضاح ٢٩٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢٦. إتقان المقال ١٢٢. الوجيزة
.٤٧

رجال األنصاري ١٥٩.
(٢٨٤٠)

[محمد بن حمزة]
محمد بن حمزة بن أبيض، وقيل بيض الكوفي، الحنفي، وقيل الخثعمي.

محدث إمامي. روى عنه حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى.

(٦٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٤٤. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٦. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٣. منهج المقال ٢٩٤. منتهى المقال ٢٦٠.

(٢٨٤١)
[التيملي]

محمد بن أبي حمزة التيملي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥٩. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٣٧. نقد الرجال ٢٨٣. جامع الرواة ٢: ٤٦. مجمع

الرجال
٥: ١٠٥. منهج المقال ٢٧٥. روضة المتقين ١٤: ٤٢٤.

(٢٨٤٢)
[العبدي]

محمد بن حميد العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١١. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٤٧. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٧. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٣. منتهى المقال ٦٦. منهج المقال ٢٩٥.

(٢٨٤٣)
[المدني]

أبو إسماعيل محمد بن حميد المدني الكوفي.
إمامي حسن الحال.

(٦٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١١. خاتمة

المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٤٨. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢:
١٠٧. مجمع الرجال ٥: ٢٠٣. منتهى المقال ٢٧٢. منهج المقال ٢٩٥. إتقان المقال

٢٢٦. الوجيزة ٤٧.
(٢٨٤٤)
[العبدي]

أبو سلمة محمد بن حنظلة العبدي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبو المستهل.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١١. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٤٨. نقد الرجال ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ١٠٧. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٣. منهج المقال ٢٩٥.

(٢٨٤٥)
[القيسي]

محمد بن حنظلة القيسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١١. معجم رجال الحديث ١٦:

٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٠٣. نقد الرجال ٣٠٤. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال
.٢٩٥

(٢٨٤٦)
[األنماطي]

محمد بن حيان البكري، األنماطي، الكوفي.
إمامي.

(٦٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٥١. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢: ١٠٧. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٤. منهج المقال ٢٩٥. منتهى المقال ٢٦٦.

(٢٨٤٧)
[الكندي]

أبو إسماعيل محمد بن حيان الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٢. خاتمة

المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٥١. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢:
١٠٧. مجمع الرجال ٥: ٢٠٤. منتهى المقال ٢٧٢. منهج المقال ٢٩٥. إتقان المقال

٢٢٦. الوجيزة ٤٧.
(٢٨٤٨)

[الهمداني]
محمد بن حيان الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٥١. جامع الرواة ٢: ١٠٧. مجمع الرجال ٥: ٢٠٤.

منهج
المقال ٢٩٥.

(٢٨٤٩)
[الخزاعي]

محمد بن خالد الخزاعي، الكوفي.
إمامي.

(٦٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٤. خاتمة المستدرك ٤٢ ٨.

معجم رجال الحديث ١٦: ٧١. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢: ١١٠. مجمع
الرجال

٥: ٢٠٦. منهج المقال ٢٩٥. منتهى المقال ٢٦٦.
(٢٨٥٠)
[القرشي]

أبو العالء محمد بن خالد بن زياد، وقيل سلمة القرشي بالوالء، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وثقه بعض العامة.

روى عنه عبد الله بن األسود.
توفي سنة ١٨١ عن سبع وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٦٤. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢: ١١٠. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٦. منهج المقال ٢٩٥.

تقريب التهذيب ٢: ١٥٨. تهذيب التهذيب ٩: ١٤٦. التاريخ الكبير ١: ٧٣. الجرح
والتعديل ٣: ٢: ٢٤٢. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٥.

(٢٨٥١)
[محمد بن خالد]

محمد بن خالد السري، وقيل ابن السري، األزدي، وقيل األودي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٤. خاتمة

المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٧١. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢:
١١٠. مجمع الرجال ٥: ٢٠٧. منتهى المقال ٢٧٢. منهج المقال ٢٩٥. إتقان المقال

٢٢٧. الوجيزة ٤٧.

(٦٦)



(٢٨٥٢)
[سؤر األسد]

أبو ختنة، وقيل أبو خبينة، وقيل أبو خالد، وقيل أبو يحيى، وقيل أبو خيبة،
وقيل أبو خبنة، وقيل أبو حيي محمد بن خالد الضبي، الكوفي، الملقب بسؤر األسد.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، ويقول عنه بعض العامة بأنه كان
صدوقا.

روى عنه فضيل بن مرزوق، وسفيان الثوري، وعبد الحميد الحماني وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٢. خاتمة المستدرك ٨٤٢
وفيه أبو الضيبة. معجم رجال الحديث ١٦: ٦٠. نقد الرجال ٣٠٥. توضيح االشتباه

٢٦٨. جامع الرواة ٢: ١٠٧. مجمع الرجال ٥: ٢٠٤. منهج المقال ٢٩٥.
تهذيب التهذيب ٩: ١٤٥. تقريب التهذيب ٢: ١٥٨. التاريخ الكبير ١: ٧٢.

خالصة تذهيب الكمال ٢٨٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٤١. الثقات ٧: ٣٧٠.
(٢٨٥٣)
[القسري]

محمد بن خالد بن عبد الله البجلي، القسري، الكوفي.
محدث إمامي، وال، وله كتاب.

كان واليا على المدينة المنورة في العصر العباسي، حيث عينه المنصور
الدوانيقي سنة ١٤١ ثم عزله سنة ١٤٤.

روى عنه حماد بن عثمان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٦٨. نقد الرجال ٣٠٥. جامع الرواة ٢: ١١١. هداية

المحدثين ٢٣٧. مجمع الرجال ٥: ٢٠٧. منتهى المقال ٢٧٢. منهج المقال ٢٩٥.
الوجيزة ٤٧. شرح مشيخة الفقيه ٧٥.

(٦٧)



الكامل في التاريخ ٥: انظر فهرسته. معجم زامباور (الترجمة الفارسية) ٣٦.
(٢٨٥٤)

[محمد الخزاز]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه محمد بن عبد الحميد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٨: ٧٤.
(٢٨٥٥)
[الخزاز]

محمد الخزاز، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٨: ٧٤. رجال البرقي ٢١. جامع الرواة ٢: ١١١. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٧. وفيه: ابن الخزاز بدل الخزاز. منهج المقال ٢٩٥. جامع المقال ٨٨. إتقان

المقال ٢٢٧.
(٢٨٥٦)

[األنصاري]
محمد بن داود األنصاري، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٥. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٧٦. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٢. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٩٥.

(٦٨)



(٢٨٥٧)
البكري

محمد بن داود البكري، الكوفي، مولى.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٧٦. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢:
١١٢. مجمع الرجال ٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٥. إتقان المقال

.٢٢٧
(٢٨٥٨)

[الهمداني]
محمد بن داود الهمداني، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٥. خاتمة المستدرك ٨٤٢.
معجم رجال الحديث ١٦: ٧٧. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٢. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٥٩)
[البكري]

محمد بن ديسم البكري، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٧٧. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢:

(٦٩)



١١٢. مجمع الرجال ٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٦. إتقان المقال
.٢٢٧

(٢٨٦٠)
[محمد بن ذهل]

محمد بن ذهل بن عمير األزدي، وقيل األودي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٧٨. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٢. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٩. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٦١)
[محمد بن راشد]

أبو يحيى، وقيل أبو عبد الله محمد بن راشد الخزاعي، وقيل التميمي،
الدمشقي، البصري، المعروف بالمكحول، وقيل المكحولي، وقيل المكفوف.

محدث وثقه بعض العامة، وقيل كان من القدرية.
كان دمشقيا نزل البصرة وسكنها، وقدم بغداد وحدث بها.

روى عنه سفيان بن زياد، وسفيان الثوري، وحميد بن مسعدة وغيرهم.
توفي سنة ١٧٠، وقيل بعد سنة ١٦٠، وقيل سنة نيف وستين ومائة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٧٩. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٢. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٩٦.

لسان الميزان ٥: ١٦٣ و ٧: ٣٥٧. التاريخ الكبير ١: ٨١. تهذيب التهذيب ٩:
١٥٨. ميزان االعتدال ٣: ٥٤٣ و ٥٤٤. المجروحين ٢: ٢٥٣. تقريب التهذيب ٢:

.١٦٠
خالصة تذهيب الكمال ٢٨٦. الضعفاء الكبير ٤: ٦٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٥٣.

(٧٠)



تاريخ أسماء الثقات ٢٨٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢١٢. أحوال الرجال
١٦١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٥٨. تاريخ بغداد ٥: ٢٧١. الكنى

واألسماء ١٦٥. المغني في الضعفاء ٢: ٥٧٩.
(٢٨٦٢)
[البجلي]

محمد بن رافع البجلي، الكوفي.
إمامي.

توفي سنة ١٧٥ عن سبع وخمسين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٧٩. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٢. مجمع

الرجال
٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٦٣)
[الذهلي]

محمد بن الربيع الذهلي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٨١. جامع الرواة ٢: ١١٣. مجمع الرجال ٥: ٢٠٩.

منهج
المقال ٢٩٦.

(٢٨٦٤)
[األسدي]

محمد بن الربيع بن أبي صالح، وقيل ابن صالح األسدي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

(٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧ وفيه: األسلمي بدل األسدي، أسند عنه. تنقيح المقال ٣:

قسم الميم: ١١٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٨٠. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة
:٢

١١٢. مجمع الرجال ٥: ٢٠٩. منتهى المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٦. إتقان المقال
.٢٢٧

(٢٨٦٥)
[الليثي]

محمد بن رداد الليثي، المدني.
المراجع:

مجمع الرجال ٥: ٢١٠. نقد الرجال ٣٠٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦.
جامع الرواة ٢: ١١٣. خاتمة المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٨٢. منهج

المقال ٢٩٦ وفيه اسم أبيه راداد بدل رداد.
(٢٨٦٦)

[محمد بن رزام]
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٨٢. رجال البرقي ٢١. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢:

١١٣ وفيه اسم أبيه رزان بدل رزام. مجمع الرجال ٥: ٢١٠. منتهى المقال ٢٦٦.
منهج

المقال ٢٩٦.
ميزان االعتدال ٣: ٥٤٥ وفيه: البصري. لسان الميزان ٥: ١٦٤ وفيه: البصري.

المغني في الضعفاء ٢: ٥٧٩ وفيه: البصري.
(٢٨٦٧)
[األزدي]

محمد بن رزين بن علي األزدي.

(٧٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٨٢. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٣. مجمع

الرجال
٥: ٢١٠. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٦٨)
[الوهبيلي]

محمد بن رفاعة النخعي، الوهبيلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٦. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٨٣. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٣. مجمع

الرجال
٥: ٢١٠ وفيه الوهيكي بدل الوهبيلي. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٦٩)
[الرؤاسي]

محمد الرؤاسي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه إسحاق بن يزيد، وقيل بريد.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٤. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٨: ٨٤. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٦. مجمع

الرجال
.٦: ٦٠
(٢٨٧٠)

[الشيباني]
محمد بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من المهملين.
روى عنه علي بن عقبة.

(٧٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تاريخ آل زرارة ٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧.

خاتمة المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٨٦. نقد الرجال ٣٠٦. رجال ابن
داود ١٧٢. جامع الرواة ٢: ١١٤. هداية المحدثين ١٤١. مجمع الرجال ٥: ٢١١.

منهج
المقال ٢٩٦. جامع المقال ٨٨. إتقان المقال ٢٢٧.

(٢٨٧١)
[البجلي]

محمد بن زكريا بن جندب البجلي، الجريري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٨٧. نقد الرجال ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٤. مجمع

الرجال
٥: ٢١١. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٧٢)
[الزهري]

محمد الزهري بالوالء، الكوفي.
إمامي. روى عنه عبد الله بن المغيرة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٤. معجم رجال الحديث ١٨:
٨٤. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٦. مجمع الرجال ٦: ٦٠. منتهى المقال

.٢٧٣
(٢٨٧٣)

[محمد بن زهير]
محمد بن زهير التغلبي، وقيل الثعلبي، الكوفي.

إمامي.

(٧٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٨٨. نقد الرجال ٣٠٧. جامع الرواة
٢: ١١٤. مجمع الرجال ٥: ٢١٢ وفيه زبير بدل زهير. منتهى المقال ٢٧٣. منهج

المقال ٢٩٦.
(٢٨٧٤)

[األشجعي]
أبو إسماعيل، وقيل أبو أحمد محمد بن زياد األشجعي، الكوفي.

إمامي حسن الحال، وقيل كان من بيت كلهم ثقات.
توفي سنة ١٧٦.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٢. نقد الرجال ٣٠٧. جامع الرواة ٢:
١١٤. مجمع الرجال ٥: ٢١٢. منتهى المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٦. إتقان المقال

٢٢٧. الوجيزة ٤٧.
(٢٨٧٥)

[األعجمي]
محمد بن أبي زياد األعجمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٤٣. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع

الرجال
٥: ١٠٦. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٥.

(٧٥)



(٢٨٧٦)
[صاحب السابري]

محمد بن زياد البجلي، المعروف بصاحب السابري، وقيل بياع السابري،
الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال.
روى عنه الحكم بن أيمن، وعلي بن الحسن الطاطري، وجعفر بن محمد بن

الصباح.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨ و ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧. خاتمة المستدرك
٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٣ و ٩٤. نقد الرجال ٣٠٧. رجال البرقي ١٩.

جامع
الرواة ٢: ١١٤. هداية المحدثين ٢٣٨. مجمع الرجال ٥: ٢١٢. منهج المقال ٢٩٦.

إتقان المقال ٢٢٧.
(٢٨٧٧)
[التميمي]

محمد بن زياد التميمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ٩٤. نقد الرجال ٣٠٧. جامع الرواة ٢: ١١٤. مجمع

الرجال
٥: ٢١٢. منهج المقال ٢٩٦.

لسان الميزان ٥: ١٧١. ميزان االعتدال ٣: ٥٥٣.
(٢٨٧٨)
[السجاد]

محمد بن زياد، وقيل ذكوان، وقيل زكوان المعروف بالسجاد ألنه بكى في

(٧٦)



سجوده. حتى عمي، الغزال، الكوفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الصادق عليه السالم دعاء (يا من أرجوه لكل خير...).

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٥ و ١١٧. خاتمة المستدرك
٨٤٣. معجم الثقات ٣٤٩. معجم رجال الحديث ١٦: ٧٧ و ٩٥. نقد الرجال ٣٠٧.

رجال البرقي ٢٠. جامع الرواة ٢: ١١٤. هداية المحدثين ٢٣٨. مجمع الرجال ٥:
.٢١٢

(٢٨٧٩)
[الهمداني]

محمد بن زياد الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٨. خاتمة المستدرك

٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٥. نقد الرجال ٢٠٧. جامع الرواة ٢: ١١٤.
مجمع الرجال ٥: ٢١٢. منهج المقال ٢٩٦. منتهى المقال ٢٦٦.

(٢٨٨٠)
[الثمالي]

محمد بن زيد الثمالي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١١٨. خاتمة المستدرك

٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٧. نقد الرجال ٣٠٧. جامع الرواة ٢: ١١٤.
مجمع الرجال ٥: ٢١٣. منتهى المقال ٢٦٦. منهج المقال ٢٩٦.

(٧٧)



(٢٨٨١)
[الشحام]

محمد بن زيد الشحام، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، جليل القدر. علمه اإلمام عليه السالم دعاء

(يا من أرجوه لكل خير...). روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال الكشي ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣. معجم الثقات ٣٥٠. نقد الرجال
٣٠٧. مجمع الرجال ١: ٢٧٠ و ٥: ٢١٣. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٨. تنقيح
المقال ٣: قسم الميم ١١٨. جامع الرواة ٢: ١١٥. سفينة البحار ١: ٦٩٢. منتهى

المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٦. التحرير الطاووسي ٢٥٧. روضة المتقين ١٤:
٤٣٧. الوجيزة ٤٧. إتقان المقال ٢٢٧. رجال األنصاري ١٦١.

(٢٨٨٢)
[الهاشمي]

أبو عبد الله، وقيل أبو جعفر محمد بن زيد بن علي السجاد ابن الحسين الشهيد
ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم الهاشمي، العلوي، المدني.

إمامي حسن العقيدة، جليل القدر، وقيل كان من الثقات، وكان فاضال، بليغا.
كان من الشهود على امامة الرضا عليه السالم من قبل أبيه اإلمام الكاظم عليه السالم.

توفي فجأة وكان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٠ و ٢٨٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: ١١٨. الفصول
الفخرية (فارسي) ١٥٢ و ١٦٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٩٦ وفيه: يظهر من ذيل
الرواية انه لم يكن من الشيعة ولم يكن يعترف بامامة الرضا عليه السالم. عمدة الطالب

.٢٩٩
نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٥. مجمع الرجال ٥: ٢١٣. منتهى اآلمال

(فارسي) ٢: ٧٥. عيون أخبار الرضا ١: ٢٨. سفينة البحار ١: ٣٢٤. منتهى المقال

(٧٨)



٢٧٣. منهج المقال ٢٩٦. إتقان المقال ٢٢٨. الوجيزة ٤٧. الفخري في أنساب
الطالبيين

٥١. المجدي في أنساب الطالبيين ١٨٣.
(٢٨٨٣)
[الوابشي]

محمد بن زيد بن عنان الوابشي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه حميد بن زياد.
توفي سنة ١٤٩ عن سبع وخمسين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٨. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

معجم رجال الحديث ١٦: ٩٧. نقد الرجال ٣٠٨. توضيح االشتباه ٢٦٩. جامع
الرواة

٢: ١١٥. مجمع الرجال ٥: ٢١٣. منهج المقال ٢٩٦.
(٢٨٨٤)
[الكوفي]

محمد بن أبي زيد الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبو إسحاق الخفاف.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٤٣. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع

الرجال
٥: ١٠٦. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٥.

(٢٨٨٥)
[ابن أبي سارة]

محمد بن أبي سارة الكوفي، ويقال باتحاده مع محمد بن الحسن بن أبي سارة
الرواسي الثقة.

إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥ و ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك

٨٣٩. رجال البرقي ١٠. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦١ و ١٥: ٢٠٥. نقد الرجال
.٢٨٤

جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع الرجال ٥: ١١٥. منتهى المقال ٢٥٤. منهج المقال
.٢٧٥

(٢٨٨٦)
[األزدي]

محمد بن سالم األزدي، العامري، وقيل الغامدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٢. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٦.
مجمع الرجال ٥: ٢١٤. منهج المقال ٢٩٦.

(٢٨٨٧)
[األنصاري]

محمد بن سالم بن أفلح األنصاري، الكوفي.
إمامي.

توفي سنة ١٨٧، وقيل سنة ١٣٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٣. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٦. مجمع

الرجال ٥: ٢١٤. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٦.
(٢٨٨٨)

[األشجعي]
أبو إسماعيل محمد بن سالم بن شريح األشجعي، الحذاء، الكوفي.

(٨٠)



محدث إمامي ثقة، وقيل بعد م وثاقته.
توفي سنة ١٩٢ عن تسع وخمسين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. رجال ابن

داود ١٧٢. رجال الحلي ١٣٨. معجم الثقات ١٠٨. معجم رجال الحديث ١٦:
.١٠٤

نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٦. منتهى المقال ٢٧٣. منهج المقال ٢٩٧.
روضة

المتقين ١٤: ٤٣٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢٨. إتقان المقال ١٢٢. الوجيزة ٤٧.
رجال

األنصاري ١٦١.
(٢٨٨٩)
[الطائي]

محمد بن سالم الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٦. مجمع الرجال ٥: ٢١٤.

منهج
المقال ٢٩٧.

(٢٨٩٠)
[المصاحفي]

محمد بن سالم بن عبد الرحمن األشل، المصاحفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٦. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٦. مجمع

الرجال ٥: ٢١٥. منهج المقال ٢٩٧.

(٨١)



(٢٨٩١)
[الكوفي]

محمد بن سالم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٦. جامع الرواة ٢: ١١٦. مجمع الرجال ٥: ٢١٥.

منهج
المقال ٢٩٧.

(٢٨٩٢)
[النهدي]

محمد بن سالم النهدي بالوالء، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٦. مجمع الرجال ٥: ٢١٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٧. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٧. إتقان

المقال
٢٢٨. الوجيزة ٤٧.

(٢٨٩٣)
[الهمداني]

أبو سهل محمد بن سالم الهمداني، الكوفي.
محدث بعض العامة ضعفوا حديثه وتركوه، ينسب إليه كتاب في الفرائض.

روى عنه سفيان الثوري، ومحمد بن فضيل، وجرير بن عبد الحميد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩ وفيه لم يذكر كنيته.

(٨٢)



خاتمة المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٠١. نقد الرجال ٣٠٨. جامع
الرواة ٢: ١١٥. مجمع الرجال ٥: ٢١٣. منتهى المقال ٢٨٢.

لسان الميزان ٧: ٣٥٩. ميزان االعتدال ٣: ٥٥٦. التاريخ الكبير ١: ١٠٥.
المجروحين ٢: ٢٦٢. تهذيب التهذيب ٩: ١٧٦. تقريب التهذيب ٢: ١٦٣. خالصة
تذهيب الكمال ٢٨٧. طبقات ابن سعد ٦: ٣٦٠ وفيه العبسي بدل الهمداني. الضعفاء

الكبير ٤: ٧٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٧٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين
٢٠٢

و ٣٦٥ و ٤٨٢. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٦٢. أحوال الرجال ٥٩.
الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ١٥٠. المغني في الضعفاء ٢: ٥٨٣. الكنى واألسماء ١:
.١٩٧

(٢٨٩٤)
[محمد بن السايب]

أبو النصر، وقيل أبو النضر محمد بن السايب بن بشر، وقيل مبشر، وقيل بشير
ابن عمرو بن الحارث بن عبد العزى الكلبي، الكوفي، وقيل في اسمه محمد بن

مالك بن السايب.
إمامي عالم بالنسب وأيام الناس وأخبارهم، وكان حافظا، مفسرا، مؤلفا،

محدثا مهمل الحديث، وبعض العامة يتهمونه بالكذب والرفض.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان من الشيعة المخصوصين بهما عليهما

السالم.
شهد واقعة دير الجماجم إلى جانب ابن األشعث ضد األمويين.

روى عنه يزيد بن هارون، وسفيان بن عيينة، ويعقوب بن إبراهيم القاضي
وغيرهم.

له من التآليف كتاب (أحكام القرآن)، و (تفسير القرآن).
ولد بالكوفة، وتوفي بها سنة ١٤٦.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩ وقسم الكنى: ٥٦.
هدية األحباب (فارسي) ٢٢٧ في ترجمة ابنه هشام. خاتمة المستدرك ٨٤٣. ريحانة

(٨٣)



األدب (فارسي) ٥: ٧٤. مصفى المقال ٤٠٦. فهرست النديم ١٠٧. الذريعة ١: ٣٠٠
و ٤: ٣١١. سفينة البحار ٢: ٤٨٨ في ترجمة ابنه هشام. تأسيس الشيعة ٣٢١ و

.٣٢٥
رجال البرقي ٢٠. رجال ابن داود ١٧٢. معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٧ و ٢٣:

.١٣٦
أعيان الشيعة ٩: ٣٣٩. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٧. الكنى واأللقاب ٣:

٩٥
في ترجمة ابنه هشام. مجمع الرجال ٥: ٢١٥. منهج المقال ٢٩٧.

طبقات ابن سعد ٦: ٣٥٨. المعارف ٢٣٣. الوافي بالوفيات ٣: ٨٣. تاريخ آداب
اللغة ١: ٤٥٦ في ترجمة ابنه هشام. البداية والنهاية ١٠: ١٠٣ وفيه: هشام ابن

السايب.
وفيات األعيان ٤: ٣٠٩. األعالم ٦: ١٣٣. العبر ١: ٢٠٦. الموسوعة العربية الميسرة
١٤٧١. ذيل المذيل ١٢٦. المغني في الضعفاء ٢: ٥٨٤. معجم المؤلفين ١٠: ١٥.
تهذيب التهذيب ٩: ١٧٨. الكامل في التاريخ ٥: ٥٧٦. شذرات الذهب ١: ٢١٧.

األنساب ٤٨٦. لسان الميزان ٧: ٣٥٩. كشف الظنون ٤٥٧. مرآة الجنان ١: ٣٠١.
المجروحين ٢: ٢٥٣. تقريب التهذيب ٢: ١٦٣. هدية العارفين ٢: ٧. اللباب ٣:

.١٠٥
التاريخ الكبير ١: ١٠١. ميزان االعتدال ٣: ٥٥٦. طبقات الداودي ٢: ١٤٩. خالصة

تذهيب الكمال ٢٨٨. طبقات ابن خياط ١٦٧. النجوم الزاهرة ٢: ٦. نور القبس
.٢٥٦

الكنى واألسماء ٢: ١٣٦. الضعفاء الكبير ٤: ٧٦. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٧٠.
أحوال

الرجال ٥٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠١ و ٣٦٥ و ٤٨٢. الضعفاء و
المتروكين

البن الجوزي ٣: ٦٢. سير أعالم النبالء ٦: ٢٤٨. الضعفاء والمتروكين للدار قطني
١٥١. الضعفاء ١٣٨. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٤٠٦. اكتفاء القنوع ٦٢.

(٢٨٩٥)
[الثقفي]

محمد بن السايب الثقفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.



(٨٤)



معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٧. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع الرجال ٥: ٢١٥.
منهج

المقال ٢٩٧.
(٢٨٩٦)

[الغامدي]
محمد بن السايب بن عطية الغامدي، األزدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
نقد الرجال ٣٠٨. معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٧. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع

الرجال ٥: ٢١٥. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧.
(٢٨٩٧)

[ابن أبي السجاد]
محمد بن أبي السجاد الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦١. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع

الرجال
٥: ١١٥. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٥.

(٢٨٩٨)
[الكالبي]

محمد بن سعدان الكالبي، الجعدي بالوالء، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠. خاتمة

(٨٥)



المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٠٩. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة
:٢

١١٧. مجمع الرجال ٥: ٢١٥. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧. إتقان المقال
.٢٢٨

(٢٨٩٩)
[األموي]

محمد بن سعيد، وقيل سعد بن األسود األموي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع الرجال ٥: ٢١٥. معجم رجال
الحديث

١٦: ١٠٨ و ١١٠ و ١١١.
(٢٩٠٠)
[الطائي]

محمد بن سعيد بن األسود الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١١١. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع
الرجال

٥: ٢١٥. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٧. الوجيزة ٤٧.
(٢٩٠١)

[الرؤاسي]
محمد بن سعيد الرؤاسي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

(٨٦)



معجم رجال الحديث ١٦: ١١٥. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع
الرجال ٥: ٢١٥. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧.

(٢٩٠٢)
[العجلي]

محمد بن سعيد، وقيل سعد العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

معجم رجال الحديث ١٦: ١١٦. نقد الرجال ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ١١٧. مجمع
الرجال ٥: ٢١٦. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧.

(٢٩٠٣)
[الليثي]

محمد بن سعيد بن عمارة الليثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠ وفيه الكشي بدل الليثي.

خاتمة المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١١٢. نقد الرجال ٣٠٨. جامع
الرواة ٢: ١١٧. مجمع الرجال ٥: ٢١٦. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧

وفيه
الكشي بدل الليثي.

(٢٩٠٤)
[الكندي]

محمد بن سعيد الكندي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن سنان.

(٨٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٠. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١١٦. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٨. مجمع

الرجال ٥: ٢١٦. منتهى المقال ٧٤. منهج المقال ٢٩٧.
(٢٩٠٥)

[الشاكري]
محمد بن سفيان الهمداني، الشاكري، الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه محمد بن يحيى الصيرفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١١٦. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٨. مجمع

الرجال ٥: ٢١٦. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧.
لسان الميزان ٥: ١٨١.

(٢٩٠٦)
[البكري]

محمد بن سالم البكري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١ وفيه: األحمسي، خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١١٩. رجال البرقي ٢١. نقد الرجال
٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٧. منتهى المقال ٢٨٢. منهج

المقال
٢٩٧. وفيه: األحمسي البكري.

(٢٩٠٧)
[العرزمي]

محمد بن سالمة العرزمي، الكوفي.
إمامي.

(٨٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٧. معجم رجال
الحديث

١٦: ١٢٠. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧ وفيه اسم أبيه سالم بدل سالمة.
(٢٩٠٨)

[الهمداني]
محمد بن سالمة الهمداني، الكوفي، العابضي، وقيل القاضي، وقيل القابضي،

وقيل الغابضي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٢٠. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع

الرجال ٥: ٢١٧. منهج المقال ٢٩٧.
(٢٩٠٩)
[النصيبي]

محمد بن سلمة البناني، وقيل النباتي، الكوفي، النصيبي.
محدث إمامي حسن الحال، ترك بعض العامة حديثه وقالوا: كان ضعيفا ال

تحل الرواية عنه.
كان كوفيا نزل نصيبين فنسب إليها.

روى عنه عبد الله بن عصمة النصيبي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة
المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٢٠. نقد الرجال ٣٠٩. توضيح

االشتباه
٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٨. منتهى المقال ٢٧٤. منهج

المقال

(٨٩)



٢٩٧. إتقان المقال ٢٢٨.
لسان الميزان ٥: ١٨٣ وفيه الشامي ويقال له النباتي. ميزان االعتدال ٣: ٥٦٨.
المجروحين ٢: ٢٦٦. المغني في الضعفاء ٢: ٥٨٧. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي
.٣: ٦٧
(٢٩١٠)

[الخثعمي]
محمد بن أبي سلمة الخثعمي، الكوفي، وأمه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦٢. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع

الرجال
٥: ١١٥. منتهى المقال ٢٥٢. منهج المقال ٢٧٥.

(٢٩١١)
[الحضرمي]

محمد بن سلمة بن كهيل بن الحصين، وقيل الحصن بن كهيل الحضرمي.
إمامي، محدث حسن الحال، ضعفه بعض العامة.

روى عنه حسان بن إبراهيم الكرماني، وعلي بن هاشم بن البريد، وسفيان بن
عيينة وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٢١. خاتمة

المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٢١ وفيه: محمد بن سلمة بن كهيل
الحصين الحضرمي. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٨

وفيه اسم جده الحسين بدل الحصين. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٧. إتقان
المقال ٢٢٨. الوجيزة ٤٧.

(٩٠)



أحوال الرجال ٦٢. ميزان االعتدال ٣: ٥٦٨. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٧٦. المغني
في الضعفاء ٢: ٥٨٧.

(٢٩١٢)
[الهمداني]

محمد بن سلمة الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٢١. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٨.

منهج
المقال ٢٩٧ وفيه اسم أبيه سليم بدل سلمة.

(٢٩١٣)
[األنصاري]

محمد بن سليط المدني، األنصاري، السالمي، وقيل في اسمه محمد بن
سليمان بن سليط.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة
المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٢١. نقد الرجال ٣٠٩. توضيح

االشتباه
٢٧٠. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع الرجال ٥: ٢١٨. منتهى المقال ٢٧٤. منهج

المقال
٢٩٧. روضة المتقين ١٤: ٤٣٨. إتقان المقال ٢٢٨. الوجيزة ٤٧.

لسان الميزان ٥: ١٩٠. ميزان االعتدال ٣: ٥٧٢. الضعفاء الكبير ٤: ٧٤. الجرح
والتعديل ٣: ٢: ٢٦٩. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٦٨. المغني في الضعفاء

.٢: ٥٨٨

(٩١)



(٢٩١٤)
[األزدي]

محمد بن سليم األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٢١. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١١٩. مجمع

الرجال ٥: ٢١٨. منهج المقال ٢٩٧. منتهى المقال ٢٨٢.
(٢٩١٥)

[األسدي]
محمد بن سليمان األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٢٥. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١٢٠. مجمع

الرجال ٥: ٢١٨. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٢٩٧.
(٢٩١٦)

[األنصاري]
محمد بن سليمان بن رجاء األنصاري بالوالء، المدني.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٢. خاتمة
المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣١. رجال ابن داود ١٧٣. نقد

الرجال
٣٠٩. جامع الرواة ٢: ١٢٢. مجمع الرجال ٥: ٢١٩. منتهى المقال ٢٧٤. منهج

المقال
٢٩٨. إتقان المقال ٢٢٨. الوجيزة ٤٧.

(٩٢)



(٢٩١٧)
[الكالبي]

أبو عمرو محمد بن سليمان بن سويد الكالبي، الجعفري، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

توفي سنة ١٧٣ عن واحد وستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة
المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣١. نقد الرجال ٣٠٩. جامع الرواة

:٢
١٢٢. مجمع الرجال ٥: ٢٢٠. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٨. إتقان المقال

.٢٢٨
(٢٩١٨)
[الضبي]

محمد بن سليمان الضبي، وقيل القمي، وقيل القبي.
إمامي ضعيف الحديث، وقيل من المهملين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة المستدرك ٨٤٣.

معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٤. رجال ابن داود ١٧٤. جامع الرواة ٢: ١٢٣ وفيه:
محمد بن سليمان بن القبي. مجمع الرجال ٥: ٢٢١. توضيح االشتباه ٢٧٠. منهج

المقال ٢٩٨.
(٢٩١٩)
[األزدي]

محمد بن سليمان بن عبد الله األزدي، الكوفي.
محدث إمامي وثقه بعض أصحابنا وأهمله آخرون منهم.

روى عنه الحسن بن محبوب.

(٩٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. معجم رجال الحديث

١٦: ١٣١. نقد الرجال ٣١٠. جامع الرواة ٢: ١٢٢. مجمع الرجال ٥: ٢٢٠. منهج
المقال ٢٩٨.

(٢٩٢٠)
[األصبهاني]

أبو علي محمد بن سليمان بن عبد الله األصبهاني، وقيل ابن األصبهاني،
الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وقيل مهمل، وقال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا
يخطئ، وقال آخرون منهم بأنه كان من ضعفاء المحدثين، وله كتاب.
روى عنه ابن أخيه محمد بن سعيد، ويحيى بن يحيى، ومحمد بن زياد

وغيرهم.
توفي سنة ١٨١.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١ و ١٢٣.

رجال النجاشي ٢٥٩. رجال ابن داود ١٧٣. رجال الحلي ١٥٩. معجم الثقات
.١٠٨

معجم رجال الحديث ١٦: ١٢٥ و ١٣٢. نقد الرجال ٣٠٩ و ٣١٠. جامع الرواة ٢:
١٢٠

و ١٢٢. هداية المحدثين ٢٣٩. مجمع الرجال ٥: ٢٢٠. منتهى المقال ٢٧٤. منهج
لمقال ٢٩٨. روضة المتقين ١٤: ٤٣٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٢٨ و ٣٢٩. إتقان

المقال
١٢٣. الوجيزة ٤٧. رجال األنصاري ١٦٢.

لسان الميزان ٧: ٣٦٠. ميزان االعتدال ٣: ٥٦٩. تقريب التهذيب ٢: ١٦٦. تهذيب
التهذيب ٩: ٢٠١. التاريخ الكبير ١: ٩٩. خالصة تذهيب الكمال ٢٧٩. الجرح

والتعديل ٣: ٢: ٢٦٧. تاريخ الثقات ٤٠٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣:
.٦٨

المغني في الضعفاء ٢: ٥٨٧.

(٩٤)



(٢٩٢١)
[الديلمي]

أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله، وقيل زكريا الديلمي، البصري،
وقيل النصري، وقيل المصري.

محدث إمامي ضعيف، ال يعول عليه، يرمى بالغلو، وله كتاب.
روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.

روى عنه محمد بن خالد، وإبراهيم بن إسحاق األحمر، ومحمد بن زيد
الرزامي وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠ و ٣٥٩ و ٣٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٢. معجم
رجال الحديث ١٦: ١٢٦ و ١٣٢. رجال النجاشي ٢٥٨. رجال ابن داود ٢٧٢ و

.٢٧٣
فهرست الطوسي ١٣١. معالم العلماء ٩٥. رجال الحلي ٢٥٥. نقد الرجال ٣١٠.

رجال
البرقي ٤٨ و ٥٣. جامع الرواة ٢: ١٢٠ و ١٢٢ و ١٢٣. هداية المحدثين ٢٣٩.

مجمع
الرجال ٥: ٢١٩ و ٢٢٠. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٨. إتقان المقال

.٣٤٥
الوجيزة ٤٧. رجال األنصاري ١٦٢ و ١٦٣.

(٢٩٢٢)
[الناعظي]

محمد بن سليمان بن عطية الهمداني، الناعظي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
رجال ابن داود ١٧٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٢. نقد الرجال ٣١٠. جامع

الرواة
٢: ١٢٢. مجمع الرجال ٥: ٢٢٠. منهج المقال ٢٩٨.

(٩٥)



(٢٩٢٣)
[األزدي]

محمد بن سليمان بن عمار األزدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٢. نقد الرجال ٣١٠. جامع الرواة ٢: ١٢٣. مجمع

الرجال ٥: ٢٢٠. منهج المقال ٢٩٨.
(٢٩٢٤)

[الهاشمي]
أبو عمارة محمد بن سليمان بن عمار الهاشمي بالوالء، المدني.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة
المستدرك ٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٢. نقد الرجال ٣١٠. جامع الرواة

:٢
١٢٢. مجمع الرجال ٥: ٢٢٠. منتهى المقال ٢٧٤. منهج المقال ٢٩٨. إتقان المقال

٢٢٨. الوجيزة ٤٧.
(٢٩٢٥)
[الكندي]

محمد بن أبي سليمان الكندي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦٢. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٤٨. مجمع

الرجال
٥: ١١٥. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٧٥.

(٩٦)



(٢٩٢٦)
[أبو زينبة]

أبو زينبة محمد بن سليمان بن مسلم بن زينبة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
رجال ابن داود ١٧٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٢. نقد الرجال ٣١٠. جامع

الرواة
٢: ١٢٣. مجمع الرجال ٥: ٢٢١. رجال الكشي ٥٦٩. منهج المقال ٢٩٨.

(٢٩٢٧)
[العنزي]

محمد بن سماعة العنزي، البكري، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن يحيى.

المراجع:
رجال األنصاري ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٣. خاتمة المستدرك

٨٤٣. معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٧. نقد الرجال ٣١٠. جامع الرواة ٢: ١٢٣.
مجمع

الرجال ٥: ٢٢١. منهج المقال ٢٩٨.
(٢٩٢٨)

[األسلمي]
أبو يحيى، وقيل أبو عبد الله محمد ابن أبي يحيى سمعان األسلمي بالوالء،

الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم، ولكن بعض العامة وثقوا

حديثه.
روى عنه ابنه إبراهيم، وحاتم بن إسماعيل، ويحيى القطان وغيرهم. توفي

سنة ١٤٧، وقيل سنة ١٤٦، وقيل سنة ١٤٥.

(٩٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٤. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٣٨. نقد الرجال ٣١٠. توضيح االشتباه ٢٧٠. جامع

الرواة
٢: ١٢٣. مجمع الرجال ٥: ٢٢١. منهج المقال ٢٩٨.

تقريب التهذيب ٢: ٢١٨. تهذيب التهذيب ٩: ٥٢٢. لسان الميزان ٧: ٣٧٩. ميزان
االعتدال ٤: ٦٦. خالصة تذهيب الكمال ٣١١. طبقات ابن خياط ٢٧١. تاريخ أسماء
الثقات ٢٨٦. الثقات ٧: ٣٧٢. النجوم الزاهرة ٢: ٦. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٨٢.

تاريخ الثقات ٤١٦.
(٢٩٢٩)

[النجاشي]
محمد ابن أبي السماك سمعان بن هبيرة النجاشي، األسدي.

لم يذكره اال القليل من أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٤. معجم رجال الحديث
١٦: ١٣٨. مجمع الرجال ٥: ٢٢١.

(٢٩٣٠)
[الهاشمي]

محمد بن سنان بن طريف، وقيل عبد الرحمن الهاشمي بالوالء.
محدث إمامي، وكان يعد باب اإلمام عليه السالم.

روى عنه أخوه عبد الله بن سنان، والحسن بن محبوب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٩. خاتمة المستدرك ٨٤٣.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٣ و ١٦٤. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٨.

مجمع
الرجال ٥: ٢٣١. المناقب ٤: ٢٨٠. تأسيس الشيعة ٤١٠ في ترجمة عبد الرحمن بن

(٩٨)



الحجاج. منهج المقال ٣٠٠. جامع المقال ٨٨.
(٢٩٣١)
[البارقي]

محمد بن سهل األزدي، البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٩. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع الرجال ٥: ٢٣٢.

منهج
المقال ٣٠٠ وفيه اسم أبيه سهيل بدل سهل.

(٢٩٣٢)
[األسدي]

محمد بن سهل األسدي، الكوفي.
إمامي كان يحفظ شعر الكميت بن زيد األسدي ويرويه للناس.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٩. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٢. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٣٣)
[المزني]

محمد بن سهل، وقيل سهيل المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٧٣. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع

(٩٩)



الرجال ٥: ٢٣٢. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٣٤)
[الكوفي]

محمد بن سهل بن اليسع الكوفي.
محدث إمامي، روى عنه الحكم بن مسكين.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. معجم رجال الحديث

١٦: ١٧٣. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٣٠. مجمع الرجال ٥: ٢٣٣ وفيه:
محمد بن سهل اليسع الكوفي. منهج المقال ٣٠٠. ايضاح االشتباه ٨٣. منتهى المقال

.٢٩١
(٢٩٣٥)
[الطائي]

محمد بن سهيل الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٧٣. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٣٠. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٣. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٣٦)
[األزدي]

محمد بن سوادة األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٩. خاتمة المستدرك ٨٤٤.

(١٠٠)



معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٥. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع
الرجال ٥: ٢٣١. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.

(٢٩٣٧)
[الجريري]

محمد بن سوقة الجريري، البجلي بالوالء، المرضي، الخزاز، وقيل الحراز،
وقيل البزاز، مولى جرير بن عبد الله البجلي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الثقات.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه حماد بن عثمان، وأحمد بن

محمد بن أبي نصر وغيرهما.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٢٩. رجال
الحلي ١٦٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٦. رجال ابن داود ١٧٤. معجم الثقات

٣٥١. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع الرجال ٥: ٢٣٢. رجال
النجاشي

٩٨ في ترجمة أخيه حفص بن سوقة. منتهى المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠٠. وسائل
الشيعة ٢٠: ٣٣٠. الوجيزة ٤٨. إتقان المقال ١٢٣. رجال األنصاري ١٦٤.

تقريب التهذيب ٢: ١٦٨ وفيه: أبو بكر الغنوي الكوفي. التاريخ الكبير ١: ١٠٢.
طبقات ابن سعد ٦: ٣٣٨ في ترجمة ضرار بن مرة. تهذيب التهذيب ٩: ٢٠٩ وفيه

كما
في التقريب مع زيادة أسماء الرواة عنه. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٠ وفيه كما في

التقريب. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٨١ وفيه كما في التهذيب. تاريخ الثقات ٤٠٥.
الثقات ٧: ٤٠٤. تاريخ أسماء الثقات ٢٨٩.

(٢٩٣٨)
[األسدي]

محمد بن سويد األسدي، الكوفي.
إمامي.

(١٠١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٦. نقد الرجال ٣١١. جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٢. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٣٩)

[الهمداني]
محمد بن سويد الهمداني، الوابصي، وقيل القابضي، وقيل الوابشي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٦٧.
جامع الرواة ٢: ١٢٩. مجمع الرجال ٥: ٢٣٢.

(٢٩٤٠)
[النهدي]

محمد بن شبيب النهدي، الكوفي، أخو جعفر بن شبيب.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣١. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٧٥. نقد الرجال ٣١٢. توضيح االشتباه ٢٧١. جامع

الرواة
٢: ١٣٠. مجمع الرجال ٥: ٢٣٣. منهج المقال ٣٠٠.

لسان الميزان ٥: ١٩٨. ميزان االعتدال ٣: ٥٧٧.
(٢٩٤١)
[النبهاني]

محمد بن شجاع بن نبهان القرشي بالوالء، النبهاني، المروزي، البزاز.
محدث حسن الحال، ضعفه بعض العامة وتركوه.

(١٠٢)



كان مروزيا نزل المداين.
روى عنه زيد بن الحباب، وعيسى غنجار، ونعيم بن حماد وغيرهم.

توفي قبل سنة ٢٠٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣١. خاتمة
المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٧٦. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة

:٢
١٣٠. مجمع الرجال ٥: ٢٣٣. منتهى المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠٠. إتقان المقال

٢٢٩. الوجيزة ٤٨.
لسان الميزان ٧: ٣٦١. ميزان االعتدال ٣: ٥٧٧. تهذيب التهذيب ٩: ٢١٩. تقريب

التهذيب ٢: ١٦٩. التاريخ الكبير ١: ١١٥. خالصة تذهيب الكمال ٢٨١. الجرح
و التعديل ٣: ٢: ٢٨٦. الضعفاء الكبير ٤: ٨٤. المغني في الضعفاء ٢: ٥٩٠.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ٧١.

(٢٩٤٢)
[الحضرمي]

أبو عبد الله، وقيل أبو بكر محمد بن شريح الحضرمي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن أحمد بن نهيك، ومروان بن مسلم، وبكار بن أبي بكر

الحضرمي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٣١. معجم
رجال الحديث ١٦: ١٧٧. رجال النجاشي ٢٥٩. رجال ابن داود ١٧٤. معالم

العلماء
١٠٢. معجم الثقات ١٠٩. فهرست الطوسي ١٤١. رجال الحلي ١٥٩. نقد الرجال

٣١٢. رجال البرقي ١٠. جامع الرواة ٢: ١٣٠. هداية المحدثين ١٤٢. مجمع الرجال

(١٠٣)



٥: ٢٣٤. منتهى المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠٠. جامع المقال ٨٨. ايضاح االشتباه
٨٣. نضد االيضاح ٢٩٦. روضة المتقين ١٤: ٤٣٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٠.

رجال
األنصاري ١٦٤. الوجيزة ٤٨.

(٢٩٤٣)
[الكندي]

محمد بن شريح الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣١. معجم رجال الحديث
١٦: ١٧٨. رجال البرقي ١٩. جامع الرواة ٢: ١٣٠ في ترجمة محمد بن شريح

الحضرمي. مجمع الرجال ٥: ٢٣٤. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٤٤)

[النجاشي]
محمد بن شمعون، وقيل شمون النجاشي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣١. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٠. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. منتهى

المقال
٢٩١ وفيه اسم أبيه شعيب بدل شمعون. منهج المقال ٣٠٠.

(٢٩٤٥)
[الجرمي]

محمد بن شهاب الجرمي، الكوفي.
إمامي.

(١٠٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨١. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٤٦)
[البارقي]

أبو الحسن محمد بن شهاب بن زيد البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨١. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٥. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٤٧)
[العبدي]

أبو همام محمد بن شهاب بن عالف، وقيل عالق العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨١. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٤٨)
[الكوفي]

محمد بن شهاب الكندي، وقيل الكبيسي، وقيل الكبيتي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه جعفر بن مالك.

(١٠٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٤. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع الرجال ٥: ٢٣٥.

منهج
المقال ٣٠٠.

(٢٩٤٩)
[األزدي]

محمد بن صابر األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٤. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٠.
(٢٩٥٠)
[الجدلي]

محمد بن صالح بن مسعود الجدلي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة

المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٦. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة
:٢

١٣١. مجمع الرجال ٥: ٢٣٥. منتهى المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠٠. إتقان المقال
٢٢٩. الوجيزة ٤٨.

(٢٩٥١)
[الجعفري]

محمد بن صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار ابن أبي طالب عليه السالم
إمامي.

(١٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٧. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣١. مجمع
الرجال ٥: ٢٣٥. عمدة الطالب ٣٨. منهج المقال ٣٠٠ وفيه: محمد بن صالح بن

مسعود بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الجعفري المدني.
(٢٩٥٢)
[الجعفي]

محمد بن الصامت الجعفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. خاتمة

المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٧. رجال النجاشي ٢٥٧ وفيه بياض.
رجال ابن داود ١٧٤. نقد الرجال ٣١٢. جامع الرواة ٢: ١٣٢. مجمع الرجال ٥:

.٢٣٥
منتهى المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠٠. إتقان المقال ٢٢٩.

(٢٩٥٣)
[الكوفي]

محمد بن الصباح الكوفي.
محدث إمامي ثقة، له كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه إبراهيم بن سليمان بن حيان الخزاز، وحماد بن عثمان، ويونس بن

عبد الرحمن وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٦٠. جامع الرواة ٢: ١٣٢. رجال ابن داود ١٧٤. فهرست

(١٠٧)



الطوسي ١٥٣. رجال الكشي ٢٢٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٢. رجال الحلي
١٥٩. هداية المحدثين ١٤٢. معجم رجال الحديث ١٦: ١٨٧. نقد الرجال ٣١٢.
رجال النجاشي ٢٥٨. معجم الثقات ١٠٩. مجمع الرجال ٥: ٢٣٦. منتهى المقال

.٢٧٧
منهج المقال ٣٠٠. جامع المقال ٨٨. روضة المتقين ١٤: ٤٣٩. وسائل الشيعة ٢٠:

٣٣١. إتقان المقال ١٢٣. الوجيزة ٤٨. رجال األنصاري ١٦٥.
لسان الميزان ٥: ٢٠٣. ميزان االعتدال ٣: ٥٨٣.

(٢٩٥٤)
[القرشي]

أبو العديس محمد بن الصلت بن مالك القرشي، الكوفي.
محدث إمامي يقال بأنه روى عن االمامين الباقر عليه السالم والرضا عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن أسباط، وعبد الرحمن بن أبي نجران، والسندي بن محمد.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٣ وقسم الكنى: ٢٦. خاتمة

المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩١ و ٢١: ٢٣٨. نقد الرجال ٣١٢.
جامع

الرواة ٢: ١٣٢ و ٤٠٢. مجمع الرجال ٥: ٢٣٦. منهج المقال ٣٠٠. منتهى المقال
.٢٩١

تهذيب التهذيب ١٢: ١٦٦. تقريب التهذيب ٢: ٤٥٠.
(٢٩٥٥)
[الطائي]

محمد بن ضبارى، وقيل ضياري، وقيل ضبار بن مالك، وقيل ملك الطائي،
الكوفي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٣. خاتمة

(١٠٨)



المستدرك ٨٤٤ وفيه العنزي بدل الطائي. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٢. نقد
الرجال

٣١٢. توضيح االشتباه ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٣٢. مجمع الرجال ٥: ٢٣٧. منتهى
المقال ٢٧٧. منهج المقال ٣٠١. إتقان المقال ٢٢٩. الوجيزة ٤٨.

(٢٩٥٦)
[العنزي]

أبو مالك محمد بن ضمرة بن مالك العنزي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٣٣. خاتمة

المستدرك ٨٤٤ وفيه ضباري بدل ضمرة. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٣. نقد
الرجال

٣١٢. منهج المقال ٣٠١. توضيح االشتباه ٢٧١. جامع الرواة ٢: ١٣٢. مجمع
الرجال

٥: ٢٣٧. منتهى المقال ٢٧٧. إتقان المقال ٢٢٩. الوجيزة ٤٨.
(٢٩٥٧)
[التغلبي]

محمد بن طارق التغلبي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨٤٤.

معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٣. جامع الرواة ٢: ١٣٢. مجمع الرجال ٥: ٢٣٧.
منهج

المقال ٣٠١.
(٢٩٥٨)
[الطائي]

محمد بن طارق الطائي، الكوفي.
إمامي.

(١٠٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٣. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٢. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٧. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٥٩)
[العبدي]

محمد بن طالب بن عمير، وقيل عمر العبدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٣. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٣. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٧. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٦٠)
[البكري]

محمد بن طلحة البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٣. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٤. جامع الرواة ٢: ١٣٣. مجمع الرجال ٥: ٢٣٧.

منهج
المقال ٣٠١.

(٢٩٦١)
[بياع السابري]

أبو جعفر محمد بن أبي طلحة بياع السابري.
محدث إمامي. روى عنه إسماعيل بن عبد الخالق.

(١١٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

رجال البرقي ٢٠. نقد الرجال ٢٨٤. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦٦. جامع الرواة
:٢

٤٩. مجمع الرجال ٥: ١١٦. منتهى المقال ٢٥٣. منهج المقال ٢٧٥.
(٢٩٦٢)
[اليامي]

أبو عبد الله محمد بن طلحة بن مصرف الهمداني، اليامي، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة يختلفون فيه، فمنهم من

يوثقه ويصدقه، ومنهم من ضعفه وترك حديثه.
روى عنه أسد بن موسى، وشبابة بن سوار، وجبارة بن المغلس وغيرهم.

توفي سنة ١٦٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤
وفيه: التيامي بدل اليامي. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٤. نقد الرجال ٣١٣. جامع
الرواة ٢: ١٣٣. مجمع الرجال ٥: ٢٣٧. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.

لسان الميزان ٧: ٣٦٢ وفيه اليمامي بدل اليامي. ميزان االعتدال ٣: ٥٨٧. تقريب
التهذيب ٢: ١٧٣. تهذيب التهذيب ٩: ٢٣٨. التاريخ الكبير ١: ١٢٢ وفيه األيامي

بدل
اليامي. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٢. شذرات الذهب ١: ٢٦٤. البداية والنهاية ١٠:
١٥٠. العبر ١: ٢٥١. طبقات ابن خياط ١٦٨. الضعفاء الكبير ٤: ٨٥. المجموع في

الضعفاء والمتروكين ٢١٠. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٩١. تاريخ الثقات ٤٠٦.
الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ٧٢. هدى الساري ٤٣٩. المغني في الضعفاء ٢: ٥٩٥.
الثقات ٧: ٣٨٨.

(٢٩٦٣)
[النهدي]

محمد بن طلحة النهدي، أخو عبد الله بن طلحة.

(١١١)



محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير، وإسماعيل بن عبد الخالق.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٤٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٣ و ١٩٤. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٣.

مجمع
الرجال ٥: ٢٣٧. منهج المقال ٣٠١.

(٢٩٦٤)
[الخثعمي]

محمد بن طليب بن عمارة الخثعمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤

وفيه اسم أبيه طبيب بدل طليب. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٤. نقد الرجال ٣١٣.
جامع الرواة ٢: ١٣٣. مجمع الرجال ٥: ٢٣٧. منهج المقال ٣٠١.

(٢٩٦٥)
[المزني]

أبو عمارة، وقيل أبو عبد الله محمد بن ظهير المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٥. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٤. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٨. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٦٦)
[األزدي]

محمد بن عايذ، وقيل عايد، وقيل عامد، وقيل عابد األزدي، الكوفي.
إمامي.

(١١٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٦. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٤. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٨. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٦٧)
[البارقي]

محمد بن عباد بن سريع البارقي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٦. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٤. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٨. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٦٨)
[الطائي]

محمد بن عباد الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٦. جامع الرواة ٢: ١٣٤. مجمع الرجال ٥: ٢٣٨.

منهج
المقال ٣٠١.

(٢٩٦٩)
[الثقفي]

محمد بن عباد بن عمرو، وقيل عمر الثقفي، الكوفي.
إمامي.

(١١٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٦. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٤. مجمع

الرجال ٥: ٢٣٨. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٧٠)

[الهمداني]
محمد بن عبادة ابن أبي روق عطية بن الحارث الهمداني، الواثقي، وقيل

الوثني، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤. خاتمة

المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ١٩٦. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة
:٢

١٣٤. مجمع الرجال ٥: ٢٣٨. منتهى المقال ٢٧٨. منهج المقال ٣٠١. إتقان المقال
٢٢٩ وفيه اسم أبيه عباد بدل عبادة. الوجيزة ٤٨.

(٢٩٧١)
[الصيداوي]

محمد بن عبد بن خالد األسدي، الصيداوي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٠٠. نقد الرجال ٣١٣. جامع الرواة ٢: ١٣٥. مجمع

الرجال ٥: ٢٤٠. منهج المقال ٣٠١.
(٢٩٧٢)

[محمد بن عبد الخالق]
محدث لم يذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

(١١٤)



روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٦: ٢١٣.
(٢٩٧٣)

[البزاز]
محمد بن عبد الرحمن البزاز، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣. خاتمة المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢١٤.
نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٣. منتهى المقال

.٢٩١
منهج المقال ٣٠٢.

(٢٩٧٤)
[القرشي]

أبو غرارة، وقيل أبو غرازة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الله بن
أبي مليكة المليكي، القرشي، الجذعاني، وقيل الجدعاني، التيمي، المكي، وقيل

المدني.
محدث حسن الحال، ضعفه بعض العامة وتركوا حديثه.

كان من أهل المدينة المنورة.
روى عنه أبو بكر بن أبي أويس، وإبراهيم بن محمد الشافعي، وسعيد بن

سليمان الواسطي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٦. خاتمة
المستدرك ٨٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ٢١٤. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة

:٢
١٣٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٢. منتهى المقال ٢٧٨. منهج المقال ٣٠١. إتقان المقال

.٢٢٩

(١١٥)



لسان الميزان ٧: ٣٦٧. ميزان االعتدال ٣: ٦١٩. التاريخ الكبير ١: ١٥٧. تقريب
التهذيب ٢: ١٨٢. المجروحين ٢: ٢٦١. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٦. تهذيب

التهذيب
٩: ٢٩١. الكنى واألسماء ٢: ٨٠. الضعفاء الكبير ٤: ١٠١. الجرح والتعديل ٣: ٢:

.٣١١
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٦٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣:

٧٤. المغني في الضعفاء ٢: ٦٠٤. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٨.
(٢٩٧٥)

[السهمي]
محمد بن عبد الرحمن الذهلي، وقيل الباهلي، السهمي، البصري.

محدث إمامي ثقة، وقيل بعدم وثاقته، وقيل مهمل، وبعض العامة ضعفوا
حديثه.

روى عنه محمد بن عبد الرحمن العرزمي، ونصر بن علي الجهضمي.
توفي سنة ١٨٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٣٨. رجال ابن
داود ١٧٧. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢١. رجال الحلي ١٦٥. معجم الثقات

.١١٠
نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٣. منتهى المقال

.٢٧٨
منهج المقال ٣٠٢. روضة المتقين ١٤: ٤٣٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٢. إتقان المقال

١٢٤. الوجيزة ٤٨.
لسان الميزان ٥: ٢٤٥. ميزان االعتدال ٣: ٦١٨. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٣٢٦.

المغني في الضعفاء ٢: ٦٠٤.
(٢٩٧٦)
[السلمي]

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمي، الكوفي.
محدث. روى عنه محمد بن يعقوب األهوازي الخطيب.

(١١٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٨. خاتمة

المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢١. جامع الرواة ٢: ١٣٨. مجمع
الرجال

٥: ٢٥٣. منتهى المقال ٢٧٨.
لسان الميزان ٥: ٢٥٦ و ٦: ٣٣٠ في ترجمة يوسف بن يعقوب الحراني.

(٢٩٧٧)
[العرزمي]

محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، الكوفي.
محدث قال عنه بعض العامة بأنه متروك هو وأبوه وجده.

روى عنه يوسف بن الحارث، وسفيان الجريري، وعلي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٢. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٨. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٣. منهج المقال ٣٠٢. روضة المتقين ١٤: ٤٣٩.
ميزان االعتدال ٣: ٦٢٧. لسان الميزان ٥: ٢٥٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٣٢٠.

المغني في الضعفاء ٢: ٦٠٥.
(٢٩٧٨)

[ابن أبي ذئب]
أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب هشام

ابن شعبة القرشي، العامري، المدني، المشهور بابن أبي ذئب.
محدث حسن الحال، ويعده العامة من جملة ثقات محدثيهم وفقهائهم، وقيل

كان قدريا.
استقدمه المهدي العباسي من المدينة إلى بغداد فحدث بها.

كان تابعيا من أهل المدينة المنورة، وكان روايا، مفتيا، حافظا.

(١١٧)



روى عنه أحمد بن رزق الغمشاني، ومحمد بن الفضيل، وسفيان الثوري
وغيرهم.

توفي بالكوفة سنة ١٥٧، وقيل سنة ١٥٨، وقيل سنة ١٥٩، وكانت والدته
سنة ٨٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٩. خاتمة
المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٠. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة

:٢
١٣٩. مجمع الرجال ٥: ٢٥٤. منتهى المقال ٢٧٩. منهج المقال ٣٠٢. الوجيزة

.٤٨
أضبط المقال ٤٨٠. إتقان المقال ٢٢٩.

تقريب التهذيب ٢: ١٨٤. تهذيب التهذيب ٩: ٣٠٣. النجوم الزاهرة ٢: ٣٥.
األعالم ٦: ١٨٩. تاريخ بغداد ٢: ٢٩٦. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٨. شذرات

الذهب
١: ٢٤٥. التاريخ الكبير ١: ١٥٢. طبقات ابن خياط ٢٧٣. العبر ١: ٢٣١. البداية

والنهاية ١٠: ١٣١. خالصة تذهيب الكمال ٢٨٧. هدى الساري ٤٤٠. طبقات
الشيرازي ٥٢. تهذيب األسماء واللغات ١: ٨٦. مرآة الجنان ١: ٣٤٠. تاريخ أسماء

الثقات ٢٧٨. تذكرة الحفاظ ١: ١٩١. طبقات الحفاظ ٨٩. الثقات ٧: ٣٩٠. أحوال
الرجال ١٨٨. المعارف ٢١٣. المراسيل ١٥٦.

(٢٩٧٩)
[ابن أبي ليلى]

أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى يسار، وقيل داود بن
بالل بن أحيحة األنصاري، الكوفي، المعروف بابن أبي ليلى.

محدث اختلف أصحابنا في أحواله، فمنهم من قال بأنه كان ممدوحا، حسن
الطريقة، صدوقا، مشكورا، وآخرون قالوا بأنه كان ضعيف الحديث، خبيثا، فاسقا،
ومن حطب جهنم، ومن المنحرفين عن أهل بيت النبوة عليهم السالم، ولكن بعض

العامة
يصفونه بالوثاقة والصدق مع سوء الحفظ.

(١١٨)



كان قاضيا بالكوفة من قبل األمويين والعباسيين لمدة ٣٣ سنة، وكان من
أصحاب الرأي، وكان مفتيا، مقرئا وألف كتاب (الفرائض). روى عنه سفيان

الثوري، ووكيع بن الجراح، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.
توفي بالكوفة سنة ١٤٨ عن أربع وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٧. الكنى واأللقاب ١: ١٩٤.

مجمع الرجال ٥: ٢٥٢. سفينة البحار ٢: ٥٢٠. روضات الجنات ٧: ٢٥٢. هدية
األحباب (فارسي) ٤٧. فهرست النديم ٢٥٦. تتمة المنتهى (فارسي) ١٦٦. ريحانة

األدب (فارسي) ٧: ٣٦٤. إتقان المقال ٣٥٣. الوجيزة ٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٤.
معجم الثقات ١١٠. نقد الرجال ٣١٤. معجم رجال الحديث ١٦: ٢١٤. رجال ابن

داود
١٧٧. رجال الحلي ١٦٥. جامع الرواة ٢: ١٣٨. منتهى المقال ٢٧٨. منهج المقال

٣٠٢. نامه دانشوران (فارسي) ٢: ٢٢٤.
المعارف ٢٣. طبقات ابن سعد ٦: ٣٥٨. العبر ١: ٢١١. مرآة الجنان ١: ٣٠٦.

طبقات الشيرازي ٨٥. شذرات الذهب ١: ٢٢٤. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٢٧ وفيه
توفي سنة ١٠٦. تذكرة الحفاظ ١: ١٧١. معجم المؤلفين ١٠: ١٥٠. وفيات األعيان

:٤
١٧٩. هدية العارفين ٢: ٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٠٣. الوافي بالوفيات ٣: ٢٢١.
التاريخ الكبير ١: ١٦٢. لسان الميزان ٧: ٣٦٦. تاريخ بغداد ١: ١٨٦ و ١٠: ١٩٩.
تقريب التهذيب ٢: ١٨٤. الكامل في التاريخ ٥: ٥٨٩. األعالم ٦: ١٨٩. غاية النهاية

٢: ١٦٥. ميزان االعتدال ٣: ٦١٣. المجروحين ٢: ٢٤٣. تهذيب التهذيب ٩:
.٣٠١

البداية والنهاية ١٠: ١٠٥. خالصة تذهيب الكمال ٢٩٧. تاريخ أبي الفداء ٢: ٥.
طبقات ابن خياط ١٦٧. النجوم الزاهرة ٢: ١٠. طبقات الحفاظ ٨١. الضعفاء الكبير

:٤
٩٨. أحوال الرجال ٧١. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٣٢٢. تاريخ الثقات ٤٠٧. تاريخ

االسالم ٦: ١٢٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٥. المراسيل ١٤٩. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ٧٦. الكنى واألسماء ٢: ٦٨. سير أعالم النبالء ٦:

.٣١٠

(١١٩)



(٢٩٨٠)
[الكوفي]

محمد بن عبد السالم الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤ و ٣٢٢. خاتمة المستدرك ٨٤٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
١٣٩. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٢. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩.

مجمع
الرجال ٥: ٢٥٤ و ٢٥٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٢.

(٢٩٨١)
[البارقي]

محمد بن عبد العزيز بن زياد البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٣. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٢.
(٢٩٨٢)
الشيباني]

محمد بن عبد العزيز الشيباني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥.

منهج
المقال ٣٠٢.

(١٢٠)



(٢٩٨٣)
[الزهري]

محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، القرشي،
المدني.

محدث ضعيف الحديث، قاضي، والعامة ضعفوا حديثه وتركوه.
تولى القضاء وبيت المال بالمدينة المنورة في عهد المنصور العباسي

الدوانيقي، ويقال بمشورته جلد مالك بن أنس.
دخل بغداد أكثر من مرة.

روى عنه ابنه إبراهيم بن محمد، ومعاوية بن بكر، وعبد الصمد بن حسان
وغيرهم.

كان حيا سنة ١٧٩.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٩. خاتمة
المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٣ و ٢٢٤. رجال ابن داود ٢٧٤.

نقد
الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥. منتهى المقال ٢٧٩.

منهج
المقال ٣٠٢. إتقان المقال ٣٥٣. الوجيزة ٤٨. رجال األنصاري ١٦٦.

لسان الميزان ٥: ٢٦٠. ميزان االعتدال ٣: ٦٢٨. التاريخ الكبير ١: ١٦٧.
المجروحين ٢: ٢٦٣. تاريخ بغداد ٢: ٣٤٩. طبقات ابن سعد ٥: ٤١٦. الضعفاء

الكبير
٤: ١٠٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٦ و

.٣٦٤
الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٨. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٧٧.

الضعفاء ١٤٦. المغني في الضعفاء ٢: ٦٠٨.
(٢٩٨٤)
[البارقي]

محمد بن عبد العزيز بن نقيع البارقي، الكوفي.
إمامي.

(١٢١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥.

منهج
المقال ٣٠٢.

(٢٩٨٥)
[الكالبي]

محمد بن عبد العزيز بن هاني الكالبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٢٤. نقد الرجال ٣١٤. جامع الرواة ٢: ١٣٩. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٥. منهج المقال ٣٠٢.
(٢٩٨٦)

[محمد بن عبد الله]
محدث إمامي يعتمد عليه، روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢ وفيه: لم تثبت معرفته، وفي نسخة منه: روى عنه أبان بن

عثمان فأثبت معرفته. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٣. معجم رجال الحديث ١٦:
٢٣٠. رجال البرقي ٢١. مجمع الرجال ٥: ٢٤٠. نقد الرجال ٣١٦.

(٢٩٨٧)
[الكوفي]

محمد بن عبد الله األعلم، الكوفي.
إمامي.

(١٢٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢ وفيه: محمد بن عبد الله بن األعلم. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ١٣٩. خاتمة المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٣١. نقد الرجال
٣١٤. مجمع الرجال ٥: ٢٤٠. جامع الرواة ٢: ١٤٠. منهج المقال ٣٠٢.

(٢٩٨٨)
[المرادي]

محمد بن عبد الله الجملي، وقيل البجلي، وقيل الجبلي، المرادي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٠. خاتمة

المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٢. نقد الرجال ٣١٥. جامع الرواة
:٢

١٤١. منتهى المقال ٢٧٩ وفيه الجهلي بدل الجملي. مجمع الرجال ٥: ٢٤٢. منهج
المقال ٣٠٣. إتقان المقال ٢٢٩. الوجيزة ٤٨.

(٢٩٨٩)
[النفس الزكية]

أبو عبد الله محمد بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط
ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، المدني، الملقب بالنفس الزكية

واألرقط والمهدي وصريح قريش، وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله.
من أمراء وأشراف الطالبيين، وكان غزير العلم، ثائرا شجاعا، سخيا، راوية

وثق حديثه بعض العامة.
خرج بالمدينة المنورة على السلطة العباسية في عهد المنصور الدوانيقي

وادعى الخالفة وذلك في مستهل شهر رجب سنة ١٤٥، وقبض على أمير المدينة
رياح بن عثمان، وبايعه أهل المدينة وقويت شوكته، فأرسل إليه المنصور جيشا

قوامه أربعة آالف فارس بقيادة عيسى بن موسى العباسي، فالتحم الفريقان في

(١٢٣)



معركة ضارية فقتل خلق كثير من الطرفين وانتهت بمقتل المترجم له وذلك في شهر
رمضان من تلك السنة بالمدينة المنورة.

طلب من اإلمام الصادق عليه السالم مبايعته، فامتنع اإلمام عليه السالم من ذلك ونصحه
بعدم الخروج على السلطة، فلم يتعظ بل قابل اإلمام عليه السالم بكلمات خشنة نابية،

ثم
أمر بحبس اإلمام عليه السالم.

وبعد مقتله زعمت جماعة بأنه المهدي الموعود وأنه لم يقتل بل هو حي يقيم
في جبل حاجر بنواحي نجد، وكانوا يدعون بالمحمدية نسبة إليه.

روى عنه عبد الله بن نافع الصائغ، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وزيد
ابن الحسن األنماطي وغيرهم.

المراجع:
تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٧٦. أعيان الشيعة ٩: ٣٨٩. األنباء في تاريخ الخلفاء ٢٥.

معجم شعراء المرزباني ٤١٨. رجال الكشي ٢٠٤ في ترجمة أسلم المكي و ٢١٤ في
ترجمة الفضيل بن يسار. فرق الشيعة ٥٩ و ٦٢ و ٦٣. منتخب التواريخ (فارسي)

.٤٤٠
الفصول الفخرية (فارسي) ١٠٨. جامع الرواة ٢: ١٤١. مروج الذهب ٣: ٣٠٦. لب

التواريخ (فارسي) ١١٠. الموسوعة االسالمية ٦: ٢٣٩. منتهى اآلمال (فارسي) ١:
.٣١٩

مقاتل الطالبيين ٢٣٢. بصائر الدرجات ١٦٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٠.
ريحانة

األدب (فارسي) ٦: ٢٢١. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٣٥. المقاالت والفرق ٤٣ و
٧٤

و ٧٦ و ١٨٤. تتمة المنتهى (فارسي) ١٨٩. نقد الرجال ٣١٥. عمدة الطالب ١٠٣.
رجال ابن داود ١٧٥. سفينة البحار ١: ٣٢٦. البحار ٤٧: ٢٧٠ و ٢٧٥ و ٢٩٥

وغيرها.
منهج المقال ٣٠٣. التنبيه واالشراف ٢٩٥. الفخري في أنساب الطالبيين ٨٥ و ٨٦.

المجدي في أنساب الطالبيين ٣٧.
الفرق بين الفرق ٥٦. حبيب السير (فارسي) ٢: ٢١٢. األخبار الطوال ٣٨٥.

االستقصاء ١: ٦٦. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٩٥. لسان الميزان ٧: ٣٦٣. تاريخ ابن
خلدون ٣: ١٩٠. الموسوعة العربية الميسرة ١٨٤١. مقاالت األشعري ١: ٩٦.

مختصر



(١٢٤)



الفرق بين الفرق ١٤٩. تاريخ الطبري ٦: ١٨٤. تاريخ الخلفاء ٢٦١. الوافي بالوفيات
٣: ٢٩٧. األعالم ٦: ٢٢٠. تقريب التهذيب ٢: ١٧٦. شذرات الذهب ١: ٢١٣.

الكامل
في التاريخ ٥: ٥٢٩. دول االسالم ١: ٧٣. تهذيب التهذيب ٩: ٢٥٢. خالصة

تذهيب
الكمال ٢٨٣. العبر ١: ١٩٦ و ١٩٨. البداية والنهاية ١٠: ٩٥. مرآة الجنان ١:

.٢٩٧
طبقات ابن سعد ٦: ٣٥٠ في ترجمة األجلح بن عبد الله. النجوم الزاهرة ٢: ٣ و ٤.

طبقات ابن خياط ٢٦٩. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٢٩٥. المغني في الضعفاء ٢: ٥٩٦.
(٢٩٩٠)

[الهاشمي]
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي السجاد ابن الحسين الشهيد

ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني، ومنهم من خلط
بينه وبين محمد بن الحسين بن علي بن الحسين.

من علماء وفقهاء بني هاشم، وكان محدثا حسن الحديث.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٨٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٣. معجم رجال الحديث
١٦: ٢٣٦. خاتمة المستدرك ٨٤٥. نقد الرجال ٣١٥. جامع الرواة ٢: ١٤١. مجمع
الرجال ٥: ٢٤٣. منتهى المقال ٢٧٩. منهج المقال ٣٠٣. إتقان المقال ٢٢٩. كتب

األنساب خالية من ذكره.
(٢٩٩١)

[مولى بني الصيدا]
محمد بن عبد الله بن خالد مولى بني الصيدا.

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

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٣٦. جامع الرواة ٢: ١٤١. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ١٤٣.

(١٢٥)



(٢٩٩٢)
[السجاد]

محمد بن عبد الله السجاد، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم. ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨٤٥.

معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٤. رجال ابن داود ١٧٦ وفيه: محمد بن عبد الله
السجاد

الكوفي األشجعي أبو إسماعيل. نقد الرجال ٣١٥. جامع الرواة ٢: ١٤٢. مجمع
الرجال

٥: ٢٤٣. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٣.
(٢٩٩٣)
[الكناني]

أبو الحسن محمد بن عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبحر الكناني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٣. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٨ و ١٦: ٢٣٩ وفيه اسم جده أبجر بدل أبحر. نقد

الرجال
٣١٥. جامع الرواة ٢: ١٤٢. مجمع الرجال ٥: ٢٤٣ وفيه اسم جده حنان بدل

حيان.
منهج المقال ٣٠٣.

(٢٩٩٤)
[السمندري]

محمد بن عبد الله السمندري، وقيل السميدري، وقيل الشميذري.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

روى عنه عبد الله بن المصدق.

(١٢٦)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. جامع الرواة

.٢: ١٤٢
(٢٩٩٥)

[محمد بن عبد الله بن سهل]
محدث ضعيف الحال.

المراجع:
رجال ابن داود ١٧٦ وفيه ينقل عن رجال الطوسي بأنه أسند عنه. تنقيح المقال

٣: قسم الميم: ١٤٤. جامع الرواة ٢: ١٤٢.
المراجع المذكورة أعاله تنقل اسمه عن رجال الطوسي والنسخة التي عندي خالية

من ذكره. إتقان المقال ٢٢٩.
(٢٩٩٦)

[الهمداني]
محمد بن عبد الله بن سوادة الهمداني، الخارقي، وقيل الخارفي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤٠. نقد الرجال ٣١٥. جامع الرواة ٢: ١٤٢. مجمع

الرجال ٥: ٢٤٤. منهج المقال ٣٠٣.
(٢٩٩٧)
[العبدي]

أبو عباد، وقيل أبو عبادة محمد بن عبد الله بن شهاب العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. خاتمة

(١٢٧)



المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤٠. نقد الرجال ٣١٦. جامع الرواة
:٢

١٤٢. مجمع الرجال ٥: ٢٤٤. منتهى المقال ٢٧٩. منهج المقال ٣٠٣. الوجيزة
.٤٨

(٢٩٩٨)
[الطيار]

محمد بن عبد الله الطيار، الفزاري بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح.

روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم، وكان الباقر عليه السالم يباهي به.
روى عنه عبد الله بن بكير، وثعلبة بن ميمون، وابنه حمزة بن محمد الطيار.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥ و ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٣٤ و ١٤٤. خاتمة

المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٥: ١٧٤ وفيه: محمد بن جعفر الطيار، و
:١٦

١٩٤ و ٢٥٦ و ١٨: ٧٩ و ٢٣: ١١٩. رجال البرقي ١٠ و ١٧. رجال الكشي
٣٤٧

و ٣٤٨. رجال ابن داود ١٧٦. رجال الحلي ١٥٠. معجم الثقات ٣٥٣. نقد الرجال
٣١٦. جامع الرواة ٢: ١٣٣ و ١٤٢ و ٤٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٤٤ و ٢٤٥ و ٧:

.١٣٩
منتهى المقال ٢٧٩. منهج المقال ٣٠٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٣. رجال األنصاري

١٦٥. إتقان المقال ٢٢٩. الوجيزة ٤٨.
(٢٩٩٩)
[الثقفي]

محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤١. نقد الرجال ٣١٦. جامع الرواة ٢: ١٤٢. مجمع

الرجال ٥: ٢٤٥. منهج المقال ٣٠٣.

(١٢٨)



(٣٠٠٠)
[المحرم]

محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، المكي، المعروف بالمحرم.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم، والعامة يقولون بأنه كان

ضعيف الحديث، فتركوه وأنكروه، وقالوا بأنه كان يقلب األسانيد.
روى عنه داود بن عمرو الضبي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤ وفيه اسم جده عبيد الله

بدل عبيد. خاتمة المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤١. نقد الرجال
.٣١٦

جامع الرواة ٢: ١٤٣. مجمع الرجال ٥: ٢٤٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال
٣٠٣

وفيه اسم جده عبيد الله بدل عبيد.
لسان الميزان ٥: ٢١٦. التاريخ الكبير ١: ١٤٢. ميزان االعتدال ٣: ٥٩٠.

المجروحين ٢: ٢٥٧. الضعفاء الكبير ٤: ٩٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٥.
الجرح والتعديل ٣: ٢: ٣٠٠. أحوال الرجال ١٤٨. المجموع في الضعفاء

والمتروكين
٢٠٤ و ٣٦٣ و ٤٨٣. المغني في الضعفاء ٢: ٥٩٦. الضعفاء والمتروكين البن

الجوزي ٣:
٨١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٧.

(٣٠٠١)
[قاضي الجن]

أبو اليسير وقيل أبو اليسر محمد بن عبد الله بن عالثة، وقيل عالنة بن علقمة
ابن مالك بن عمرو بن عويمر العقيلي، الجزري، الدمشقي، الحراني، المعروف

بقاضي الجن.
محدث حسن الحال، قاضي، والعامة اختلفوا فيه فمنهم من قال بأنه كان ثقة

صدوقا لكنه كان يخطئ، وكذبه آخرون منهم.
تولى القضاء ببغداد للمنصور والمهدي العباسيين.

(١٢٩)



روى عنه عمرو بن الحصين، وحرمي بن حفص، وعبد العزيز األويسي
وغيرهم.

توفي سنة ١٦٨، وقيل حدود سنة ١٦٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. خاتمة
المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤١. نقد الرجال ٣١٦. جامع الرواة

:٢
١٤٣. مجمع الرجال ٥: ٢٤٥. الكنى واأللقاب ٣: ٣٩. ريحانة األدب (فارسي) ٤:

٤٠٦. منتهى المقال ٢٧٩. منهج المقال ٣٠٣. أضبط المقال ٥٤٥. إتقان المقال
٢٣٠

وفيه اسم جده عالمة بدل عالثة.
تقريب التهذيب ٢: ١٧٩. تهذيب التهذيب ٩: ٢٦٩. طبقات ابن سعد ٧: ٣٢٤.

ميزان االعتدال ٣: ٥٩٤. التاريخ الكبير ١: ١٣٢. لسان الميزان ٧: ٣٦٤.
المجروحين

٢: ٢٧٩. تاريخ بغداد ٥: ٣٨٨. الكامل في التاريخ ٦: ٨٠. البداية والنهاية ١٠:
.١٥١

خالصة تذهيب الكمال ٢٨٥. الجرح والتعديل ٣: ٢: ٣٠٢. طبقات ابن خياط ٣٢٠.
الضعفاء الكبير ٤: ٩٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٢٧. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٣: ٨٠. الضعفاء ١٤٢. المغني في الضعفاء ٢: ٥٩٧.

(٣٠٠٢)
[األرقط]

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الباهر ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني، الملقب باألرقط.

من علماء ومحدثي بني هاشم.
اختلف مع اإلمام الصادق عليه السالم، فبصق في وجه اإلمام عليه السالم، فدعا عليه

السالم عليه،
فصار أرقط الوجه به نمش كريه المنظر.

روى عنه أبو كهمس هيثم الشيباني.
توفي سنة ١٤٨ عن ثمان وخمسين سنة.

(١٣٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٩ وفيه: أسند عنه. خاتمة المستدرك ٨٤٥. معجم رجال

الحديث ١٦: ٢٤١. نقد الرجال ٣١٦. جامع الرواة ٢: ١٤٣. مجمع الرجال ٥:
.٢٤٦

عمدة الطالب ٢٥٢. الكنى واأللقاب ٢: ١٨. الفصول الفخرية (فارسي) ١٥٠. منتهى
اآلمال (فارسي) ٢: ٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٤. منتهى المقال ٢٧٩.

منهج
المقال ٣٠٣. إتقان المقال ٢٣٠. الوجيزة ٤٨. المجدي في أنساب الطالبيين ١٤٤.

(٣٠٠٣)
[القرشي]

محمد بن عبد الله القرشي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٧. جامع الرواة ٢: ١٤٣. مجمع الرجال ٥: ٢٤٦.

منهج
المقال ٣٠٣.

(٣٠٠٤)
[القسري]

محمد بن عبد الله القسري.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تصانيفهم.

المراجع:
رجال البرقي ١٩. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٧.

(٣٠٠٥)
[القالعي]

محمد بن عبد الله القالعي، التميمي بالوالء، الكوفي، أخو دارم.
إمامي.

(١٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٥. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٥٧. نقد الرجال ٣١٧. جامع الرواة ٢: ١٤٣. مجمع

الرجال ٥: ٢٤٦. منهج المقال ٣٠٣.
(٣٠٠٦)

[الهاشمي]
محمد بن عبد الله بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن

أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤٥. نقد الرجال ٣١٧. جامع الرواة
:٢

١٤٤. مجمع الرجال ٥: ٢٤٨. منتهى المقال ٢٨٠. منهج المقال ٣٠٣. الوجيزة
.٤٨

كتب األنساب خالية من ذكره.
(٣٠٠٧)

[الجعفري]
أبو المكارم محمد بن عبد الله بن محمد ابن أبي الكرام علي بن عبد الله بن

جعفر الطيار الهاشمي، الجعفري، المدني، المعروف بأحمر عينه.
كان من أنصار المنصور الدوانيقي العباسي، ومن أفراد الجيش العباسي الذي

حارب محمد بن عبد الله النفس الزكية، وحضر قتل النفس الزكية سنة ١٤٥، ثم
حمل رأسه من المدينة المنورة إلى الدوانيقي في العراق.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٠ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤٣. نقد الرجال ٣١٧. جامع الرواة
:٢

(١٣٢)



١٤٣. عمدة الطالب ٥١. مجمع الرجال ٥: ٢٤٧. الفصول الفخرية (فارسي) ٩٩.
مقاتل

الطالبيين ٢٦٧. منتهى المقال ٢٨٠. منهج المقال ٣٠٣. إتقان المقال ٢٣٠. الوجيزة
.٤٨

(٣٠٠٨)
[الهاشمي]

أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني.

محدث حسن الحال، وله كتاب.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٥٤. جامع الرواة ٢: ١٤٤. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤٥.
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٥. نقد الرجال ٣١٧. الفصول الفخرية (فارسي)

.٢٠٥
منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٢٥. رجال ابن داود ١٧٦. عمدة الطالب ٣٦٥. إتقان

المقال ٢٣٠. الفخري في أنساب الطالبيين ١٧٥. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٦١.
(٣٠٠٩)

[الشيباني]
أبو علي محمد بن عبد الملك بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي مهمل الحديث.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦١. تاريخ آل زرارة ١٨٢. نقد الرجال ٣١٨. رجال

ابن
داود ١٧٧. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥. رسالة في آل أعين ٢٣.

منهج المقال ٣٠٤.
(٣٠١٠)

[األنصاري]
أبو عبد الله محمد بن عبد الملك األنصاري، المدني، الكوفي، من ولد أبي

(١٣٣)



أيوب األنصاري.
محدث أعمى ضعيف الحديث، واتهمه بعض العامة بالكذب وأنكروا حديثه

وتركوه.
نزل بغداد، وقيل نزل حمص، وقيل نزل الشام.

روى عنه حفص بن عبد الرحمن البلخي، وعامر بن سيار، ويحيى الوحاظي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٧. خاتمة
المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦١. رجال ابن داود ٢٧٤. رجال

الحلي
٢٥٠. نقد الرجال ٣١٨. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥. منتهى

المقال
٢٨٠. منهج المقال ٣٠٤. إتقان المقال ٣٥٤. الوجيزة ٤٨.

لسان الميزان ٥: ٢٦٥. ميزان االعتدال ٣: ٦٣١. التاريخ الكبير ١: ١٦٤. الجرح
والتعديل ٤: ١: ٤. المجروحين ٢: ٢٦٩. تاريخ بغداد ٢: ٣٤٠. الضعفاء الكبير ٤:
١٠٣. تعجيل المنفعة ٢٤٤. الكنى واألسماء ٢: ٥٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٦:

٢١٦٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٥ و ٣٦٤ و ٤٨٤. الضعفاء
والمتروكين

البن الجوزي ٣: ٨٢. الضعفاء ١٤٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٩. المغني
في

الضعفاء ٢: ٦١٠.
(٣٠١١)
[الطائي]

محمد بن عبد الملك الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٢. نقد الرجال ٣١٨. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٥. منتهى المقال ٢٩١. منهج المقال ٣٠٤.

(١٣٤)



(٣٠١٢)
[الكوفي]

محمد بن عبد الملك الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٧. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٢. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع الرجال ٥: ٢٥٥.

منهج
المقال ٣٠٤.

(٣٠١٣)
[النيسابوري]

محمد بن عبدة النيسابوري.
محدث. روى عنه يونس بن عبد الرحمن، وعلي بن إسماعيل.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. جامع الرواة
٢: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٨٤٥. منهج المقال ٣٠٤. ايضاح االشتباه ٧٣. نضد

االيضاح ٣٠٠. منتهى المقال ٣٠٤ وفيه السابري بدل النيسابوري.
(٣٠١٤)
[البكري]

محمد بن عبد الواحد البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٢. نقد الرجال ٣١٨. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٦. منهج المقال ٣٠٤.

(١٣٥)



(٣٠١٥)
[الحذاء]

محمد بن عبيد الكوفي، الحذاء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٤ و ٢٦٥. نقد الرجال ٣١٩. رجال البرقي ١٠ في
أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع الرجال ٥: ٢٥٧.

منتهى المقال
٢٩٢. منهج المقال ٣٠٤.

(٣٠١٦)
[الحارثي]

محمد بن عبيد بن مدرك الحارثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٤. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٧. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣٠٤.
(٣٠١٧)
[المدني]

محمد بن عبيد بن نسطاس، وقيل بسطاس المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. خاتمة
المستدرك ٨٤٥. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٤. نقد الرجال ٣١٩. توضيح

االشتباه

(١٣٦)



٢٧٣. جامع الرواة ٢: ١٤٦. مجمع الرجال ٥: ٢٥٧. منتهى المقال ٢٨٠. منهج
المقال

٣٠٤. الوجيزة ٤٨.
(٣٠١٨)

[الخثعمي]
محمد بن عبيد الله الخثعمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٢. جامع الرواة ٢: ١٤٧. مجمع الرجال ٥: ٢٥٨.

منهج
المقال ٣٠٥.

(٣٠١٩)
[ابن أبي رافع]

محمد بن عبيد الله، وقيل عبد الله بن علي ابن أبي رافع أسلم الهاشمي بالوالء،
الكوفي، وقيل المديني، وكان أبو رافع قبطيا ومن موالي النبي صلى الله عليه وآله.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وبعض العامة ضعفوا حديثه
وتركوه.

روى عنه ابنه معمر بن محمد، وعلي بن القاسم الكندي، ومندل بن علي
وغيرهم.

توفي سنة ١٥٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨ و ١٤٩. رجال النجاشي
٢٥٠. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٤١ و ٢٧٠. رجال ابن داود ١٧٥. نقد الرجال

.٣١٩
جامع الرواة ٢: ١٤٦. هداية المحدثين ٢٤٣. مجمع الرجال ٥: ٢٥٧ و ٢٥٨.

لسان الميزان ٧: ٣٦٨. ميزان االعتدال ٣: ٦٣٥. التاريخ الكبير ١: ١٧١.

(١٣٧)



المجروحين ٢: ٢٤٩. تقريب التهذيب ٢: ١٨٧. تهذيب التهذيب ٩: ٣٢١. خالصة
تذهيب الكمال ٢٨٨. الضعفاء الكبير ٤: ١٠٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٦:

.٢١٢٥
الجرح والتعديل ٤: ١: ٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٦٣ و ٤٨٤. المغني

في
الضعفاء ٢: ٦١٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٨٣ وفيه: محمد ابن عبيد

الله
ابن أبي رافع. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٧ وفيه محمد بن عبيد الله بن أبي

رافع.
(٣٠٢٠)
[الكوفي]

محمد بن عبيد الله بن مروان الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧١. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ١٤٧. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٨.
لسان الميزان ٥: ٢٧٤.

(٣٠٢١)
[العرزمي]

أبو عبد الرحمن محمد بن عبيد الله ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي، الفزاري
بالوالء، الكوفي.

محدث، شاعر حضرمي، انتقل من حضرموت إلى الكوفة، ونزل بها في جبانة
عرزم فنسب إليها.

أصحابنا لم يذكروا تفاصيل أحواله، والعامة ضعفوا حديثه وتركوه.
روى عنه سفيان الثوري، وعلي بن مسهر، ومحمد بن فضيل وغيرهم.

توفي سنة ١٥٥، وقيل سنة بضع وخمسين ومائة عن ثمان و سبعين سنة.

(١٣٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٣. خاتمة المستدرك ٨٤٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٨.

معجم رجال الحديث ١٦: ٢٦٧. نقد الرجال ٣١٩. مجمع الرجال ٥: ٢٥٧. جامع
الرواة ٢: ١٤٧. معجم شعراء المرزباني ٤١٧. منهج المقال ٣٠٤.

لسان الميزان ٧: ٣٦٨. التاريخ الكبير ١: ١٧١. ميزان االعتدال ٣: ٦٣٥.
المجروحين ٢: ٢٤٦. تقريب التهذيب ٢: ١٨٧. تهذيب التهذيب ٩: ٣٢٢. خالصة

تذهيب الكمال ٢٨٨. تاج العروس ٨: ٣٩٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٠٣
و ٣٦٣ و ٤٨٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢١١١. الجرح والتعديل ٤: ١: ١.

اللباب
٢: ٣٣٤. األعالم ٦: ٢٥٨. األنساب ٣٨٨. الضعفاء الكبير ٤: ١٠٥. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ٨٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٤٧. أحوال

الرجال
٥٨. الكنى واألسماء ٢: ٦٨. المغني في الضعفاء ٢: ٦١٠.

(٣٠٢٢)
[الحذاء]

محمد بن عبيدة الحداء، الكوفي، ويمكن اتحاده مع محمد بن عبيد الكوفي
الحذاء المتقدم.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٤٩. خاتمة المستدرك
٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٢. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ١٤٧.

مجمع
الرجال ٥: ٢٥٨. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣٠٤.

(٣٠٢٣)
[السابري]

محمد بن عبيدة، وقيل عبدة السابري، وقيل السابوري.
إمامي.

(١٣٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٤. وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٦:

٢٦٣ و ٢٧٢. رجال البرقي ٥٦. جامع الرواة ٢: ١٤٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
١٤٨. خاتمة المستدرك ٨٤٥. نقد الرجال ٣١٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٦. منتهى

المقال
٢٩٢. منهج المقال ٣٠٤.

(٣٠٢٤)
[الفزاري]

محمد بن عبيدة الفزاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٢. وفيه اسم أبيه عتبة بدل عبيدة. نقد الرجال ٣١٩.
جامع الرواة ٢: ١٤٧. مجمع الرجال ٥: ٢٥٨. منهج المقال ٣٠٥.

(٣٠٢٥)
[الزغيلي]

محمد بن عتبة الزغيلي، وقيل الزعيلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٣. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ١٤٧. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٨. منهج المقال ٣٠٥.
(٣٠٢٦)
[السراج]

محمد بن عتبة السراج، الكوفي، الحنفي بالوالء.
إمامي.

(١٤٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٦
وفيه: مولى بني خليفة بدل حنيفة. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٣. نقد الرجال

.٣١٩
جامع الرواة ٢: ١٤٧. مجمع الرجال ٥: ٢٥٨. منهج المقال ٣٠٥.

(٣٠٢٧)
[محمد بن عثمان]

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

رجال البرقي ٢٠. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٣.
(٣٠٢٨)

[الخدري]
محمد بن عثمان الخدري.

محدث كسابقه. روى عنه صفوان بن يحيى.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. منتهى المقال
.٢٨١

(٣٠٢٩)
[المدني]

محمد بن عثمان بن ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن فروخ المدني، مولى آل
المنكدر.
محدث.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٤. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ١٤٨. مجمع

الرجال ٥: ٢٥٨. منهج المقال ٣٠٥.

(١٤١)



لسان الميزان ٥: ٢٨٢. ميزان االعتدال ٣: ٦٤٣.
(٣٠٣٠)
[الجهني]

أبو عمارة محمد بن عثمان بن زيد الجهني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٤٩. خاتمة

المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٤. نقد الرجال ٣١٩. جامع الرواة
:٢

١٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٨. منتهى المقال ٢٨١. منهج المقال ٣٠٥.
(٣٠٣١)
[الكوفي]

محمد بن عثمان الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٨. جامع الرواة ٢: ١٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٩.

منهج
المقال ٣٠٥.

(٣٠٣٢)
[الكوفي]

محمد بن عثيم الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٠. خاتمة
المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٨. نقد الرجال ٣٢٠. توضيح

االشتباه

(١٤٢)



٢٧٣. رجال البرقي ٢٠. جامع الرواة ٢: ١٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٩ وفيه اسم أبيه
عيثم بدل عثيم. منتهى المقال ٢٨١ وفيه اسم أبيه عيثم بدل عثيم. منهج المقال ٣٠٥.

إتقان المقال ٢٣١. الوجيزة ٤٨.
(٣٠٣٣)
[القرشي]

أبو عبد الله محمد بن عجالن المدني، القرشي بالوالء، مولى فاطمة بنت الوليد
ابن عتبة.

محدث، عالم، فقيه، حافظ.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، ووثقه بعض العامة.

روى عنه سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وعبد الوهاب بن بخت وغيرهم.
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٤٨، وقيل سنة ١٤٩.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٠. خاتمة المستدرك
٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩. رجال البرقي في أصحاب اإلمام الباقر عليه

السالم ٩.
نقد الرجال ٣٢٠. جامع الرواة ٢: ١٤٨. توضيح االشتباه ٢٧٣. مجمع الرجال ٥:

٢٥٩. منهج المقال ٣٠٥.
تقريب التهذيب ٢: ١٩٠. طبقات ابن سعد في ترجمة أبيه عجالن ٥: ٣٠٦.

تهذيب التهذيب ٩: ٣٤١. العبر ١: ٢١١. البداية والنهاية ١٠: ١٠٥. تذكرة الحفاظ
:١

١٦٥. الكامل في التاريخ ٥: ٥٥٢. تاريخ الثقات ٤١٠. تهذيب األسماء واللغات ١:
٨٧. الوافي بالوفيات ٤: ٩٢. مرآة الجنان ١: ٣٠٦. شذرات الذهب ١: ٢٢٤.

طبقات
الحفاظ ٧٩. الثقات ٧: ٣٨٦. المغني في الضعفاء ٢: ٦١٣. لسان الميزان ٧: ٣٦٨.

ميزان االعتدال ٣: ٦٤٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٠. التاريخ الكبير ١: ١٩٦.
طبقات ابن خياط ٢٧٠. النجوم الزاهرة ٢: ١٠. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٩. الضعفاء

الكبير ٤: ١١٨. المراسيل ١٥٥. سير أعالم النبالء ٦: ٣١٧.

(١٤٣)



(٣٠٣٤)
[الهاللي]

محمد بن عجالن الهاللي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن سنان، وعثمان بن عيسى، وعبد الله بن

سنان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ١٤٨. مجمع الرجال ٥: ٢٥٩.

منهج
المقال ٣٠٥.

(٣٠٣٥)
[الصيرفي]

محمد بن عذافر بن عثيم، وقيل عيثم، وقيل عيسى بن أفلح الخزاعي،
الصيرفي، الكوفي، وقيل المدايني.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.
حضر عند اإلمام الباقر عليه السالم، وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم، وبقي إلى

أيام
اإلمام الرضا عليه السالم كان من الموالي.

روى عنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، وعمرو بن عثمان الثقفي، وإبراهيم بن
هاشم وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣، وتوفي وله ثالث وتسعون سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٧ و ٣٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٠. معجم رجال
الحديث ١٦: ٢٨٠. رجال النجاشي ٢٥٥. فهرست الطوسي ١٤٨. رجال ابن داود

١٧٨. معالم العلماء ١٠٥. رجال الحلي ١٣٨. معجم الثقات ١١٢. نقد الرجال
.٣٢٠

رجال البرقي ٢٠ و ٤٩. توضيح االشتباه ٢٧٤. جامع الرواة ٢: ١٤٨. هداية
المحدثين

(١٤٤)



١٤٣. رجال الكشي انظر فهرسته. مجمع الرجال ٥: ٢٥٩ و ٢٦٠. منتهى المقال
.٢٨١

منهج المقال ٣٠٥. جامع المقال ٨٨. نضد االيضاح ٣٠١. وسائل الشيعة ٢٠:
.٣٣٤

إتقان المقال ١٢٥. شرح مشيخة الفقيه ١٢٩. الوجيزة ٤٨. رجال األنصاري ١٧٠.
(٣٠٣٦)
[الحناط]

محمد بن عطية الحناط، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل من الضعفاء، وقيل روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا،

له كتاب.
روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن داود، ومحمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ١٥٠. رجال النجاشي ٣٤ في

ترجمة أخيه الحسن بن عطية، وص ٢٥٢. معجم رجال الحديث ١٦: ٢٨٣ - ٢٨٥.
رجال ابن داود ٢٧٤. رجال الحلي ١٦٤ و ٢٥٥. معجم الثقات ١١٢. نقد الرجال

٣٢٠. جامع الرواة ٢: ١٤٩. هداية المحدثين ٢٤٤. مجمع الرجال ٥: ٢٦١. رجال
البرقي ٢١. منتهى المقال ٢٨١. منهج المقال ٣٠٥. ايضاح االشتباه ٨١. نضد

االيضاح
٣٠١. روضة المتقين ١٤: ٤٤٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٤. إتقان المقال ١٢٥.

الوجيزة
٤٨. رجال األنصاري ١٧٠.

(٣٠٣٧)
[األسدي]

محمد بن عقبة بن أبي عياش، وقيل أبي عباس المدني، األسدي، الزبيري
بالوالء.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، ولكن بعض العامة وثقوا أحاديثه.
روى عنه سفيان الثوري، وعبد الرحمن بن أبي الزناد، ووهيب بن خالد

وغيرهم.

(١٤٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٨٦. نقد الرجال ٣٢٠. جامع الرواة ٢: ١٥٠. مجمع

الرجال ٥: ٢٦٢. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣٠٥.
لسان الميزان ٧: ٣٦٩. ميزان االعتدال ٣: ٦٤٩. تقريب التهذيب ٢: ١٩١. تهذيب

التهذيب ٩: ٣٤٥. التاريخ الكبير ١: ١٩٨. خالصة تذهيب الكمال ٢٩٠. طبقات ابن
خياط ٢٦٧. الثقات ٧: ٤٠٠ وفيه اسم جده أبي عتاب. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٥

وفيه اسم جده أبي عتاب.
(٣٠٣٨)
[الكوفي]

محمد بن عقبة الكوفي.
إمامي من موالي اإلمام الباقر عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٦: ٢٨٦. نقد الرجال ٣٢٠. رجال البرقي ٢١. جامع الرواة
:٢

١٥٠. مجمع الرجال ٥: ٢٦٢. منهج المقال ٣٠٥.
(٣٠٣٩)

[ابن العالء]
أبو جعفر محمد بن العالء.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.
روى عنه عمر الجرجاني.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٦: ٢٨٦. جامع الرواة ٢: ١٥٠. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ١٥١.

(١٤٦)



(٣٠٤٠)
[الجعفي]

محمد بن علي بن حيان، وقيل حسان الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٦. خاتمة

المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٦: ٣٢٧. نقد الرجال ٣٢٣. جامع الرواة
:٢

١٥٤. مجمع الرجال ٥: ٢٧٤. منتهى المقال ٢٨٢. منهج المقال ٣٠٨. الوجيزة
.٤٩

(٣٠٤١)
[السلمي]

محمد بن علي بن الربيع السلمي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥ وفيه: أسند عنه وهو أخو منصور بن المعتمر السلمي المه.

تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث
:١٦

٣٢٨. نقد الرجال ٣٢٣. جامع الرواة ٢: ١٥٤. مجمع الرجال ٥: ٢٧٤. منتهى
المقال

٢٨٣. منهج المقال ٣٠٨. إتقان المقال ٢٣١.
(٣٠٤٢)
[الحلبي]

أبو جعفر محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، ومن علماء وفقهاء الشيعة بالكوفة.

كان كوفيا ومتجره إلى حلب، وكان عالما بتفسير القرآن الكريم.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه المفضل بن صالح، منصور بن حازم، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.

(١٤٧)



ألف كتاب (التفسير)، وكتابا في الحالل والحرام.
توفي قبل سنة ١٤٨.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٢٩٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٥٥.

وقسم الكنى: ٥٠. رجال النجاشي ٢٢٧. معجم رجال الحديث ١٦: ٣٠٢ و ١٧:
٤٥

و ١٨: ٧٣ و ٢٣: ٨١. رجال البرقي ٢٠. فهرست الطوسي ١٣٠. رجال ابن داود
.١٧٩

معالم العلماء ٩٤. رجال الحلي ١٤٣. معجم الثقات ١١٢. نقد الرجال ٣٢٢ و
.٤٠٧

جامع الرواة ٢: ١٥١ و ٤٤٢. هداية المحدثين ٢٤٤ و ٣١٣. مجمع الرجال ٥:
٢٦٦

و ٧: ١٢٣. الكنى واأللقاب ٢: ١٦٨. ريحانة األدب (فارسي) ٨: ٤٣٢. سفينة
البحار

١: ٢٩٥. الذريعة ٤: ٢٤٠ و ٧: ٦٢. رجال بحر العلوم ١: ٢١٤. هدية األحباب
(فارسي) ١٢٦. منهج المقال ٣٠٦. منتهى المقال ٢٨١. ايضاح االشتباه ٧١. وسائل

الشيعة ٢٠: ٣٣٥. نضد االيضاح ٣٠٣. إتقان المقال ١٢٥ و ١٢٦. الوجيزة ٤٨.
شرح

مشيخة الفقيه ١٣. رجال األنصاري ١٧١.
(٣٠٤٣)
[الجعفي]

محمد بن علي بن نجيح الجعفي بالوالء.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٠. معجم

رجال الحديث ١٧: ٣١. خاتمة المستدرك ٨٤٦. نقد الرجال ٣٢٤. جامع الرواة ٢:
١٥٨. مجمع الرجال ٥: ٢٨٠. منتهى المقال ٢٨٤. منهج المقال ٣١٠. إتقان المقال

٢٣٢. الوجيزة ٤٩.
(٣٠٤٤)

[مؤمن الطاق]
أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة البجلي بالوالء، الكوفي،



(١٤٨)



األحول الصيرفي، المعروف بمؤمن الطاق، وقيل صاحب الطاق، وقيل شاه طاق،
وقيل الطاقي، والعامة يعرفونه بشيطان الطاق.

من ثقات محدثي االمامية، وكان مناظرا سريع البديهة، متكلما حاذقا.
كان من خواص اإلمام الصادق عليه السالم، والفرقة النعمانية أو الشيطانية منسوبة

إليه.
روى كذلك عن األئمة السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

كان يمتهن الصيرفة بالكوفة، وله دكان بها بطاق المحامل. له مناظرات مع أبي
حنيفة النعمان بن ثابت وغيره.

روى عنه الحسن بن محبوب، ويحيى الحلبي، وجعفر بن بشير وغيرهم.
ألف مجموعة من الكتب منها (اإلمامة)، و (الرد على المعتزلة)، و (الجمل)،

و (المعرفة)، و (افعل ال تفعل)، و (اثبات الوصية) وغيرها.
توفي بعد سنة ١٤٨، وقيل حدود سنة ١٦٠، وقيل بعد سنة ١٨٠، وقيل توفي

سنة ١٩٩ والله أعلم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢ و ٣٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٠ و ١٩٦ وقسم
الكنى ٨ و ٩. معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢ - ٤١ و ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٢١: ٩١ و

.٢٣: ٥٢
فهرست النديم ٢٢٤. رجال البرقي ١٧ و ٥٠. سفينة البحار ١: ٣٢٩ و ٣٣٣ و ٢:

.١٠٠
تأسيس الشيعة ٣٥٨. الذريعة ٢: ٢٦١ و ٣٣٦ و ١٠: ٢٢٤ و ٢١: ٢٤٦ وغيرها.

فرق
الشيعة ٧٨. إتقان المقال ١٢٦. الوجيزة ٤٩. شرح مشيخة الفقيه ١٤. رجال

األنصاري
١٧٣. المقاالت والفرق ٨٨ و ٢٢٧. هدية األحباب (فارسي) ١٩٢. الكنى واأللقاب

:٢
٣٩٨. رجال النجاشي ٢٢٨. فهرست الطوسي ١٣١ و ١٩١. رجال ابن داود ١٨٠

و ٢١٥. معالم العلماء ٩٥. منهج المقال ٣١٠. ريحانة األدب (فارسي) ٦: ٣٤.
رجال

الحلي ١٣٨. معجم الثقات ١١٣ و ١٣٧. نقد الرجال ٣٢٤ و ٣٨٥ و ٤٠٦. جامع
الرواة

٢: ١٥٨ و ٢٠٨ و ٣٧٢ و ٤٣٨. هداية المحدثين ١٤٣ و ٢٤٦ و ٢٧٥ و ٣١٠.
مجالس



(١٤٩)



المؤمنين (فارسي) ٧١. مجمع الرجال ٦: ٢ - ٨ و ٧: ١٥ و ١١٤. رجال الكشي
.١٨٥

المناقب ٤: ٢٨١. االختصاص ٨ و ٢٠٤ و ٢٨٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٧.
الخصال

٣٨٧ و ٥٤٨. منتهى المقال ٢٨٤. روضة المتقين ١٤: ٤٤٥. ايضاح االشتباه ٧١.
التحرير الطاووسي ٢٣٩. نضد االيضاح ٣٠٨.

الملل والنحل ١: ١٨٦. الوافي بالوفيات ٤: ١٠٤. الموسوعة العربية الميسرة
١١٠٦. األنساب ٣٤٦. معجم المؤلفين ١١: ٦٩. القاموس المحيط ٣: ٢٦٠.

األعالم
٦: ٢٧١ وفيه وفاته نحو سنة ٦٠. اللباب ٢: ٢٢٥. لسان الميزان ٥: ٣٠٠ و ٤٠٦.

هدية العارفين ٢: ٨. الفرق بين الفرق ٧١. خطط المقريزي ٢: ٣٤٨ و ٣٥٣.
مقاالت

األشعري ١: ١٠٧.
(٣٠٤٥)
[الذهلي]

محمد بن عمار، وقيل عمارة الذهلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٢. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٧: ٥٩ و ٦٠. جامع الرواة ٢: ١٦١. مجمع الرجال ٦: ٩.
منهج

المقال ٣١٢.
(٣٠٤٦)
[الكالبي]

أبو شداد محمد بن عمارة بن ذكوان الكالبي، الجعفري، البزاز، وقيل البراد،
الكوفي.
إمامي.

توفي سنة ١٩١، وقيل سنة ١٧١ عن ثالث وثمانين سنة، وقيل عن ثالث
وتسعين سنة.

(١٥٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٤. معجم رجال الحديث

١٧: ٦٠. نقد الرجال ٣٢٥. جامع الرواة ٢: ١٦١. مجمع الرجال ٦: ٩. منتهى
المقال

٢٩٢. منهج المقال ٣١٢.
(٣٠٤٧)
[الكوفي]

محمد بن أبي عمارة الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٥. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٥٠. مجمع

الرجال
٥: ١١٦. منتهى المقال ٢٥٣.

(٣٠٤٨)
[الزيدي]

محمد بن عمر الزيدي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب (الفرائض).

روى عنه علي بن جعفر البصري.
المراجع:

رجال ابن داود ١٨٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٥. نقد الرجال ٣٢٥.
فهرست الطوسي ١٥١. مجمع الرجال ٦: ٩. معجم رجال الحديث ١٧: ٧١. هداية

المحدثين ٢٤٧. جامع الرواة ٢: ١٦٣. منتهى المقال ٢٨٥. معالم العلماء ١٠٧.
رجال

الحلي ١٤٦. منهج المقال ٣١٢.
(٣٠٤٩)
[العجلي]

محمد بن عمر بن سويد العجلي، الكوفي.
إمامي.

(١٥١)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٥. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٦٣. نقد الرجال ٣٢٥. جامع الرواة ٢: ١٦٣. مجمع

الرجال
٦: ٩. منتهى المقال ٢٩٢ وفيه اسم أبيه عمرو بدل عمر. منهج المقال ٣١٢.

(٣٠٥٠)
[الطائي]

أبو خالد محمد بن عمر الطائي، المحرمي، وقيل المحرري، الكوفي، الحمصي.
محدث تابعي، وثقه بعض العامة.

روى عنه معلى بن منصور، ويحيى بن صالح الوحاظي، وبشر بن السري
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٥. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٧٢. جامع الرواة ٢: ١٦٣. مجمع الرجال ٦: ١٠. منهج

المقال ٣١٢.
تقريب التهذيب ٢: ١٩٤. تهذيب التهذيب ٩: ٣٦٩. خالصة تذهيب الكمال

٢٩٢. التاريخ الكبير ١: ١٧٦. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٨.
(٣٠٥١)
[الطبيب]

محمد بن أبي عمر الطبيب، وقيل الطيب، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى كتاب الديات المنسوب إلى ظريف بن

ناصح عن اإلمام الصادق عليه السالم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٦. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٨ و ١٦: ٢٣٩. تنقيح المقال
٢: قسم الميم: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٩. نقد الرجال ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٥٠.

(١٥٢)



مجمع الرجال ٥: ١١٧. روضة المتقين ١٤: ٤٢٥. إتقان المقال ٢٢١.
(٣٠٥٢)

[ابن أبي حفص]
محمد بن عمر بن عبيد األنصاري بالوالء، العطار، الكوفي، المعروف بابن أبي

حفص.
إمامي حسن الحال، وقيل عنه بأنه كان يعد بألف رجل.

توفي سنة ١٧٦.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٥. خاتمة
المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ٦٤. رجال ابن داود ١٨١. رجال الحلي
١٣٨ وفيه اسم أبيه عمرو بدل عمر. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢: ١٦٤. مجمع
الرجال ٦: ١١. منتهى المقال ٢٨٥. منهج المقال ٣١٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٨.

إتقان
المقال ٢٣٢. الوجيزة ٤٩.

(٣٠٥٣)
[الهاشمي]

أبو عبد الله محمد بن عمر األشرف ابن علي السجاد ابن الحسين الشهيد ابن
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني.
إمامي حسن الحال. توفي سنة ١٧١ عن أربع وستين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٥. خاتمة

المستدرك ٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٧: ٦٦. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢:
١٦٤. مجمع الرجال ٦: ١١. منتهى المقال ٢٨٥. منهج المقال ٣١٢. إتقان المقال

.٢٣٢
الوجيزة ٤٩. المجدي في أنساب الطالبيين ١٤٩. الفخري في أنساب الطالبيين ٣٦.

(١٥٣)



(٣٠٥٤)
[الهاشمي]

أبو عبد الله محمد بن عمر األطرف ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
الهاشمي، العلوي، المدني، أمه أسماء بنت عقيل بن أبي طالب.

محدث إمامي معتمد، وأحد أشراف وأعيان المدينة المنورة، صدق حديثه
بعض العامة.

يقال بأنه روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا.
روى عنه ابنه عبد الله بن محمد، وهشام بن سعد، وسفيان الثوري وغيرهم.
قتل بالمدينة المنورة سنة ١٤٥، وقيل توفي بعد سنة ١٣٠، وتوفي وله ثالث

وستون سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠١ وفيه: ليس له من السجاد عليه السالم رواية، و ٢٧٩. تنقيح
المقال

٣: قسم الميم: ١٦٥. خاتمة المستدرك ٨٥٠. رجال ابن داود ١٨٠. معجم رجال
الحديث ١٧: ٦٥. المناقب ٤: ١٧٣. رجال البرقي ٨. نقد الرجال ٣٢٦. جامع

الرواة
٢: ١٦٤. عمدة الطالب ٣٦٢. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٢٤. مجمع الرجال ٦:

.١١
الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٣. منهج المقال ٣١٢. الفخري في أنساب الطالبيين

١٧٣. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٤٥.
لسان الميزان ٧: ٣٧٠. ميزان االعتدال ٣: ٦٦٨. تهذيب التهذيب ٩: ٣٦١. تقريب

التهذيب ٢: ١٩٤. الكامل في التاريخ ٥: ٢٢٩ و ٢٣٢. خالصة تذهيب الكمال
.٢٩١

التاريخ الكبير ١: ١٧٧. طبقات ابن خياط ٢٣٩. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٨.
(٣٠٥٥)
[الكوفي]

محمد بن أبي عمر الكوفي.
إمامي.

(١٥٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٩
وفيه اسم أبيه أبي عمرو. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٨. جامع الرواة ٢: ٥٠.

مجمع
الرجال ٥: ١١٧. منهج المقال ٢٧٥.

(٣٠٥٦)
[الكوفي]

محمد بن عمر الكوفي.
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في تآليفهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٠. معجم رجال الحديث ١٧: ٦٢.

(٣٠٥٧)
[محمد بن عمران]

كان أبوه عمران مولى أم هاني فاختة بنت أبي طالب عليه السالم.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٧: ٨٤. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ١٣. منهج
المقال ٣١٣.

(٣٠٥٨)
[البجلي]

محمد بن عمران البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

(١٥٥)



معجم رجال الحديث ١٧: ٨٢. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع
الرجال

٦: ١١٣. رجال البرقي ٢٠. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٣.
(٣٠٥٩)
[العجلي]

محمد بن عمران العجلي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨٣. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ١٣. منتهى

المقال ٢٨٦. منهج المقال ٣١٣. شرح مشيخة الفقيه ٩٣.
(٣٠٦٠)
[الكندي]

محمد بن عمران الكندي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٧: ٨٣. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ١٣. منهج
المقال ٣١٣.

(٣٠٦١)
[المدني]

محمد بن عمران المدني.
إمامي.

(١٥٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨٣. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع

الرجال
٦: ١٣. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٣.

(٣٠٦٢)
[البارقي]

محمد بن عمران الهاشمي بالوالء، البارقي، الكوفي، من موالي اإلمام الباقر
عليه السالم.

محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه علي بن إسماعيل بن يزيد، وسماعة بن مهران.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨٢ و ٨٤. نقد الرجال ٣٦٢. جامع الرواة ٢: ١٦٥.

مجمع
الرجال ٦: ١٣. رجال البرقي ١٠. منهج المقال ٣١٣.

(٣٠٦٣)
[بياع السابري]

محمد بن أبي عمرة، وقيل أبي عمر، وقيل أبي عمير البزاز، المشهور ببياع
السابري.

محدث إمامي حسن الحال.
روى عنه حماد بن عثمان، والقاسم بن عروة، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦١. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٧٥ و ٢٢: ١٠١. نقد الرجال ٢٨٤ وفيه اسم أبيه أبي
عمرو، و ٤٠٢. جامع الرواة ٢: ٥٠ و ٤٢٩. مجمع الرجال ٥: ١١٦ و ٧: ١٥٦.

منهج

(١٥٧)



المقال ٢٧٥. إتقان المقال ٢٢١.
(٣٠٦٤)

[الراشدي]
محمد بن عمرو الراشدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨١. نقد الرجال ٣٢٥. جامع الرواة ٢: ١٦٢. مجمع

الرجال
٦: ١٤. منهج المقال ٣١٢. منتهى المقال ٢٩٢ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو.

(٣٠٦٥)
[النهدي]

محمد بن أبي السوداء عمرو، وقيل عمران بن عامر النهدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٠ و ٣: قسم الميم: ١٦٤.

خاتمة المستدرك ٨٣٩. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٦٣. نقد الرجال ٢٨٤. جامع
الرواة ٢: ٤٨. مجمع الرجال ٥: ١١٥ وفيه كنية أبيه أبي السواد بدل أبي السوداء.

منهج
المقال ٢٧٥.

(٣٠٦٦)
[الحضرمي]

محمد بن عمر بن مهاجر الحضرمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

(١٥٨)



معجم رجال الحديث ١٧: ٨٠. نقد الرجال ٣٢٥. جامع الرواة ٢: ١٦٣. مجمع
الرجال

٦: ١٤. منهج المقال ٣١٢.
(٣٠٦٧)

[الهمداني]
محمد بن عمير بن أبي العريف، وقيل أبي الغريف الهمداني، التباعي، وقيل

النباعي، وقيل الياعي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٦. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨٥. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع

الرجال
٦: ١٥ وفيه ايساعي بدل التباعي. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٣ وفيه اسم

أبيه
عمر بدل عمير.

(٣٠٦٨)
[الخلقاني]

محمد بن عوام الخلقاني، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، قليل الحديث، له كتاب (النوادر).

روى عنه علي بن حسان.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٥٢. جامع الرواة ٢: ١٦٥. معجم رجال الحديث ١٧: ٨٥.
رجال الحلي ١٥٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٧. رجال ابن داود ١٨١. معجم

الثقات ١١٤. هداية المحدثين ١٤٣. توضيح االشتباه ٢٧٦. نقد الرجال ٣٢٦. مجمع
الرجال ٦: ١٥. منتهى المقال ٢٨٦. منهج المقال ٣١٣. جامع المقال ٨٨. نضد

االيضاح ٣١١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٣٨. روضة المتقين ١٤: ٤٤٦. إتقان المقال
.١٢٨

الوجيزة ٤٩. رجال األنصاري ١٧٤.

(١٥٩)



(٣٠٦٩)
[األزدي]

محمد بن عوف األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٧. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ٨٥. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢: ١٦٥. مجمع

الرجال
٦: ١٥. منتهى المقال ٢٩٢ وفيه اسم أبيه عون بدل عوف. منهج المقال ٣١٣.

(٣٠٧٠)
[العامري]

محمد بن عياش بن عروة، وقيل عمر، وقيل عمرو العامري، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٦ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٧. خاتمة

المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ٨٦. نقد الرجال ٣٢٦. جامع الرواة ٢:
١٦٥. مجمع الرجال ٦: ١٥. منتهى المقال ٢٨٦. منهج المقال ٣١٣. إتقان المقال

.٢٣٢
الوجيزة ٤٩.

(٣٠٧١)
[الناعظي]

محمد بن عياض الناعظي، الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٧. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٧: ٨٦. نقد الرجال ٣٢٦. توضيح االشتباه ٢٧٦. جامع
الرواة

(١٦٠)



٢: ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ١٥. منهج المقال ٣١٣.
(٣٠٧٢)
[الكندي]

محمد بن عيسى الكندي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٣. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧١. مجمع

الرجال ٦: ١٨. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٧٣)

[محمد بن عيسى بن أبي منصور]
محدث. روى عنه سعدان بن مسلم.

المراجع:
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٦٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٠٩. جامع الرواة

.٢: ١٦٥
(٣٠٧٤)

[الهمداني]
محمد بن غالب بن عثمان الهمداني، المشاعري، وقيل المشعاري الكوفي.

إمامي.
توفي سنة ١٨٦. عن أربع وخمسين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٥. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧١. مجمع

الرجال ٦: ١٨. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٤.

(١٦١)



(٣٠٧٥)
[الكوفي]

أبو الهذيل محمد بن غالب بن الهذيل الكوفي.
إمامي شاعر.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧١.
مجمع

الرجال ٦: ١٨. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٧٦)
[الشامي]

محمد بن غياث الشامي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٠. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٥. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧٢. مجمع

الرجال ٦: ١٩. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٧٧)

[محمد بن الفرات]
أبو علي محمد بن الفرات التميمي، الكوفي، الجرمي، وقيل الحرامي، وقيل

الجرامي.
محدث إمامي حسن الحال، غير مذموم، ويدل على حسن حاله تحامل

العامة عليه واتهامه بالكذب، وقولهم فيه: كان منكر الحديث، متروك، وليس
بشئ، وال يحل االحتجاج به وغيرها من عبارات الطعن.

يقال بأنه روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(١٦٢)



روى عنه سريج بن يونس، وسهل بن حماد، ومحمد بن عبيد المحاربي
وغيرهم.

عمر مائة وعشرين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨. معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٦ و ١٢٩. نقد الرجال ٣٢٧.
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٠. جامع الرواة ٢: ١٧٢. رجال الكشي ٢٢١.

مجمع
الرجال ٦: ١٩. منهج المقال ٣١٤. جامع المقال ٨٨. ايضاح االشتباه ٨٢. التحرير

الطاووسي ٢٥٠.
التاريخ الكبير ١: ٢٠٨. تقريب التهذيب ٢: ١٩٩. ميزان االعتدال ٤: ٣. لسان

الميزان ٧: ٣٧١. المجروحين ٢: ٢٨١. تهذيب التهذيب ٩: ٣٩٦. خالصة تذهيب
الكمال ٢٩٤. الضعفاء الكبير ٤: ١٢٣. الجرح والتعديل ٤: ١: ٥٩. الضعفاء

والمتروكين
البن الجوزي ٣: ٩١. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٥٣. الضعفاء ١٤٢. الكنى

واألسماء ٢: ٣٥. المغني في الضعفاء ٢: ٦٢٣.
(٣٠٧٨)
[الكوفي]

محمد بن الفرج الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٣. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧٣. مجمع

الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٧٩)
[الجمال]

محمد بن فرد الجمال.

(١٦٣)



لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال و التراجم في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٤.
(٣٠٨٠)
[البكري]

محمد بن فضالة البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٤. نقد الرجال ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ١٧٣. مجمع

الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٨١)
[المدني]

محمد بن فضالة المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٤. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٣. مجمع

الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٤.
(٣٠٨٢)

[ابن ابن بنت الرقي]
محمد بن الفضل ابن بنت داود الرقي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه علي بن إبراهيم الجعفري.

(١٦٤)



المراجع:
جامع الرواة ٢: ١٧٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. معجم رجال الحديث

.١٧: ١٣٧
(٣٠٨٣)
[المدني]

أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عبيد الله ابن أبي رافع أسلم المدني، وكان أبو
رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة
المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٧. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة

:٢
١٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٨٧. منهج المقال ٣١٤. إتقان المقال

.٢٣٣
الوجيزة ٤٩.

(٣٠٨٤)
[الخراساني]

أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد الخراساني، المروزي
األصل، البخاري، العبدي وقيل العبسي بالوالء، الكوفي.

محدث حسن الحال، ضعفه وكذبه بعض العامة وتركوا حديثه.
دخل بغداد وحدث بها، وكان يسكن بخارى، ولم يزل بها حتى توفي سنة

١٨٠، وقيل سنة نيف وثمانين ومائة.
روى عنه جندل بن والق، ومحمد بن عيسى المدايني، وعباد الرواجني

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة

(١٦٥)



المستدرك ٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٧. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة
:٢

١٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٨٧. منهج المقال ٣١٥. إتقان المقال
.٢٣٣

لسان الميزان ٧: ٣٧١. التاريخ الكبير ١: ٢٠٨. ميزان االعتدال ٤: ٦. المجروحين
٢: ٢٧٨. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٠. تهذيب التهذيب ٩: ٤٠١. تاريخ بغداد ٣:

.١٤٧
خالصة تذهيب الكمال ٢٩٤. طبقات ابن سعد ٧: ٣٧٨. النجوم الزاهرة ٢: ١٠٠.
الضعفاء الكبير ٤: ١٢٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢١٧٠. الجرح والتعديل ٤:

:١
٥٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٩٢. أحوال الرجال ٢٠٢. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ١٥٤. الضعفاء ١٤١. المغني في الضعفاء ٢: ٦٢٤.
(٣٠٨٥)

[الهاشمي]
أبو الربيع محمد بن الفضل، وقيل الفضيل بن يعقوب بن سعد بن نوفل

الهاشمي، المدني.
محدث إمامي ومن شيوخ بني هاشم.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أبان بن عثمان األحمر، ودرست الواسطي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة المستدرك
٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٨ و ١٣٩ و ١٤٩. نقد الرجال ٣٢٨. جامع

الرواة
٢: ١٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.

(٣٠٨٦)
[الثمالي]

محمد بن الفضل بن يزيد الثمالي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧١. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

(١٦٦)



معجم رجال الحديث ١٧: ١٣٧. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٤. مجمع
الرجال ٦: ٢٢. منهج المقال ٣١٥.

(٣٠٨٧)
[الزرقي]

محمد بن فضيل الزرقي، وقيل الرزقي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٤٩. جامع الرواة ٢: ١٧٥. مجمع الرجال ٦: ٢٢.

منهج
المقال ٣١٥.

(٣٠٨٨)
[المدني]

محمد بن فضيل بن عطاء المدني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٢. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٤٨. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٥. مجمع

الرجال ٦: ٢٢. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.
(٣٠٨٩)
[الضبي]

أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بن جرير، وقيل حرب الضبي
بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، مفسر، مقرئ، حافظ، مؤلف.
قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا عارفا رمي بالتشيع، وقال آخرون

(١٦٧)



منهم بأنه متفق على توثيقه.
روى عنه أحمد بن حنبل، وسفيان الثوري، وعمرو بن علي وغيرهم.

له من المؤلفات كتاب (الزكاة)، و (الصيام)، و (المناسك)، و (الطهارة)،
و (الدعاء)، و (الزهد).

توفي بالكوفة سنة ١٩٥، وقيل سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٩٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٧. أعيان الشيعة ١٠: ٣٧. فهرست النديم ٢٨٢. جامع الرواة
٢: ١٧٥. رجال ابن داود ١٨١. رجال الحلي ١٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

.١٧٢
معجم الثقات ١١٥. مجمع الرجال ٦: ٢٢. معجم رجال الحديث ١٧: ١٤٨. نقد

الرجال
٣٢٨. منتهى المقال ٢٨٧. منهج المقال ٣١٥. روضة المتقين ١٤: ٤٤٦. وسائل

الشيعة
٢٠: ٣٣٩. إتقان المقال ١٢٩. الوجيزة ٤٩. رجال األنصاري ١٧٦.

مرآة الجنان ١: ١٩٥. تذكرة الحفاظ ١: ٣١٥. الجواهر المضية ٢: ١١١. العبر ١:
٣١٩. الجرح والتعديل ٤: ١: ٥٧. األعالم ٦: ٣٣١. شذرات الذهب ١: ٣٤٤.

ميزان
االعتدال ٤: ٩. هدية العارفين ٢: ٩. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٠. خالصة تذهيب

الكمال
٣٠٤. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٨. لسان الميزان ٧: ٣٧٢. تهذيب التهذيب ٩: ٤٠٥.

الكامل في التاريخ ٦: ٢٥١ وفيه اسم أبيه فضل بدل فضيل. معجم المؤلفين ١١:
.١٣٠

طبقات الحفاظ ١٣٦. طبقات القراء البن الجزري ٢: ٢٢٩. طبقات الداودي ٢:
.٢٢٣

التاريخ الكبير ١: ٢٠٧. طبقات ابن سعد ٦: ٣٨٩. طبقات ابن خياط ١٧١. الضعفاء
الكبير ٤: ١١٨. تاريخ الثقات ٤١١. أحوال الرجال ٦٢. هدى الساري ٤٤١. المغني

في الضعفاء ٢: ٦٢٤ وفيه: ثقة مشهور لكنه شيعي. المعارف ٢٢٢.
(٣٠٩٠)

[الصيرفي]
أبو جعفر محمد بن الفضيل، وقيل الفضل بن كثير األزدي، الكوفي، الصيرفي،

األزرق.



(١٦٨)



محدث إمامي ضعيف الحال، رمي بالغلو، وله كتاب ومسائل.
روى كذلك عن األئمة الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم والجواد عليه السالم.

روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وعلي بن الحكم، وموسى بن
القاسم وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٢٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٧ و ٣٦٠ و ٣٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٢. رجال
النجاشي ٢٥٩. فهرست الطوسي ١٤٧. رجال ابن داود ١٨١ وفيه إضافة إلى ألقابه

المذكورة كلمة الرقي. معالم العلماء ١٠٤. رجال الحلي ٢٥١. معجم رجال الحديث
١٧: ١٤٥. رجال البرقي ٢٠: ٢١ و ٤٨. معجم الثقات ٣٥٥. نقد الرجال ٣٢٨.

هداية
المحدثين ٢٤٩. رجال الكشي انظر فهرسته. مجمع الرجال ٦: ٢٣. جامع الرواة ٢:
١٧٤ و ١٧٥. منهج المقال ٣١٥. نضد االيضاح ٣١٢. روضة المتقين ١٤: ٤٤٦ و

.٤٤٧
إتقان المقال ٣٥٩. الوجيزة ٤٩. منتهى المقال ٢٨٧.

(٣٠٩١)
[الشيباني]

محمد بن فليح الشيباني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٥٠. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٥. مجمع

الرجال ٦: ٢٣. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥. أضبط المقال ٥٤٤.
(٣٠٩٢)
[التيمي]

محمد بن الفيض، وقيل العيص التيمي نسبة إلى تيم الرباب.

(١٦٩)



محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم، ومحمد بن
إسحاق الحذاء وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٣. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٣ و ١٥٢. رجال البرقي ١٩. نقد الرجال ٣٢٨. جامع
الرواة ٢: ١٧٥. مجمع الرجال ٦: ٢٣. منتهى المقال ٢٨٧. منهج المقال ٣١٥.

شرح
مشيخة الفقيه ٨٤.

(٣٠٩٣)
[الجعفي]

محمد بن الفيض، وقيل العيص بن المختار الكوفي، الجعفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٠ و ١٧٤. خاتمة المستدرك

٨٤٦. معجم رجال الحديث ١٧: ١٢٤ و ١٥٢. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢:
١٧٦. مجمع الرجال ٦: ٢٣. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.

(٣٠٩٤)
[اللخمي]

محمد بن قابوس اللخمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٥٣. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٦. مجمع

الرجال ٦: ٢٣. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.

(١٧٠)



(٣٠٩٥)
[األسدي]

أبو إبراهيم، وقيل أبو القاسم محمد بن القاسم األسدي، الشامي، الكوفي،
المعروف بالكاره، وقيل كاو، وقيل اإلسكاف، وقيل االسكارة.

محدث شامي األصل سكن الكوفة.

اتهمه العامة بالكذب فتركوا حديثه.
روى عنه يحيى بن معين، ويوسف بن عدي، وعبد األعلى بن واصل

وغيرهم.
توفي بالكوفة في ١١ ربيع الثاني سنة ٢٠٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٥٨. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٦. مجمع

الرجال ٦: ٢٣. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.
لسان الميزان ٧: ٣٧٢. التاريخ الكبير ١: ٢١٤. ميزان االعتدال ٤: ١١. تقريب

التهذيب ٢: ٢٠١. المجروحين ٢: ٢٨٧. تهذيب التهذيب ٩: ٤٠٧. خالصة تذهيب
الكمال ٢٩٤. الضعفاء الكبير ٤: ١٢٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٥٢. الجرح
والتعديل ٤: ١: ٦٥. الكنى واألسماء ١: ٩٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣:

.٩٣
المغني في الضعفاء ٢: ٦٢٥. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٥٤.

(٣٠٩٦)
[البصري]

محمد بن القاسم البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.

(١٧١)



معجم رجال الحديث ١٧: ١٥٨. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٦. مجمع
الرجال ٦: ٢٤. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.

(٣٠٩٧)
[البطحاني]

محمد بن القاسم بن الحسين بن زيد بن الحسن السبط ابن أمير المؤمنين علي
ابن أبي طالب الهاشمي، العلوي، المدني، المعروف بالبطحاني نسبة إلى بطحان واد

بالمدينة المنورة، وأمه ثقفية.

من علماء وفقهاء بني هاشم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٤. خاتمة المستدرك ٨٤٦.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٥٨. نقد الرجال ٣٢٨. جامع الرواة ٢: ١٧٦. عمدة

الطالب
٧١ و ٧٢. مجمع الرجال ٦: ٢٤. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٨٧. الفصول الفخرية
(فارسي) ١٠٢. منهج المقال ٣١٥. الفخري في أنساب الطالبيين ١٣١. المجدي في

أنساب الطالبيين ٢٢.
(٣٠٩٨)

[الحضرمي]
محمد بن القاسم الحضرمي، مولى بني صهيب.

لم يذكر أصحاب كتب الرجال والتراجم أي ذكر له في مؤلفاتهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧ وال ذكر له في نسخة خطية منه.
(٣٠٩٩)
[النوفلي]

محمد بن القاسم النوفلي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

(١٧٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٥. خاتمة المستدرك ٨٤٧.

معجم رجال الحديث ١٧: ١٦٦. رجال البرقي ١٩. نقد الرجال ٣٢٩. جامع الرواة
:٢

١٨٤. رجال الكشي ٥١٢ في ترجمة أحمد بن محمد بن عيسى وأخيه بنان. مجمع
الرجال ٦: ٢٥. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٥.

(٣١٠٠)
[الهاشمي]

محمد بن القاسم الهاشمي.
محدث لم يذكره غالب أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٧: ١٦٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٥. جامع الرواة
٢: ١٨٤. خاتمة المستدرك ٨٤٧.

(٣١٠١)
[القبطي]

محمد القبطي، وقيل ابن القبطي.
محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٥. معجم رجال الحديث

١٧: ١٦٦. رجال البرقي ٢١. جامع الرواة ٢: ١٨٤. مجمع الرجال ٦: ٢٥. خاتمة
المستدرك ٨٤٧. منتهى المقال ٢٨٨. منهج المقال ٣١٥.

(٣١٠٢)
[الكوفي]

محمد بن قزعة الكوفي.

(١٧٣)



محدث. روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨ و ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٥. خاتمة المستدرك
٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٦٧. رجال البرقي ٢٠. نقد الرجال ٣٢٩. جامع

الرواة ٢: ١٨٤. مجمع الرجال ٦: ٢٦. منهج المقال ٣١٥ وفيه اسم أبيه قرعة بدل
قزعة.

(٣١٠٣)
[األزدي]

محمد بن القصير األزدي، الكوفي.
لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

المراجع:
رجال البرقي ١٩. معجم رجال الحديث ١٧: ١٦٧.

(٣١٠٤)
[القال]

محمد القال، وقيل ابن القال.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٥. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٦٧. جامع الرواة ٢: ١٨٤. مجمع الرجال ٦: ٢٦.

منهج
المقال ٣١٥.

(٣١٠٥)
[محمد بن قيس]

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

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٢.

(١٧٤)



(٣١٠٦)
[األسدي]

أبو عبد الله محمد بن قيس األسدي.
إمامي حسن الحال، وكان خصيصا ممدوحا.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٦. معجم رجال الحديث

١٧: ١٧٣. رجال النجاشي ٢٢٦ في ترجمة محمد بن قيس أبو نصر األسدي. معجم
الثقات ٣٥٥. نقد الرجال ٣٢٩. جامع الرواة ٢: ١٨٤. مجمع الرجال ٦: ٢٧. منتهى

المقال ٢٨٨. منهج المقال ٣١٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٠. إتقان المقال ٢٣٣.
رجال

األنصاري ١٧٦.
(٣١٠٧)

[األسدي]
أبو قدامة محمد بن قيس األسدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٦. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٤. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة ٢: ١٨٤. مجمع

الرجال ٦: ٢٧. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٦.
(٣١٠٨)
[البجلي]

أبو عبد الله محمد بن قيس البجلي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن رئاب، وعاصم بن حميد، ومحمد بن أبي عمير وغير هم.
له كتاب (قضايا أمير المؤمنين عليه السالم)، وله مسائل.

(١٧٥)



توفي سنة ١٥١.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٧. معجم
رجال الحديث ١٧: ١٧٣. رجال النجاشي ٢٢٦. فهرست الطوسي ١٣١. رجال ابن
داود ١٨٢. معالم العلماء ٩٤. رجال الحلي ١٥٠. معجم الثقات ١١٥. نقد الرجال
٣٢٩. جامع الرواة ٢: ١٨٤. هداية المحدثين ٢٥١. مجمع الرجال ٦: ٢٨. الذريعة

:١٧
١٥٢. تأسيس الشيعة ٢٨٣. منتهى المقال ٢٨٨ و ٢٨٩. المقاالت والفرق ٧٥ و

.٢٠٨
منهج المقال ٣١٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٠. إتقان المقال ١٢٩. الوجيزة ٤٩.

رجال
األنصاري ١٧٦. شرح مشيخة الفقيه ٨٥.

(٣١٠٩)
[الوالبي]

أبو نصر، وقيل أبو قدامة، وقيل أبو الحكم محمد بن قيس بن الربيع األسدي،
الوالبي، الكوفي، مولى نصر بن قعين.

من ثقات محدثي االمامية، ومن وجوه الشيعة بالكوفة، روى كذلك عن
اإلمام الباقر عليه السالم.

كان مختصا بعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك األمويين.
روى عنه سفيان الثوري، وحفص بن غياث، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

له كتاب (قضايا أمير المؤمنين عليه السالم)، و (النوادر).
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٦. معجم رجال الحديث
١٧: ١٧٣ و ١٧٤. نقد الرجال ٣٢٩. جامع الرواة ٢: ١٨٤. هداية المحدثين ٢٥١.

مجمع الرجال ٦: ٢٧. رجال النجاشي ٢٢٦. منتهى المقال ٢٨٩. منهج المقال
.٣١٦

نضد االيضاح ٣١٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٠. الوجيزة ٤٩ وفيه كنيته أبو أحمد.
إتقان

المقال ١٣٠. رجال األنصاري ١٧٦.

(١٧٦)



لسان الميزان ٥: ٣٥٠. ميزان االعتدال ٤: ١٦. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٢. تهذيب
التهذيب ٩: ٤١٢. التاريخ الكبير ١: ٢١٠. خالصة تذهيب الكمال ٢٩٤. طبقات ابن
خياط ١٦٧. الكنى واألسماء ٢: ١٤٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٥٤. الجرح

والتعديل ٤: ١: ٦٤. المغني في الضعفاء ٢: ٦٢٦.
(٣١١٠)
[الثقفي]

محمد بن كثير الثقفي.
محدث من أصحاب المفضل بن عمر.

روى عنه بشير النبال.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٧. رجال الكشي
٣٢١ و ٣٢٢ في ترجمة المفضل بن عمر. منتهى المقال ٢٨٩. منهج المقال ٣١٧.

(٣١١١)
[الجعفري]

محمد بن كثير الجعفري، الكالبي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

لمراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٧. خاتمة

المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٧. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة
:٢

١٨٦. مجمع الرجال ٦: ٢٩. منتهى المقال ٢٨٩. منهج المقال ٣١٦. إتقان المقال
.٢٣٣

الوجيزة ٤٩.
(٣١١٢)
[العكلي]

محمد بن كثير العكلي، الكوفي.
إمامي.

(١٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٧. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة ٢: ١٨٦. مجمع

الرجال ٦: ٢٩. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٦.
(٣١١٣)
[الكوفي]

محمد بن كثير الكوفي.
محدث رأى رؤيا أزعجته، فدخل على اإلمام الصادق عليه السالم، فلما رآه

اإلمام عليه السالم ضحك وأخبره بالرؤيا وأزال عنه ما طرأ عليه، وأكثر كتب الرجال
والتراجم خالية من ذكره.

روى عنه محمد بن أحمد الديلمي البصري.
المراجع:

المناقب ٤: ٢٣٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٧.
(٣١١٤)

[محمد بن أبي الكرام]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ١٩. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٧.

(٣١١٥)
[النهدي]

محمد بن كرب النهدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩ وفيه اسم أبيه كريب بدل كرب. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

(١٧٨)



١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٧. نقد الرجال ٣٣٠.
جامع الرواة ٢: ١٨٦. مجمع الرجال ٦: ٢٩. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال

.٣١٦
(٣١١٦)

[بياع السابري]
محمد بن كردوس الكوفي، بياع السابري.

محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
نقد الرجال ٣٣٠. معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٧. جامع الرواة ٢: ١٨٦. مجمع

الرجال ٦: ٢٩. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٦.
(٣١١٧)

[محمد الكلبي]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مصنفاتهم.

روى عنه صفوان بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٥ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث ١٨:
.٨٢

(٣١١٨)
[الشاكري]

محمد بن لبيب بن عبد الرحمن الهمداني، الشاكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٩. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة ٢: ١٨٦. مجمع

الرجال ٦: ٣٠. منهج المقال ٣١٦.

(١٧٩)



(٣١١٩)
[الهاشمي]

محمد بن لوط بن إسحاق بن الفضل الهاشمي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨ وفيه اسم جده الفضيل

بدل الفضل. خاتمة المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ١٧٩. نقد الرجال
.٣٣٠

جامع الرواة ٢: ١٨٦. مجمع الرجال ٦: ٣٠. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال
.٣١٦

(٣١٢٠)
[الهمداني]

محمد بن الليث الهمداني، المشعاري، وقيل المسعاري، وقيل المشاعري،
الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال. روى عنه سلمة بن الخطاب.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. معجم
رجال الحديث ١٧: ١٨٠. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة

:٢
١٨٦. مجمع الرجال ٦: ٣٠. منهج المقال ٣١٦. إتقان المقال ٢٣٣. منتهى المقال

.٢٨٩
(٣١٢١)
[التميمي]

محمد بن مارد، وقيل مبارد التميمي، الكوفي، ختن محمد بن مسلم.
محدث إمامي ثقة، له كتاب.

روى عنه عيسى بن سليمان، والحسن بن محبوب.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٥٣. رجال الحلي ١٥٨. جامع الرواة ٢: ١٨٦. معجم رجال
الحديث ١٧: ١٨١. نقد الرجال ٣٣٠. مجمع الرجال ٦: ٣٠. معالم العلماء ١٠٥.

معجم

(١٨٠)



الثقات ١١٦. هداية المحدثين ١٤٤. فهرست الطوسي ١٤٩. رجال البرقي ١٩.
تنقيح

المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. رجال ابن داود ١٨٢. منتهى المقال ٢٨٩. منهج المقال
٣١٦. جامع المقال ٨٨. ايضاح االشتباه ٨١. نضد االيضاح ٣١٤. روضة المتقين

.١٤
٤٤٩. إتقان المقال ١٣٠. الوجيزة ٤٩. رجال األنصاري ١٧٧.

(٣١٢٢)
[األحمسي]

أبو عبد الله محمد بن مالك بن عطية األحمسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. معجم

رجال الحديث ١٧: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة
:٢

١٨٦. مجمع الرجال ٦: ٣٠ و فيه األخمشي بدل األحمسي. منتهى المقال ٢٨٩.
منهج

المقال ٣١٦. روضة المتقين ١٤: ٤٤٩. الوجيزة ٤٩.
(٣١٢٣)
[األزدي]

محمد بن المثنى األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
نقد الرجال ٣٣٠. معجم رجال الحديث ١٧: ١٨٥. جامع الرواة ٢: ١٨٧. مجمع

الرجال ٦: ٣١. منهج المقال ٣١٦.
(٣١٢٤)
[األزدي]

محمد بن أبي المجالد، وقيل أبي المخالد األزدي، الكوفي.
إمامي تابعي.

(١٨١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨. نقد الرجال ٢٨٥. جامع الرواة ٢: ٥٧. مجمع

الرجال
٥: ١٢٤. منهج المقال ٢٧٧.

(٣١٢٥)
[الثقفي]

محمد بن مجيب الثقفي، الصايغ، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة ضعفوه وتركوا حديثه.

كان كوفيا نزل بغداد وسكنها.
روى عنه محمد بن عبد الله الرازي، وعمرو بن خداش، وعبد الرحمن بن

عفان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٨٥. نقد الرجال ٣٣٠. جامع الرواة ٢: ١٨٧. مجمع

الرجال ٦: ٣١. منهج المقال ٣١٦.
لسان الميزان ٧: ٣٧٤. ميزان االعتدال ٤: ٢٤. تهذيب التهذيب ٩: ٤٢٨. تقريب
التهذيب ٢: ٢٠٤. تاريخ بغداد ٣: ٢٩٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٥. الضعفاء

الكبير
٤: ١٤١. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٦٦. الجرح والتعديل ٤: ١: ٩٦.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ٩٥ وفيه: محمد بن محبب أبو همام الثقفي البصري

الصائغ الدالل. المغني في الضعفاء ٢: ٦٢٨.
(٣١٢٦)
[األعلم]

محمد بن أبي محمد األعلم، الكوفي.
إمامي.

(١٨٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٧. نقد الرجال ٢٨٥. جامع الرواة ٢: ٥٧. مجمع

الرجال
٥: ١٢٤. منهج المقال ٢٧٧. منتهى المقال ٢٥٤.

(٣١٢٧)
[المزني]

أبو عمرة، وقيل أبو عمر محمد بن محمد بن داود المزني، الكوفي.
إمامي، توفي سنة ١٦٤ عن اثنين وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٧٩. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ١٩٧. نقد الرجال ٣٣١. جامع الرواة ٢: ١٨٨. مجمع

الرجال ٦: ٣٣. منهج المقال ٣١٦.
(٣١٢٨)
[البصري]

محمد بن أبي محمد الغبري، وقيل العنبري بالوالء، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.

معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٧. نقد الرجال ٢٨٥. توضيح االشتباه ٢٦١. جامع
الرواة

٢: ٥٧. مجمع الرجال ٥: ١٢٤. منهج المقال ٢٧٧. منتهى المقال ٢٥٣.
(٣١٢٩)

[األهوازي]
محمد بن مخلد األهوازي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

(١٨٣)



روى عنه القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٧: ٢١٣. جامع الرواة ٢: ١٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم
الميم: ١٨١.

(٣١٣٠)
[النخعي]

محمد بن مدرك النخعي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨١. خاتمة

المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢١٣. نقد الرجال ٣٣٢. جامع الرواة
:٢

١٨٩. مجمع الرجال ٦: ٣٨. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٨. إتقان المقال
.٢٣٣

الوجيزة ٥٠.
(٣١٣١)

[الهمداني]
محمد بن مدرك الهمداني، الكوفي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٩٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨١. خاتمة
المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢١٣. نقد الرجال ٣٣٢. جامع الرواة

:٢
١٨٩. مجمع الرجال ٦: ٣٨. منتهى المقال ٢٩٢. منهج المقال ٣١٨. إتقان المقال

.٢٣٣
الوجيزة ٥٠.

(٣١٣٢)
[القرشي]

محمد بن مرة القرشي، الكوفي.

(١٨٤)



محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وبعض العامة وثقوه وصدقوه.
روى عنه عيسى بن يونس، وهارون بن مثنى الحنفي، وشعبة بن الحجاج

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢٢. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٢. مجمع

الرجال ٦: ٤٠. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩.
تقريب التهذيب ٢: ٢٠٦. تهذيب التهذيب ٩: ٤٣٥. خالصة تذهيب الكمال

٣٠٦. التاريخ الكبير ١: ٢٣٥. تاريخ أسماء الثقات ٢٩٨. الثقات ٧: ٤١٦. الجرح
والتعديل ٤: ١: ٩٩.

(٣١٣٣)
[البصري]

محمد بن مروان البصري، الكوفي، من ولد أبي األسود الدؤلي.
محدث إمامي.

كان كوفي األصل، نزل البصرة وسكنها، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه أسيد بن زيد.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٢. معجم رجال

الحديث ١٧: ٢١٩. نقد الرجال ٣٣٢ في ترجمة محمد بن مروان الشعيري. جامع
الرواة ٢: ١٩٠. رجال الكشي ٢١٤. مجمع الرجال ٦: ٣٨ و ٣٩. المناقب ٤:

.٢١١
منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٨.

(٣١٣٤)
[الذهلي]

أبو عبد الله، وقيل أبو يحيى، وقيل أبو جعفر محمد بن مروان الذهلي، الكوفي

(١٨٥)



األصل، البصري الدار.
محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحال، حديثه مقبول عند بعض العامة، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومعروف بن خربوذ، وأبو أحمد الزبيري وغيرهم.
توفي سنة ١٦١ عن ثالث وثمانين سنة، وقيل عن ثالث وثالثين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٢. خاتمة

المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢١. نقد الرجال ٣٣٢. جامع الرواة
:٢

١٩٠. هداية المحدثين ٢٥٣. مجمع الرجال ٦: ٣٩. منتهى المقال ٢٩٣. منهج
المقال

٣١٨. إتقان المقال ٢٣٣. فهرست الطوسي ١٤١. معالم العلماء ١٠٩. الوجيزة ٥٠.
لسان الميزان ٧: ٣٧٤. ميزان االعتدال ٤: ٣٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٦. تهذيب
التهذيب ٩: ٤٣٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٦. التاريخ الكبير ١: ٢٣٢. الكنى

واألسماء ١: ١٣٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٨٦.
(٣١٣٥)
[المدني]

محمد بن مروان بن عثمان المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٢. معجم رجال الحديث

١٧: ٢٢٠. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٠. مجمع الرجال ٦: ٤٠. منتهى
المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٨. روضة المتقين ١٤: ٤٥١.

(٣١٣٦)
[البكري]

محمد بن مسافع البكري، الكوفي.
إمامي.

(١٨٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٢. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢٢. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٢. مجمع

الرجال
١٧: ٤٠. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩ وفيه اسم أبيه مسابع بدل مسافع.

(٣١٣٧)
[التميمي]

محمد بن مساور التميمي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه ابن أبي نجران. توفي سنة ١٨٣ عن سبع وسبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
نقد الرجال ٣: ٣٣. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢٢ و ٢٢٣. جامع الرواة ٢:

.١٩٢
مجمع الرجال ٦: ٤٠. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩.

(٣١٣٨)
[قطرب]

أبو علي محمد بن المستنير بن أحمد البصري، مولى سالم بن زياد، المعروف
بقطرب.

من علماء ومحدثي المعتزلة، وكان نحويا، لغويا وأول من وضع المثلث في
اللغة، وكان مفسرا، أديبا بارعا وله شعر، مؤلفا.

ولد بالبصرة، وسكن بغداد، وكان يلقي دروسه على طالبه في أحد
مساجدها.

أخذ األدب عن سيبويه، ويونس بن حبيب وغيرهما.
تولى تأديب األمين العباسي، ثم أصبح مؤدبا ألبناء الوزراء.

روى عنه الحسن بن محبوب.

(١٨٧)



ألف مجموعة من الكتب منها (مثلث قطرب)، و (األزمنة)، و (األضداد)،
و (معاني القرآن)، و (العلل في النحو)، و (االشتقاق)، و (المصنف الغريب في

اللغة)، و (الرد على الملحدين في متشابه القرآن) وغيرها.
توفي ببغداد سنة ٢٠٦، وقيل سنة ٢٠٢.

المراجع:
روضات الجنات ٧: ٢٦٥. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢٣. الكنى واأللقاب ٣:

.٦٠
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٣. جامع الرواة ٢: ١٩٢. ريحانة األدب (فارسي) ٤:

٤٧٩. هدية األحباب (فارسي) ٢٢٠. فهرست النديم ٥٨. تتمة المنتهى (فارسي)
.٢٨٧

منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩. أضبط المقال ٥٣٦. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
تاريخ بغداد ٣: ٢٩٨. طبقات النحويين ١٠٦. تاريخ آداب اللغة ١: ٤٣١. نور

القبس ١٧٤. شذرات الذهب ٢: ١٥. الموسوعة العربية الميسرة ١٣٨٨ وفيه اسم أبيه
أحمد. معجم األدباء ١٩: ٥٢. معجم المطبوعات ١٥١٧. لسان العرب ١: ٦٨٣.

كشف
الظنون ١: ٧٢٣ و ١٢٠٤ و ١٩٨٠ وغيرها. حياة الحيوان ٢: ٢١٩. األعالم ٧:

.٩٥
لسان الميزان ٥: ٣٧٨. المزهر ٢: ٤٠٥. القاموس المحيط ١: ١١٨. ايضاح المكنون

:١
١٠٠ و ٤٣٩ و ٢: ٣١٥ و ٣٤٦ و ٤٢٨ وغيرها. المنصف ١٣٨. نزهة األلبا ١١٩.

الكامل في التاريخ ٦: ١٢٩. مفتاح السعادة ١: ١٣٣. أنباه الرواة ٣: ٢١٩. وفيات
األعيان ٤: ٣١٢. اكتفاء القنوع ٣١٤. هدية العارفين ٢: ٩. معجم المؤلفين ١٢:

.١٥
بغية الوعاة ١٠٤. مرآة الجنان ٢: ٣١. تاريخ أبي الفداء ٢: ٢٩. طبقات الداودي ٢:

٢٥٦. العبر ١: ٣٥٠. البداية والنهاية ١٠: ٢٥٩. دائرة معارف فريد وجدي ٧:
.٨٤٩

مراتب النحويين ٦٧. طبقات النحاة ١: ١٢٦.
(٣١٣٩)

[الهمداني]
محمد بن مستور، وقيل المسور الهمداني، األرحبي، وقيل األرجني، الكوفي.

إمامي.



(١٨٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ١٨٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٢.
مجمع

الرجال ٦: ٥٤. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩.
(٣١٤٠)
[التميمي]

محمد بن مسعود التميمي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٣. معجم رجال الحديث
١٧: ٢٣٠. رجال البرقي ١٩. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٢. مجمع

الرجال
٦: ٤٠. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٧.

(٣١٤١)
[الطائي]

محمد بن مسعود الطائي، الكوفي، مولى.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن جبلة، والقاسم بن إسماعيل، وحماد بن عيسى وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٣. معجم رجال الحديث
١٧: ٢٣٠ و ٢٣: ٣١. رجال النجاشي ٢٥٤. فهرست الطوسي ١٥٣. رجال ابن

داود
١٨٤. معالم العلماء ١٠٩. رجال الحلي ١٥٨. معجم الثقات ١١٧. نقد الرجال

.٣٣٣
جامع الرواة ٢: ١٩٢. هداية المحدثين ٢٥٣. مجمع الرجال ٦: ٤١. منتهى المقال

(١٨٩)



٢٩٣. منهج المقال ٣١٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٢. إتقان المقال ١٣١. الوجيزة
.٥٠

رجال األنصاري ١٧٨.
(٣١٤٢)

[محمد بن مسكان]
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه المفضل بن هشام الرازي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٤. رجال البرقي ١٩. معجم
رجال الحديث ١٧: ٢٣٢. االختصاص ١٩٦. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢:

.١٩٣
منهج المقال ٣٢٠. إتقان المقال ٣٦٠. رجال األنصاري ١٧٨.

(٣١٤٣)
[الحميري]

محمد بن مسلم الحميري بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٤. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٧. نقد الرجال ٣٣٣. جامع الرواة ٢: ١٩٣. مجمع

الرجال ٦: ٤٧. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣٢٠.
(٣١٤٤)
[الطحان]

أبو جعفر محمد بن مسلم بن رباح، وقيل رياح، وقيل حيان الثقفي بالوالء،
الطائفي، الطحان، الكوفي، األعور، األوقص، السمان، الحداج، القصير.

محدث إمامي ثقة، ومن وجوه الشيعة بالكوفة، وأحد الفقهاء والعلماء األعالم
والرؤساء الذين اخذ عنهم الحالل والحرام والفتيا وأحكام الدين.

كان من حواري االمامين الباقر عليه السالم والصادق عليه السالم. روى كذلك عن

(١٩٠)



االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه أنس بن مالك، وعبد الله بن مسكان، والعالء بن رزين وغيرهم.

له كتاب (األربعمائة مسألة).
توفي سنة ١٥٠، وقيل سنة ١٧٧ عن سبعين سنة تقريبا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٥ و ٣٠٠ وفيه أسند عنه و ٣٥٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

١٨٤. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٤٧ - ٢٥٥ و ٢٥٧ و ٢٣: ٤٢. رجال النجاشي
٢٢٦. رجال ابن داود ١٨٤. رجال الحلي ١٤٩. معجم الثقات ١١٧. نقد الرجال

.٣٣٣
رجال البرقي ٩ و ١٧. جامع الرواة ٢: ١٩٣ - ٢٠٠. هداية المحدثين ٢٥٣. رجال
الكشي ١٦١. مجمع الرجال ٦: ٤٧ - ٥٤. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٤٨. سفينة

البحار ١: ٣٣١ و ٢: ٨٢. الذريعة ١: ٤٠٧. منهج المقال ٣٢٠. الكنى واأللقاب ٢:
٤٠٦. تأسيس الشيعة ٢٨٦ وفيه الطائي بدل الطائفي. منتهى المقال ٢٩٣. الوجيزة

.٥٠
التحرير الطاووسي ٢٣٦. ايضاح االشتباه ٧١. نضد االيضاح ٣٢٠. أضبط المقال

٥٤٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٢. إتقان المقال ١٣٢. شرح مشيخة الفقيه ٦. رجال
األنصاري ١٧٨.

تقريب التهذيب ٢: ٢٠٧. تهذيب التهذيب ٩: ٤٤٥. ميزان االعتدال ٤: ٤١. معجم
المؤلفين ١٢: ٢١. األنساب ٣٦٥. شذرات الذهب ١: ٢٨٨. ايضاح المكنون ٢:

.٢٦٥
اللباب ٢: ٢٧. هدية العارفين ٢: ٧. التاريخ الكبير ١: ٢٢٣. العبر ١: ٢٧٠. النجوم
الزاهرة ٢: ٨٧. طبقات ابن خياط ٢٧٥. الضعفاء الكبير ٤: ١٣٤. الكامل في ضعفاء

الرجال ٦: ٢١٣٨. الجرح والتعديل ٤: ١: ٧٧. تاريخ الثقات ٤١٤. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ٩٩. المغني في الضعفاء ٢: ٦٣٣.

(٣١٤٥)
[العبدي]

محمد بن مسلم العبدي، الكوفي.
إمامي.

(١٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٧. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٨. نقد الرجال ٣٣٤. جامع الرواة ٢: ٢٠١. مجمع

الرجال ٦: ٥٤. منتهى المقال ٢٩٣. منهج المقال ٣٢٢.
(٣١٤٦)

[ابن شهاب الزهري]
أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن

الحارث بن زهرة بن كالب الزهري، القرشي، الكالبي، المدني، المعروف بابن
شهاب.

محدث مهمل الحديث، والعامة يعدونه من ثقات علمائهم وفقهائهم
ومحدثيهم.

كان تابعيا، مؤرخا، مقرئا، ويقال عنه بأنه أول من دون الحديث، وكان
حافظا، مؤلفا.

روى عن اإلمام السجاد عليه السالم أيضا وانقطع إليه.
كان من أهل المدينة المنورة نزل الشام واستوطنها وصار من عمال الدولة

األموية.
روى عنه عمرو بن دينار، وسفيان بن عيينة، ومعمر بن راشد وغيرهم.

له كتاب (مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله)، ورسالة (تنزيل القرآن).
ولد سنة ٥٠، وتوفي في شغب (بين فلسطين والحجاز) في ١٧ شهر رمضان

سنة ١٢٤: وقيل سنة ١٢٢، وقيل سنة ١٢٥، وقيل سنة ١٢٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠١ وفيه: عدو، و ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٦. معجم
شعراء المرزباني ٤١٣. خاتمة المستدرك ٥٩٦. مروج الذهب ٣: ٢١٥. ريحانة

األدب
(فارسي) ٢: ٣٩٨. سفينة البحار ١: ٥٧٢. نقد الرجال ٣١٢ و ٣٣٤. رجال ابن

داود

(١٩٢)



١٨٤. هدية األحباب (فارسي) ١٤٧. تتمة المنتهى (فارسي) ١٢٣. معجم الثقات
٣٥٦. روضات الجنات ٧: ٢٤٢. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٦ و ٢٥٧. منتهى

المقال ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ١٣١ و ٢٠١. الكنى واأللقاب ٢: ٢٧٠. حلية األولياء
:٣

٣٦٠. مجمع الرجال ٥: ٢٣٥ و ٦: ٥٤. منهج المقال ٣٢٢. أضبط المقال ٥١٢ و
.٥٤٦

شرح مشيخة الفقيه ٨٢.
وفيات األعيان ٤: ١٧٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٦. البداية والنهاية ٩: ٣٤٠.
المعارف ٢٠٨. مرآة الجنان ١: ٢٦٠. العبر ١: ١٥٨. كشف الظنون ١٤٦٠ و

.١٧٤٧
النجوم الزاهرة ١: ٢٩٤. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٧. طبقات ابن الجزري ٢: ٢٦٢.

اللباب ٢: ٨٢. شذرات الذهب ١: ١٦٢. معجم المؤلفين ١٢: ٢١. األنساب ٢٨٢.
طبقات الشيرازي ٦٣. الكامل في التاريخ ٥: ٢٦٠. صفة الصفوة ٢: ٧٧. تاريخ

گزيده
(فارسي) ٢٥٨. األعالم ٧: ٩٧. ميزان االعتدال ٤: ٤٠. تاريخ االسالم ٥: ١٣٦.

تهذيب التهذيب ٩: ٤٤٥. طبقات الحفاظ ٤٣. تذكرة الحفاظ ١: ١٠٨. هدية
العارفين

٢: ٧. طبقات ابن سعد ٤: ١٢٦. ذيل المذيل ١٣١. التاريخ الكبير ١: ٢٢٠. طبقات
ابن

خياط ٢٦١. تاريخ الثقات ٤١٢. الجرح والتعديل ٨: ٧١. تاريخ أسماء الثقات
.٢٧٦

المراسيل ١٥٢. الكنى واألسماء ١: ١٢٢. سير أعالم النبالء ٥: ٣٢٦. تهذيب
األسماء

واللغات ١: ٩٠.
(٣١٤٧)
[الطائفي]

محمد بن مسلم بن هرمز الطائفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٧. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٧. نقد الرجال ٣٣٤. جامع الرواة ٢: ٢٠١. مجمع

الرجال ٦: ٥٤. منهج المقال ٣٢٢.



(١٩٣)



(٣١٤٨)
[الهجري]

محمد بن المشمعل الهجري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٠١. مجمع الرجال ٦: ٥٥.

منهج
المقال ٣٢٢.

(٣١٤٩)
[الهمداني]

محمد بن المشمعل الهمداني، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٨. خاتمة
المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٥٩. نقد الرجال ٣٣٤. توضيح

االشتباه
٢٧٧. جامع الرواة ٢: ٢٠١. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٢. روضة المتقين

١٤: ٤٥١. إتقان المقال ٢٣٤. الوجيزة ٥٠.
(٣١٥٠)

[محمد بن مصادف]
محدث إمامي ثقة، وقيل من الضعفاء، ومن موالي اإلمام الصادق عليه السالم.
روى عنه أبو عبد الله البرقي، ومحمد بن الفضيل، وثعلبة بن ميمون وغيرهم.

المراجع:
مجمع الرجال ٦: ٥٥. نقد الرجال ٣٣٤. معجم الثقات ١١٧. تنقيح المقال ٣: قسم
الميم: ١٨٨. رجال الحلي ٢٥٦. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٦٠. جامع الرواة ٢:

(١٩٤)



٢٠١. منتهى المقال ٢٩٤. رجال ابن داود ٢٧٥. منهج المقال ٣٢٢. روضة المتقين
١٤: ٤٥٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٣. إتقان المقال ١٣٢ و ٣٦٠. الوجيزة ٥٠.

رجال
األنصاري ١٧٩.

(٣١٥١)
[أبو المضارب]

أبو المضارب محمد بن المضارب، وقيل المصادق، وقيل المصادف الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحال، وقيل ضعيف.

روى عنه صفوان بن يحيى، وعبد الله بن مسكان، وهشام بن سالم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠ و ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٨. خاتمة المستدرك
٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٦١. رجال البرقي ٢١. نقد الرجال ٣٣٤. جامع

الرواة ٢: ٢٠٢. مجمع الرجال ٦: ٥٥. رجال الحلي ٢٥٦. معجم الثقات ١١٧.
رجال

ابن داود ٢٧٥. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٣. روضة المتقين ١٤: ٤٥٢.
(٣١٥٢)
[الليثي]

أبو غسان محمد بن مطرف بن داود بن مطرف الليثي، التيمي، المدني.
محدث لم يذكر أصحابنا أحواله، وثقه العامة.

كان ينزل عسقالن، وتوفي بعد سنة ١٦٠، وقيل سنة ١٦٣، وقيل سنة ١٦٩.
روى عنه مندل بن علي، وسفيان الثوري، ويزيد بن هارون وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٨. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٦٣. نقد الرجال ٣٣٤. توضيح االشتباه ٢٧٧. جامع

الرواة
٢: ٢٠٢. مجمع الرجال ٦: ٥٥. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٣.

لسان الميزان ٧: ٣٧٦. ميزان االعتدال ٤: ٤٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٠٨. تهذيب

(١٩٥)



التهذيب ٩: ٤٦١. التاريخ الكبير ١: ٢٣٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٧. شذرات
الذهب ١: ٢٥٨ و ٢٧٠. العبر ١: ٢٤٣. الكنى واألسماء ٢: ٧٦. هدى الساري

.٤٤٢
الثقات البن حبان ٧: ٤٢٦. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٠٠.

(٣١٥٣)
[الربعي]

محمد بن معاذ بن عمران الربعي، وقيل الراجي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٨. معجم
رجال الحديث ١٧: ٢٦٥ وفيه الربيعي بدل الربعي. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد

الرجال ٣٣٤. جامع الرواة ٢: ٢٠٢. مجمع الرجال ٦: ٥٥. منتهى المقال ٢٩٤.
منهج

المقال ٣٢٣. إتقان المقال ٢٣٤. الوجيزة ٥٠.
(٣١٥٤)
[الخزاز]

محمد بن معروف الخزاز، الهاللي.
محدث إمامي حسن الحال، معمر.

روى عنه عبد الرحمن بن عمر بن يزيد الفارسي، وعبد الله بن محمد بن خالد
الطيالسي.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٥٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٦٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٢.
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٩. نقد الرجال ٣٣٤. مجمع الرجال ٦: ٥٦. منتهى

المقال
٢٩٤. نضد االيضاح ٣٢١. منهج المقال ٣٢٣. جامع المقال ٨٨. إتقان المقال

.٢٣٤
(٣١٥٥)

[ابن رمانة]
أبو جعفر محمد بن مفضل بن إبراهيم بن قيس األشعري، الكوفي، المعروف

(١٩٦)



بابن رمانة وهي أمه.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب (التقية)، و (مجالس األئمة عليهم السالم).

روى عنه أبان بن عثمان، وأحمد بن محمد بن سعيد.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٩. معجم رجال الحديث
١٧: ٢٦٩. جامع الرواة ٢: ٢٠٣. مجمع الرجال ٦: ٥٦. منتهى المقال ٢٩٤. منهج

المقال ٣٢٣. ايضاح االشتباه ٧٧. أضبط المقال ٥٤١. معجم الثقات ١١٧. روضة
المتقين ١٤: ٤٥٢. هداية المحدثين ٢٥٥. نقد الرجال ٣٣٤. وسائل الشيعة ٢٠:

.٣٤٣
رجال النجاشي ٢٤٠. رجال الحلي ١٥٤. رجال ابن داود ١٨٤. إتقان المقال ١٣٢.

الوجيزة ٥٠. رجال األنصاري ١٧٩.
(٣١٥٦)

[ابن أبي زينب]
أبو الخطاب، وقيل أبو الظبيان، وقيل أبو إسماعيل محمد ابن أبي زينب

مقالس، وقيل مقالص األسدي بالوالء، الكوفي، األجدع، البراد، وقيل البزاز،
وقيل الزراد.

داعية ملعون، غال، فاسد العقيدة. ادعى ألوهية ونبوة اإلمام الصادق عليه السالم،
واستحل المحارم، وجاء بالقبايح والمفاسد، وجمع حوله جماعة من األشقياء،

وتسموا بالخطابية نسبة إليه، فثار عليه الناس، ولعنه اإلمام الصادق عليه السالم ودعا
عليه وقال عليه السالم: اللهم العن أبا الخطاب فإنه خوفني قائما وقاعدا وعلى فراشي،

اللهم أذقه حر الحديد، ولعنه اإلمام الحجة عليه السالم في إحدى توقيعاته.
قضى عليه وعلى أتباعه بالكوفة عيسى بن موسى العباسي سنة ١٤٣ وقتلهم

جميعا.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٨٩ وقسم الكنى ١٥. فرق

(١٩٧)



الشيعة ٤٢ و ٦٩. رجال الكشي ٢٩٠. رجال الحلي ٢٥٠. المقاالت والفرق ٥٠ و
٥١

و ٥٣ و ٥٤ و ١٨٨. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٤٣ - ٢٦١ و ٢١: ١٤٥. نقد
الرجال

٣٣٥ و ٣٨٨. جامع الرواة ٢: ٢٠٣ و ٣٨٣. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٩١. رجال
البرقي ٢٠. هدية األحباب (فارسي) ١٥. رجال ابن داود ٢٧٦. سفينة البحار ١:

.٤٠١
الكنى واأللقاب ١: ٦٠. كمال الدين ٢: ٤٨٥. منتهى المقال ٢٩٤. معاني األخبار

.٣٨٨
المناقب ٤: ٢٩٣. منهج المقال ٣٢٣. روضة المتقين ١٤: ٤٥٢. التحرير الطاووسي

٢٥٨ و ٢٧٧. إتقان المقال ٣٣٧ و ٣٦٠. الوجيزة ٥٠. رجال األنصاري ١٧٩.
الملل والنحل ١: ١٧٩. اللباب ١: ٤٥٢. األنساب ٢٠٣. الفرق بين الفرق ٢٤٧.

الموسوعة العربية الميسرة ٧٥٩. الكامل في التاريخ ٨: ٢٨. دائرة معارف البستاني ١:
٤٨٣. الحور العين ١٦٦. خطط المقريزي ٢: ٣٥٢. مقاالت األشعري ١: ٧٥. دائرة

المعارف االسالمية ١: ٣٣٦. المغني في الضعفاء ٢: ٥٨٣. اسماعيليان در تاريخ
(فارسي) ٣٨.

(٣١٥٧)
[القرشي]

محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي، الزبيري، المدني.
محدث حسن الحال.

روى عنه ابنه فليح بن محمد، وإبراهيم بن المنذر الحزامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٢. خاتمة
المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٧٤. نقد الرجال ٣٣٥. جامع الرواة

:٢
٢٠٣. مجمع الرجال ٦: ٥٦. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٦. إتقان المقال

.٢٣٤
(٣١٥٨)

[الجرجاني]
محمد بن منصور الجرجاني.

(١٩٨)



إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٢. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٧٧. نقد الرجال ٣٣٥. جامع الرواة ٢: ٢٠٣. مجمع

الرجال ٦: ٥٧. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٦.
(٣١٥٩)
[الطائي]

محمد بن منصور بن عامر الطائي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٢. معجم

رجال الحديث ١٧: ٢٧٦. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد الرجال ٣٣٥. جامع الرواة
:٢

٢٠٣. مجمع الرجال ٦: ٥٧. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٦. إتقان المقال
.٢٣٤

الوجيزة ٥٠.
(٣١٦٠)

[محمد بن مهاجر]
أبو خالد محمد بن مهاجر بن عبيد األزدي، وقيل القرشي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، روى عن اإلمام الصادق عليه السالم وصحبه، ويقال روى عن
اإلمام الباقر عليه السالم فقط.

روى عنه مطلب بن زياد، وعون بن سالم، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٤. معجم رجال الحديث
١٧: ٢٨٩. رجال النجاشي في ترجمة ابنه إسماعيل ١٨. رجال ابن داود ١٨٥.

فهرست الطوسي ١٠ في ترجمة ابنه إسماعيل. رجال الحلي ١٤٨. معالم العلماء ٧ في

(١٩٩)



ترجمة ابنه إسماعيل. معجم الثقات ١١٨. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٦.
مجمع الرجال ٦: ٦٠. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. روضة المتقين ١٤:

.٤٥٢
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٤. إتقان المقال ١٣٣. الوجيزة ٥٠. رجال األنصاري ١٨١.
ميزان االعتدال ٤: ٤٨. لسان الميزان ٧: ٣٧٦. تهذيب التهذيب ٩: ٤٧٨. تقريب
التهذيب ٢: ٢١١. التاريخ الكبير ١: ٢٣٠. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٨. الضعفاء

الكبير ٤: ١٣٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٦٨. الجرح والتعديل ٤: ١: ٩١.
تاريخ أسماء الثقات ٢٩٠. المغني في الضعفاء ٢: ٦٣٦.

(٣١٦١)
[الطائي]

محمد بن موسى الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٨٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٥. مجمع الرجال ٦: ٥٩.

منهج
المقال ٣٢٦.

(٣١٦٢)
[المدني]

أبو عبد الله محمد بن موسى بن أبي عبد الله المدني، الفطري، وقيل القطري
بالوالء.

محدث لم يذكر أصحابنا أحواله في كتبهم، ولكن بعض العامة وثقوه وقالوا
كان يتشيع.

روى عنه قتيبة بن سعيد، وخالد بن مخلد، وأبو عامر عبد الملك بن عمرو
العقدي وغيرهم.

(٢٠٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٣. معجم رجال الحديث

١٧: ٢٨٧. خاتمة المستدرك ٨٤٧. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٥. مجمع
الرجال ٦: ٦٠. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧.

لسان الميزان ٧: ٣٧٧. ميزان االعتدال ٤: ٥٠. تقريب التهذيب ٢: ٢١١. تهذيب
التهذيب ٩: ٤٨٠. اللباب ٢: ٤٣٥. المشتبه ٢: ٥٣٢. األنساب ٤٣٠. التاريخ الكبير

:١
٢٣٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٨. االكمال ٧: ١٤٨. تاريخ أسماء الثقات ٢٩١.

الجرح والتعديل ٤: ١: ٨٢.
(٣١٦٣)
[الكندي]

محمد بن موسى الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٨٧. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٥. مجمع

الرجال ٦: ٥٩. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣١٦٤)
[الليثي]

محمد بن موسى الليثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٣. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٨٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٥. مجمع الرجال ٦: ٦٠.

منهج

(٢٠١)



المقال ٣٢٧.
(٣١٦٥)

[بياع الزطي]
محمد بن ميسر بن عبد الله، وقيل عبد العزيز النخعي، الكوفي، المعروف ببياع

الزطي.
محدث إمامي ثقة، مولى، وله كتاب (وصية محمد بن الحنفية)، وكتاب آخر.

روى عنه محمد بن أبي عمير، وعبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٤. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩١ و ٢٩٢. رجال النجاشي ٢٦٠. فهرست الطوسي

.١٥٥
رجال الحلي ١٥٩. معالم العلماء ١١١ وفيه اسم أبيه مبشر بدل ميسر. رجال ابن داود
١٨٥. معجم الثقات ١١٨. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٦. هداية المحدثين

٢٥٦. مجمع الرجال ٦: ٦٠ و ٦١. رجال البرقي ٢٠. منتهى المقال ٢٩٥. منهج
المقال

٣٢٧. نضد االيضاح ٣٢٢. روضة المتقين ١٤: ٤٥٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٤.
رجال

األنصاري ١٨١. الوجيزة ٥٠.
(٣١٦٦)
[الكندي]

محمد بن ميسرة الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ و ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٤. خاتمة المستدرك

٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٢. رجال البرقي ٢٠. نقد الرجال ٣٣٦. جامع
الرواة ٢: ٢٠٦. مجمع الرجال ٦: ٦١. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.

(٢٠٢)



(٣١٦٧)
[المفلوج]

أبو النصر، وقيل أبو النضر محمد بن ميمون التميمي، الزعفراني، الكوفي،
المشهور بالمفلوج.

محدث عامي ضعفه بعض أصحابنا وحسنه آخرون منهم، والعامة اختلفوا فيه
فمنهم من وصفه بالوثاقة والصدق، ومنهم من قال كان منكر الحديث جدا ال يحل

االحتجاج به.
قدم بغداد وحدث بها، وله كتاب.

روى عنه يعقوب الدورقي، ومحمد بن عبيد المحاربي، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١١٧ و ١٩٥.
خاتمة المستدرك ٨٤٣ و ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٦: ٨٧ و ١٧: ٢٩٤. نقد

الرجال
٣٣٦. جامع الرواة ٢: ١١٤ و ٢٠٧. مجمع الرجال ٦: ٦١. رجال النجاشي ٢٥٢.

رجال
ابن داود ٢٧٦. رجال الحلي ٢٥٥. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧ وفيه

كنيته
أبو جعفر. إتقان المقال ٢٣٤ و ٣٦١. الوجيزة ٥٠.

لسان الميزان ٧: ٣٧٧. التاريخ الكبير ١: ٢٣٤. ميزان االعتدال ٤: ٥٣.
المجروحين ٢: ٢٨١. تقريب التهذيب ٢: ٢١٢. تهذيب التهذيب ٩: ٤٨٥. تاريخ

بغداد
٣: ٢٦٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٠٨. الضعفاء الكبير ٤: ١٣٧. الكامل في ضعفاء
الرجال ٦: ٢٢٦٨. الجرح والتعديل ٤: ١: ٨٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٨٧. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٠٤. الكنى واألسماء ٢: ١٣٦. المغني في الضعفاء ٢:
.٦٣٨

(٣١٦٨)
[التبعي]

محمد بن ميمون الحضرمي، التبعي.

(٢٠٣)



إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٤. جامع الرواة ٢: ٢٠٧. مجمع الرجال ٦: ٦١.

منهج
المقال ٣٢٧.

(٣١٦٩)
[الخثعمي]

محمد بن ميمون الخثعمي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٧. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٤. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة
:٢

٢٠٧. مجمع الرجال ٦: ٦١. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. روضة المتقين
١٤: ٤٥٣. الوجيزة ٥٠. إتقان المقال ٢٣٤.

(٣١٧٠)
[الشيباني]

أبو عبد الله محمد بن ميمون الشيباني بالوالء، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٧.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٣. نقد الرجال ٣٣٦. مجمع الرجال ٦: ٦١. جامع

الرواة
.٢: ٢٠٧
(٣١٧١)

[األسدي]
محمد بن ميمون بن عطاء األسدي.

(٢٠٤)



إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة
المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٤. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة

:٢
٢٠٧. مجمع الرجال ٦: ٦١. منهج المقال ٣٢٧. روضة المتقين ١٤: ٤٥٣. إتقان

المقال
٢٣٤. الوجيزة ٥٠.

(٣١٧٢)
[الكندي]

محمد بن ميمون الكندي بالوالء، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه أبو بدر شجاع بن الوليد، وحماد بن عيسى.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٤. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٧. مجمع

الرجال ٦: ٦١. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.
لسان الميزان ٥: ٤٠٢. ميزان االعتدال ٤: ٥٣. المغني في الضعفاء ٢: ٦٣٨ وفيه:

مجهول. الجرح والتعديل ٤: ١: ٨٠.
(٣١٧٣)

[الصيرفي]
محمد بن ناجية الصيرفي، األنصاري، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٥. نقد الرجال ٣٣٦. مجمع الرجال ٦: ٦١ وفيه أسند
عنه،

وفيه المدني بدل الكوفي. جامع الرواة ٢: ٢٠٧. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال
.٣٢٧

(٢٠٥)



(٣١٧٤)
[األنصاري]

محمد بن نافع األنصاري، المدني.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. معجم

رجال الحديث ١٧: ٢٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة
:٢

٢٠٧. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. روضة المتقين ١٤: ٤٥٣. إتقان
المقال ٢٣٤.

(٣١٧٥)
[الحميري]

محمد بن نافع الحميري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٦. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٧. مجمع

الرجال ٦: ٦٢. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣١٧٦)

[محمد بن أبي نصر]
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢١. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٨.

(٣١٧٧)
[البارقي]

محمد بن نصر، وقيل نصير بن عبد الرحمن البارقي، الكوفي.
إمامي.

(٢٠٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٥. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٢٩٧. نقد الرجال ٣٣٦. جامع الرواة ٢: ٢٠٧. مجمع

الرجال ٦: ٦٢. منهج المقال ٣٢٧. الوجيزة ٥٠.
(٣١٧٨)
[الجمال]

محمد بن النضر بن فرواش، وقيل قرواش النهدي، الكوفي، الجمال.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦ وفيه اسم أبيه نصر بدل

النضر. خاتمة المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠١. نقد الرجال ٣٣٧.
جامع الرواة ٢: ٢٠٨. مجمع الرجال ٦: ٦٣. منهج المقال ٣٢٧.

(٣١٧٩)
[الخزاعي]

محمد بن نضلة، وقيل فضيلة الخزاعي، المدني.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. معجم

رجال الحديث ١٧: ٣٠٢. خاتمة المستدرك ٨٤٨. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة
:٢

٢٠٨. مجمع الرجال ٦: ٦٣. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. روضة المتقين
١٤: ٤٥٣. إتقان المقال ٢٣٤ وفيه اسم أبيه فضلة بدل نضلة. الوجيزة ٥٠.

(٣١٨٠)
[األزدي]

محمد بن النعمان األزدي، الكوفي.
إمامي.

(٢٠٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٤. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٨. مجمع

الرجال ٦: ٦٣. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣١٨١)

[الحضرمي]
محمد بن النعمان الحضرمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٤. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع

الرجال ٦: ٦٣. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣١٨٢)

[الصحاف]
محمد بن نعيم الصحاف، الكوفي.

محدث إمامي وثقه بعض أصحابنا، وقال آخرون منهم كان ممدوحا كالثقة.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن الحسن بن زياد العطار.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٤. معجم الثقات ٣٥٧ وفيه الصراف بدل الصحاف.
نقد

الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع الرجال ٦: ٦٣. رجال النجاشي في
ترجمة

أخيه الحسين بن نعيم ٤٠. رجال الحلي ٥١ في ترجمة أخيه الحسين بن نعيم. رجال

(٢٠٨)



ابن داود في ترجمة أخيه الحسين بن نعيم ٨٢. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال
.٣٢٧

روضة المتقين ١٤: ٤٥٣. إتقان المقال ١٣٣. الوجيزة ٥٠. رجال األنصاري ١٨١.
(٣١٨٣)
[الكوفي]

محمد بن نهار الكوفي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٠. معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٦.

(٣١٨٤)
[الصيرفي]

محمد بن نوفل بن عائذ الصيرفي، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه محمد بن مسلم األشجعي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٦. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع

الرجال ٦: ٦٣. منتهى المقال ٢٩٤.
(٣١٨٥)

[محمد بن هارون]
محدث إمامي ضعيف الحال.

روى عنه المفضل بن صالح األسدي، ومحمد بن أحمد بن يحيى األشعري.
المراجع:

رجال الطوسي ٤٩٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. رجال النجاشي في
ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى ٢٤٥. مجمع الرجال ٦: ٦٦. رجال ابن داود ٢٧٦.

نقد الرجال ٣٣٧. رجال الحلي ٢٥٤. معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٦ و ٣١٧.
جامع

(٢٠٩)



الرواة ٢: ٢١٢. منتهى المقال ٢٩٦. منهج المقال ٣٢٨. الوجيزة ٥٠. رجال
األنصاري ١٨٢.

(٣١٨٦)
[الطائي]

محمد بن هاشم الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٩. رجال البرقي ٢١. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة
:٢

٢١٢. مجمع الرجال ٦: ٦٦. منتهى المقال ٢٩٤. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٨٧)
[القرشي]

محمد بن هاشم القرشي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٩. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع

الرجال ٦: ٦٧. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٨٨)
[الليثي]

أبو عبد الملك محمد بن هاني الليثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٩. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع

(٢١٠)



الرجال ٦: ٦٧. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٨٩)

[الهمداني]
محمد بن هاني الهمداني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٠. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع

الرجال ٦: ٦٧. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٩٠)
[الطائي]

محمد بن الهذيل الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢١. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع

الرجال ٦: ٦٧. منتهى المقال ٢٩٥.
(٣١٩١)
[الفزاري]

محمد بن هشام الفزاري، وقيل الخثعمي، الكوفي.
محدث، عالم، متكلم، إمامي حسن الحال، وقيل كان من العامة، وله كتاب.

روى عنه النضر بن سويد.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة

(٢١١)



المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٢. نقد الرجال ٣٣٨. رجال
النجاشي

٢٦٢. رجال ابن داود ١٨٥. معجم الثقات ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع
الرجال

٦: ٦٧. منتهى المقال ٢٩٦. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٩٢)
[الكوفي]

محمد بن أبي هالل الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٦٥. خاتمة المستدرك ٨٣٩.
معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٩. نقد الرجال ٢٨٥. جامع الرواة ٢: ٥٧. مجمع

الرجال
٥: ١٢٤. منهج المقال ٢٧٧.

(٣١٩٣)
[المذحجي]

محمد بن هالل بن أبي هالل المذحجي، القرشي، الكعبي بالوالء، المدني،
حليف بني جمح.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة يوثقونه ويصدقونه.
روى عنه زيد بن الحباب، وحماد بن خالد الخياط، وأبو عامر العقدي

وغيرهم.
توفي سنة ١٦٢.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٣ وفيه اسم أبيه هالم بدل هالل. نقد الرجال ٣٣٨.

جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع الرجال ٦: ٦٧. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال
.٣٢٨

تقريب التهذيب ٢: ٢١٤. تهذيب التهذيب ٩: ٤٩٨. التاريخ الكبير ١: ٢٥٧.

(٢١٢)



خالصة تذهيب الكمال ٣٠٩. تاريخ أسماء الثقات ٢٩٥. الثقات ٧: ٤٠٧. الجرح
والتعديل ٤: ١: ١١٥.

(٣١٩٤)
[الخيواني]

محمد بن هالل الهمداني، الخيواني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٣. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٢. مجمع

الرجال ٦: ٦٧. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٩٥)

[الحنظلي]
محمد بن همام التميمي، الحنظلي، الكوفي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٤. رجال ابن داود ١٨٦. نقد الرجال ٣٣٨. جامع

الرواة
٢: ٢١٣. مجمع الرجال ٦: ٦٨. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٨.

(٣١٩٦)
[العبدي]

أبو شهاب محمد بن همام العبدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٨. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

(٢١٣)



معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٤. رجال ابن داود ١٨٦. نقد الرجال ٣٣٨. جامع
الرواة

٢: ٢١٣. مجمع الرجال ٦: ٦٨. منهج المقال ٣٢٨.
(٣١٩٧)

[محمد بن الهمداني]
محدث إمامي حسن الحال.
روى عنه غالب بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٥. جامع الرواة ٢: ٢١٣. مجمع الرجال ٦: ٦٨.

منهج
المقال ٣٢٨. إتقان المقال ٢٣٥.

(٣١٩٨)
[العنزي]

محمد بن وائل العنزي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٧. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع

الرجال ٦: ٦٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣١٩٩)

[محمد الواسطي]
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه أبان بن تغلب، وأبان بن عثمان األحمر.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٨٦. رجال البرقي ٢٠. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع

الرجال

(٢١٤)



٦: ٦٤. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. إتقان المقال ٢٣٤.
(٣٢٠٠)

[المنقري]
محمد بن واصل بن سليم التميمي، المنقري، الكوفي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة
المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٧. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة

:٢
٢٠٩. مجمع الرجال ٦: ٦٤. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٧. إتقان المقال

.٢٣٥
(٣٢٠١)
[الوراق]

محمد الوراق، وقيل ابن الوراق، الكوفي.
محدث إمامي.

روى عنه عبد الله بن مسكان، وأبو أيوب الخزاز.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٦. تنقيح المقال ٣ قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٧ و ١٨: ٨٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع الرجال

:٦
٦٤. منهج المقال ٣٢٧.

(٣٢٠٢)
[المنقري]

محمد بن الورد المنقري، التميمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. معجم رجال الحديث ١٧:
٣٠٧. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢٠٩. مجمع الرجال ٦: ٦٤. منهج المقال

.٣٢٧

(٢١٥)



(٣٢٠٣)
[األنصاري]

محمد بن والد األنصاري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٠٧. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢١٠. مجمع

الرجال ٦: ٦٤. منهج المقال ٣٢٧.
(٣٢٠٤)
[القرشي]

أبو رجاء محمد بن الوليد بن عمارة القرشي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٣. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة ٢: ٢١١. مجمع

الرجال ٦: ٦٥. منهج المقال ٣٢٨.
(٣٢٠٥)
[العنزي]

أبو الفضل محمد بن الوليد بن الوليد العنزي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٧. خاتمة

المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٧: ٣١٣. نقد الرجال ٣٣٧. جامع الرواة
:٢

٢١١. مجمع الرجال ٦: ٦٥. منتهى المقال ٢٩٦. منهج المقال ٣٢٨. إتقان المقال
.٢٣٥

(٢١٦)



(٣٢٠٦)
[الكوفي]

محمد بن ياسر، وقيل ياس الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٧. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٣. مجمع

الرجال ٦: ٦٨. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٨.
(٣٢٠٧)
[القيسي]

محمد بن ياسين، وقيل ياسمين بن عمارة القيسي بالوالء، الكوفي.
إمامي. توفي سنة ١٧١ عن اثنين وستين، وقيل اثنين وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٧: ٣٢٧. نقد الرجال ٣٣٨. جامع الرواة ٢: ٢١٣. مجمع

الرجال ٦: ٦٨. منهج المقال ٣٢٨.
(٣٢٠٨)

[األحمري]
محمد بن يحيى األحمري، الكوفي، المعروف بظاهر، وقيل زاهر، وقيل زاهد،

وقيل ذاهر.
إمامي كوفي نزل الري.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣١. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٢١٥. مجمع

الرجال

(٢١٧)



٦: ٦٩. منهج المقال ٣٢٨.
(٣٢٠٩)

[الخثعمي]
محمد بن يحيى بن سلمان، وقيل سليمان، وقيل سليم الخثعمي، الكوفي، أخو

مغلس.
محدث إمامي ثقة، وقيل ضعيف، وقيل مهمل، وقيل عامي، وله كتاب.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأبو
إسماعيل السراج وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ١٩٩. رجال النجاشي ٢٥٤.

نقد الرجال ٣٣٩. فهرست الطوسي ١٤١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣. رجال ابن
داود ١٨٦. معالم العلماء ١٠٢. رجال الحلي ١٥٨. معجم الثقات ١١٩. جامع الرواة

:٢
٢١٥ و ٢١٧. هداية المحدثين ٢٥٨ و ٢٥٩. مجمع الرجال ٦: ٦٩ و ٧٠. منتهى

المقال
٢٩٦. منهج المقال ٣٢٩. ايضاح االشتباه ٨١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٦. إتقان

المقال
١٣٤ و ٣٦١. الوجيزة ٥٠. شرح مشيخة الفقيه ٣٣. رجال األنصاري ١٨٢ و ١٨٣.

(٣٢١٠)
[الليثي]

محمد بن يحيى بن طحالء، وقيل كحالء، وقيل كحالن، وقيل طلحة المدني،
الليثي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٠. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٦. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٢١٧. مجمع
الرجال ٦: ٧٠. رجال ابن داود ١٨٦. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٢٩.

(٢١٨)



(٣٢١١)
[الهاشمي]

محمد بن يحيى صاحب الديلم ابن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن
الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي،

الحسني، المدني، المشهور باألثبتي، وقيل األبنثي.
إمامي حبسه بكار بن الزبير بالمدينة المنورة في عهد هارون العباسي، ولم

يزل محبوسا حتى توفي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٠. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٦. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٢١٧. مجمع

الرجال
٦: ٧٠. عمدة الطالب ١٥٤. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٩٩. منهج المقال ٣٢٩.

الوجيزة ٥٠. الفخري في أنساب الطالبيين ٩٧.
(٣٢١٢)
[القرشي]

محمد بن يحيى القرشي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٠. معجم رجال الحديث

١٨: ٤٢. جامع الرواة ٢: ٢١٧. مجمع الرجال ٦: ٧١. منهج المقال ٣٢٩.
(٣٢١٣)
[الكندي]

محمد بن يحيى الكندي، النهدي، وقيل البدي، الكوفي، أخو زكريا بن يحيى.
إمامي حسن الحال.

(٢١٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٠. خاتمة

المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٤٢. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢:
٢١٧. مجمع الرجال ٦: ٧١. رجال البرقي ١٩. منهج المقال ٣٢٩. إتقان المقال

.٢٣٥
الوجيزة ٥٠.

(٣٢١٤)
[المدني]

محمد بن يحيى المدني.
محدث إمامي. روى عنه زكريا بن محمد.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٠. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

معجم رجال الحديث ١٨: ٤٣. جامع الرواة ٢: ٢١٧. مجمع الرجال ٦: ٧١. منهج
المقال ٣٢٩.

(٣٢١٥)
[محمد بن أبي يزيد]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧. معجم رجال الحديث ١٤: ٢٩٩. خاتمة المستدرك ٨٣٩. نقد
الرجال ٢٨٥. جامع الرواة ٢: ٥٧. مجمع الرجال ٥: ١٢٤. منهج المقال ٢٧٧.

(٣٢١٦)
[الجعفي]

محمد بن يزيد بن األشهب، وقيل أبو األشهب الجعفي، الكوفي.
إمامي.

(٢٢٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٤٧. جامع الرواة ٢: ٢١٨. مجمع الرجال ٢١٨. منهج

المقال ٣٢٩.
(٣٢١٧)

[الرواسي]
محمد بن يزيد الرواسي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٤٨. جامع الرواة ٢: ٢١٨. مجمع الرجال ٦: ٧٢. منهج

المقال ٣٢٩.
(٣٢١٨)

[الهاشمي]
محمد بن يزيد بن أبي زياد الهاشمي وقيل الثقفي بالوالء، الكوفي، وقيل

الفلسطيني.
محدث حسن الحال.

روى عنه معقل بن عبيد الله، وأبو بكر بن عياش، وعبد الرحمن بن رزين
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة
المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٤٧. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢:
٢١٨. مجمع الرجال ٦: ٧٢. منتهى المقال ٢٩٧. منهج المقال ٣٢٩. الوجيزة ٥٠.

إتقان
المقال ٢٣٥.

لسان الميزان ٥: ٤٣٢ و ٧: ٣٧٩. ميزان االعتدال ٤: ٦٧. تهذيب التهذيب ٩:

(٢٢١)



٥٢٤. التاريخ الكبير ١: ٢٦٠. خالصة تذهيب الكمال ٣١١. الضعفاء الكبير ٤:
.١٤٧

الجرح والتعديل ٤: ١: ١٢٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٢٧٠. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٠٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٤٤.

(٣٢١٩)
[صاحب البان]

محمد بن يزيد العطار، وقيل ابن العطار، الكوفي، صاحب البان.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه ابنه عبد الله. توفي سنة ١٤٩ عن واحد وستين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة
المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٤٨. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢:
٢١٨. مجمع الرجال ٦: ٧٢. منتهى المقال ٢٩٧. منهج المقال ٣٢٩. إتقان المقال

.٢٣٥
الوجيزة ٥٠.

(٣٢٢٠)
[الثقفي]

محمد بن يزيد بن عمر الثقفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٤٨

وفيه اسم جده عمرو بدل عمر. معجم رجال الحديث ١٨: ٤٧. نقد الرجال ٣٣٩.
جامع الرواة ٢: ٢١٨. مجمع الرجال ٦: ٧٢. منهج المقال ٣٢٩.

(٣٢٢١)
[الكوفي]

محمد بن يزيد الكوفي.

(٢٢٢)



إمامي ضعفه بعض العامة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٤٩. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٢١٨. مجمع

الرجال
٦: ٧٢. منهج المقال ٣٢٩.

لسان الميزان ٥: ٤٣٢. ميزان االعتدال ٤: ٦٩. المغني في الضعفاء ٢: ٦٤٤.
الجرح والتعديل ٤: ١: ١٢٨.

(٣٢٢٢)
[الكوفي]

محمد بن اليسع بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٤٩. نقد الرجال ٣٣٩. جامع الرواة ٢: ٢١٨. مجمع

الرجال
٦: ٧٢. منتهى المقال ٢٩٥.

(٣٢٢٣)
[البجلي]

محمد بن يعقوب بن قيس البجلي، الدهني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٢. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٦٦. نقد الرجال ٣٤٠. جامع الرواة ٢: ٢١٩. مجمع

الرجال
٦: ٧٥. منهج المقال ٣٣٠.

(٢٢٣)



(٣٢٢٤)
[البكري]

محمد بن اليمان البكري، العنزي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٢. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ٦٦. نقد الرجال ٣٤٠. جامع الرواة ٢: ٢١٩. مجمع

الرجال
٦: ٧٥ وفيه الغنوي بدل العنزي. منتهى المقال ٢٩٥. منهج المقال ٣٣٠.

(٣٢٢٥)
[الصنعاني]

محمد بن يوسف الصنعاني.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه حماد بن عيسى، وعثمان بن عيسى.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميمم: ٢٠٢. معجم رجال الحديث
١٨: ٦٨. رجال النجاشي ٢٥٣. رجال ابن داود ١٨٧. رجال الحلي ١٥٨. معجم

الثقات ١٢٠. نقد الرجال ٣٤٠. توضيح االشتباه ٢٧٩. جامع الرواة ٢: ٢١٩. هداية
المحدثين ٢٦٠. مجمع الرجال ٦: ٧٥. منتهى المقال ٢٩٨. منهج المقال ٣٣٠.

ايضاح
االشتباه ٨١. نضد االيضاح ٣٢٧. روضة المتقين ١٤: ٤٥٥. وسائل الشيعة ٢٠:

.٣٤٦
إتقان المقال ١٣٥. رجال األنصاري ١٨٣. الوجيزة ٥٠.

(٣٢٢٦)
[الكوفي]

محمد بن يونس الكوفي.
إمامي حسن الحال.

(٢٢٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٤. وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٣. خاتمة

المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٧٠. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢:
٢٢٠. مجمع الرجال ٦: ٧٦. منتهى المقال ٢٩٥ و ٢٩٨. منهج المقال ٣٣٠. إتقان

المقال ٢٣٥. الوجيزة ٥٠.
(٣٢٢٧)
[البكري]

محمود بن أبي العرندس البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٣. معجم رجال الحديث

١٨: ٨٨ وفيه البكر بدل البكري. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٠. توضيح
االشتباه ٢٧٩. مجمع الرجال ٦: ٧٦. خاتمة المستدرك ٨٤٨. منهج المقال ٣٣٠

وفيه
اسمه محمد بدل محمود.

(٣٢٢٨)
[الطائي]

المختار بن عمارة الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٣. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع

الرجال ٦: ٧٩. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٢٩)
[الثقفي]

المختار بن المنيح، وقيل المنسح، وقيل المسيح الثقفي، الكوفي.

(٢٢٥)



محدث إمامي، وثقه بعض العامة.
روى عنه ابنه عبد الملك بن المختار.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٤. نقد

الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع الرجال ٦: ٧٩. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٣٠)

[ابن ربعي]
مخرمة، وقيل مخزمة بن ربعي.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه علي بن الحكم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥. جامع الرواة ٢: ٢٢٢.

(٣٢٣١)
[مخلد البصري]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع

الرجال ٦: ٨٠. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٣٢)
[العنزي]

مخلد بن أبي خالد، وقيل ابن خالد العنزي، وقيل العمري، الكوفي.
إمامي.

(٢٢٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع

الرجال ٦: ٧٩. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٣٣)
[السراج]

مخلد السراج، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٦. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع

الرجال ٦: ٨٠. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٣٤)

[مخلد بن سكين]
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣١. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥.

(٣٢٣٥)
[البجلي]

أبو نصر مخلد بن شداد البجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥. نقد الرجال ٣٤١. توضيح االشتباه ٢٧٩. جامع

الرواة
٢: ٢٢٢. مجمع الرجال ٦: ٨٠. منهج المقال ٣٣١.

(٢٢٧)



(٣٢٣٦)
[الكوفي]

مخلد بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٥. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. منتهى

المقال
٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.

(٣٢٣٧)
[المجدي]

مخلد بن عبد الله المجدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٦. جامع الرواة ٢: ٢٢٢. مجمع الرجال ٦: ٨٠.

منهج
المقال ٣٣١.

(٣٢٣٨)
[النيسابوري]

مخلد بن يزيد النيسابوري.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال و التراجم في مصنفاتهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣١. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٦.

(٣٢٣٩)
[مدرك بن حبيب]

كسابقه.

(٢٢٨)



المراجع:
رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٧.

(٣٢٤٠)
[مدرك الحضرمي]

كسابقيه.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٨.
(٣٢٤١)

[مدرك بن عبد الرحمن]
محدث مهمل الحديث، لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه عبد الله بن القاسم، وعمرو بن زياد.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
٢٠٧. جامع الرواة ٢: ٢٢٢.

(٣٢٤٢)
[الطائي]

مدرك بن عمار الطائي، الكوفي.
إمامي تابعي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٨. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٣. مجمع

الرجال ٦: ٨٠. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.
لسان الميزان ٦: ١٢. ميزان االعتدال ٤: ٨٦.

(٢٢٩)



(٣٢٤٣)
[النخعي]

مدرك بن الهزهاز، وقيل الهرهاز، وقيل ابن أبي الهزهاز النخعي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه عمر بن أبان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٨.

معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٧ و ١٠٨. رجال البرقي ٣٩. نقد الرجال ٣٤١. جامع
الرواة ٢: ٢٢٢ و ٢٢٣. مجمع الرجال ٦: ٨٠. منهج المقال ٣٣١.

(٣٢٤٤)
[األنصاري]

مراد بن خارجة األنصاري، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه علي بن عبد العزيز.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٠٩. رجال النجاشي ٣٠٧ في ترجمة أخيه هارون بن
خارجة. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٣. مجمع الرجال ٦: ٨٠. منتهى

المقال
٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.

(٣٢٤٥)
[المدايني]

أبو محمد مرازم بن حكيم المدايني، األزدي بالوالء.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن حديد، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وغيرهم.
قتله هارون العباسي قبل سنة ١٩٣.

(٢٣٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩ و ٣٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٨. معجم رجال

الحديث ١٨: ١١٠ و ١١١ و ١١٢ و ٢٣: ١٤٠. معالم العلماء ١٢٥. فهرست
الطوسي

١٧٠. رجال النجاشي ٣٠٠. رجال الحلي ١٧٠. رجال ابن داود ١٨٧ وفيه اسم أبيه
الحكم بدل حكيم. معجم الثقات ١٢٠. توضيح االشتباه ٢٧٩. رجال البرقي ٤٥ و

.٤٨
نقد الرجال ٣٤١ و ٤١١. جامع الرواة ٢: ٢٢٣. مجمع الرجال ٦: ٨٠ و ٨١ و ٧:

.١٤٧
منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣١. ايضاح االشتباه ٩٦. نضد االيضاح ٣٢٨.

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٨. إتقان المقال ١٣٥. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٦٠.
رجال األنصاري ١٨٤. بهجة اآلمال ٧: ١٠.

لسان الميزان ٢: ١٨١ في ترجمة أخيه حديد بن حكيم، و ٦: ١٣ وفيه اسمه
مراذم بن جبلة بدل مرازم بن حكيم.

(٣٢٤٦)
[أبو جعفر مردعة]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه صفوان بن يحيى.

المراجع:
تنقيح المقال ٣: قسم الكنى: ٩. معجم رجال الحديث ٢١: ٩٤.

(٣٢٤٧)
[الكوفي]

المرزبان بن خالد الكوفي.
إمامي

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٨. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١١٦. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٤. مجمع

(٢٣١)



الرجال ٦: ٨٢. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣١.
(٣٢٤٨)
[الكندي]

مرزبان بن مسعود، وقيل مسروق الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١١٧. نقد الرجال ٣٤١. جامع الرواة ٢: ٢٢٥. مجمع

الرجال ٦: ٨٢. منهج المقال ٣٣٢.
(٣٢٤٩)
[مرزوق]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه فضيل بن عثمان.

المراجع:
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٩. رجال الكشي في ترجمة محمد بن قيس ٣٤٠.

معجم رجال الحديث ١٨: ١١٨.
(٣٢٥٠)
[الطائي]

مرة بن عصمة الطائي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٧. توضيح االشتباه ٢٨٠. نقد الرجال ٣٤٢. جامع

الرواة
٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦: ٨٤. منهج المقال ٣٣٢.

(٢٣٢)



(٣٢٥١)
[الكندي]

مرة الكندي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٧. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦: ٨٤.

منهج
المقال ٣٣٢.

(٣٢٥٢)
[مرة]

مرة مولى خالد بن عبد الله القسري.
محدث إمامي معتمد.

روى عنه صفوان بن يحيى، وأحمد بن سليمان، وفضالة بن أيوب وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٢٧ و ٢٢٨. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦:

٨٤
وفيه القمري بدل القسري. منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٢.

(٣٢٥٣)
[مرهف]

مرهف بن أبي المرهف.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٨. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع

(٢٣٣)



الرجال ٦: ٨٥. منهج المقال ٣٣٢.
(٣٢٥٤)
[الكوفي]

مروان بن أسد الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.
روى عنه معاوية بن وهب.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٨٤٩.

معجم رجال الحديث ١٨: ١١٩. رجال البرقي ٤٦. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة
:٢

٢٢٥. مجمع الرجال ٦: ٨٣. إتقان المقال ٢٣٥.
(٣٢٥٥)

[مروان بن صباح]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه الهيثم بن عبد الله.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٨: ١٢١. جامع الرواة ٢: ٢٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم
الميم: ٢٠٩.

(٣٢٥٦)
[األنصاري]

أبو عثمان مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلى األنصاري، الزرقي،
المدني.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم، ولكن العامة وثقه بعضهم
وضعفه فريق آخر منهم.

روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة، ويحيى بن سعيد األنصاري، وسعيد بن

(٢٣٤)



أبي هالل وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢١. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٥. مجمع

الرجال ٦: ٨٣. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣٢.
لسان الميزان ٧: ٣٨٣. ميزان االعتدال ٤: ٩٢. تقريب التهذيب ٢: ٢٣٩. تهذيب
التهذيب ١٠: ٩٥. خالصة تذهيب الكمال ٣١٩. التاريخ الكبير ٧: ٣٧٠. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ١١٤. المغني في الضعفاء ٢: ٦٥٢. الثقات ٧: ٤٨٢.
الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٧٢.

(٣٢٥٧)
[الكوفي]

مروان بن مسلم الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وعلي بن يعقوب الهاشمي، وأحمد بن
راشد وغيرهم.

المراجع:
رجال النجاشي ٢٩٧. معجم رجال الحديث ١٨: ١٢١. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٢٠٩. فهرست الطوسي ١٦٩. جامع الرواة ٢: ٢٢٥. رجال ابن داود ١٨٨.
نقد

الرجال ٣٤٢. رجال الحلي ١٧٣ وفيه اسم أبيه موسى بدل مسلم. هداية المحدثين
١٤٥. معجم الثقات ١٢٠. مجمع الرجال ٦: ٨٣. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال
٣٣٢. جامع المقال ٨٩. روضة المتقين ١٤: ٤٥٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٨. إتقان

المقال ١٣٥. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٧٧. رجال األنصاري ١٨٤. بهجة
اآلمال

.٧: ١٣

(٢٣٥)



(٣٢٥٨)
[الفزاري]

أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة بن حصن بن
حذيفة الفزاري، الكوفي.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، ولكن العامة قالوا بأنه متفق على
توثيقه، وكان حافظا.

كان كوفي األصل، سكن دمشق مدة، ثم قدم بغداد وحدث بها، ثم خرج إلى
مكة المكرمة وجاور بها، ولم يزل بها حتى توفي فجأة في ١٠ ذي الحجة سنة

١٩٣، وقيل سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٧٣ عن عمر جاوز الثمانين.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٠٩. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٤. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٦. مجمع

الرجال ٦: ٨٣. منهج المقال ٣٣٢. منتهى المقال ٢٩٩.
لسان الميزان ٧: ٣٨٣. ميزان االعتدال ٤: ٩٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٣٩. الكامل

في التاريخ ٦: ١٢٠ و ٢٢٦. طبقات الحفاظ ١٢٩. تهذيب التهذيب ١٠: ٩٦.
شذرات

الذهب ١: ٣٣٣. العبر ١: ٣١١. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٤. تذكرة الحفاظ ١: ٢٩٥.
خالصة تذهيب الكمال ٣١٩. اللباب ٢: ٢١٣. األنساب ٤٢٧. تاريخ بغداد ١٣:

.١٤٩
طبقات ابن سعد ٧: ٣٢٩. الضعفاء الكبير ٤: ٢٠٣. الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٧٢.

تاريخ
الثقات ٤٢٤. تاريخ أسماء الثقات ٣١٤. هدى الساري ٤٤٣. المغني في الضعفاء ٢:

٦٥٢. الثقات ٧: ٤٨٣.
(٣٢٥٩)

[الكاهلي]
مزيد بن زياد الكاهلي بالوالء، الكوفي.

إمامي.

(٢٣٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٩. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع

الرجال ٦: ٨٥. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣٢.
(٣٢٦٠)
[البكري]

مزيد بن المهلهل البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٠. خاتمة المستدرك ٨٤٩.

معجم رجال الحديث ١٨: ١٢٩ وفيه الكبري بدل البكري. نقد الرجال ٣٤٢. جامع
الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦: ٨٥. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣٢.

(٣٢٦١)
[البارقي]

مستغفر، وقيل المستعير بن عبد الرحمن البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٣١. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع

الرجال ٦: ٨٥. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٦٢)
[الحنفي]

المستنير بن عمرو، وقيل عمر الحنفي، الكوفي.
إمامي.

(٢٣٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩
وفيه الخثعمي بدل الحنفي. معجم رجال الحديث ١٨: ١٣١. نقد الرجال ٣٤٢.

جامع
الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦: ٨٥. منتهى المقال ٢٩٩. منهج المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٣)
[الجعفي]

المستنير بن يزيد الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٣١. رجال البرقي ١٦ في أصحاب اإلمام الباقر عليه

السالم. نقد
الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧. مجمع الرجال ٦: ٨٥. منتهى المقال ٣٠٢.

منهج
المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٤)
[الكوفي]

مستهل بن عطاء الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٨ و ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك
٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٢. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧.

مجمع
الرجال ٦: ٨٦. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٥)
[النخعي]

أبو المستهل المستورد بن نهيك النخعي، الكوفي.

(٢٣٨)



محدث إمامي. روى عنه زكريا المؤمن، وعلي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٣١ و ١٣٢. نقد الرجال ٣٤٢. جامع الرواة ٢: ٢٢٧.

مجمع
الرجال ٦: ٨٥. منهج المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٦)
[الكوفي]

مسروق بن محمد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٢. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. منتهى

المقال
٣٠٢. منهج المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٧)
[مسروق بن وائل]

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

رجال البرقي ٤٤. معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٣.
(٣٢٦٨)
[الكوفي]

مسعدة بن جعفر الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.

(٢٣٩)



معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٣. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع
الرجال ٦: ٨٦. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٣.

(٣٢٦٩)
[السلمي]

مسعدة بن الربيع السلمي، وقيل المسلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٤. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع

الرجال ٦: ٨٦. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٧٠)
[الربعي]

مسعدة بن زياد الكوفي، الربعي، وقيل العبدي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب (الحالل والحرام).

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه هارون بن مسلم، ومحمد بن الحسين.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٧ و ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١١. معجم رجال

الحديث ١٨: ١٣٤ و ١٣٥. رجال النجاشي ٢٩٥. فهرست الطوسي ١٦٧. رجال
ابن

داود ١٨٨. معالم العلماء ١٢٣. رجال الحلي ١٧٣. معجم الثقات ١٢٠. رجال
البرقي

٣٨. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع الرجال ٦: ٨٦. الذريعة ٧:
.٦٢

منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٤٨. إتقان المقال
.١٣٦

شرح مشيخة الفقيه ١١١. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٥. بهجة اآلمال ٧: ١٧.

(٢٤٠)



(٣٢٧١)
[مسعدة بن صدقة]

أبو محمد، وقيل أبو بشر مسعدة بن صدقة بن زياد العبسي، وقيل العبدي،
البصري.

محدث عامي ثقة، وقيل ضعيف الحديث بتري، وله كتب منها (خطب أمير
المؤمنين عليه السالم).

روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه هارون بن مسلم، وجعفر بن عبد الله، وسعيد بن عمرو وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٧ و ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢. خاتمة المستدرك
٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٤ و ١٣٥ و ١٣٧. رجال النجاشي ٢٩٥.

فهرست
الطوسي ١٦٧. رجال البرقي ٣٨. معالم العلماء ١٢٣. رجال ابن داود ١٨٨ و ٢٧٨.
رجال الحلي ٢٦٠ وفيه اسمه مسعد بدل مسعدة. معجم الثقات ٣٥٩. توضيح االشتباه
٢٨١. نقد الرجال ٣٤٣ وفيه السعيدي بدل العبسي أو العبدي. جامع الرواة ٢: ٢٢٨.
هداية المحدثين ٢٦٠. رجال الكشي ٣٩٠. مجمع الرجال ٦: ٨٦ و ٨٧. االختصاص
٧٣. منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٣. التحرير الطاووسي ٢٨٠. أضبط المقال
٥٤٠. إتقان المقال ٣٦٢. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٥. بهجة اآلمال ٧: ١٧.

لسان الميزان ٦: ٢٢. ميزان االعتدال ٤: ٩٨.
(٣٢٧٢)
[األزدي]

مسعدة بن عامر األزدي.
إمامي.

(٢٤١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٠. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع

الرجال ٦: ٨٧. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٧٣)
[األزدي]

مسعدة بن عمرو األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ٢١٢ وفيه اسم أبيه عمر بدل

عمرو. خاتمة المستدرك ٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٠. نقد الرجال ٣٤٣.
جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع الرجال ٦: ٨٧. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال

.٣٣٣
(٣٢٧٤)
[الربعي]

مسعدة بن الفرج الربعي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه هارون بن مسلم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٨. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. رجال النجاشي ٢٩٥. مجمع الرجال ٦:
.٨٧

معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٤ و ١٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢. معالم
العلماء

١٢٣. نقد الرجال ٣٤٣. فهرست الطوسي ١٦٧. منهج المقال ٣٣٣. إتقان المقال
.٢٣٥

(٣٢٧٥)
[الكوفي]

مسعدة بن قرطة، وقيل قرظة الكوفي.
إمامي.

(٢٤٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٠. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع

الرجال ٦: ٨٧. منهج المقال ٣٣٣. توضيح االشتباه ٢٨١.
(٣٢٧٦)

[الهاشمي]
مسعدة الهاشمي بالوالء، المدني.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤١. مجمع الرجال ٦: ٨٧. جامع الرواة ٢: ٢٢٨.

منهج
المقال ٣٣٣.

(٣٢٧٧)
[مسعدة بن اليسع]

مسعدة بن اليسع بن قيس البصري، الباهلي، اليشكري، وقيل البكري.
محدث إمامي حسن الحال، وكان اإلمام عليه السالم يحبه، ضعفه العامة وتركوا

حديثه، وله كتاب. جاور مكة المكرمة زمنا طويال.
روى عنه هارون بن مسلم، وعيسى القطان المدايني، وعقبة بن مكرم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٣٤

و ١٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٢. رجال النجاشي ٢٩٥. معجم الثقات
.٣٥٩

فهرست الطوسي ١٦٧. رجال البرقي ٣٨. معالم العلماء ١٢٣. نقد الرجال ٣٤٣.
جامع

الرواة ٢: ٢٢٨. مجمع الرجال ٦: ٨٨. منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٣.
إتقان

المقال ٢٣٥.

(٢٤٣)



لسان الميزان ٦: ٢٣. ميزان االعتدال ٤: ٩٨. المجروحين ٣: ٣٥. الضعفاء الكبير
٤: ٢٤٥. التاريخ الكبير ٨: ٢٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٨٦. الجرح

والتعديل
٤: ١: ٣٧٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٧٢. المغني في الضعفاء ٢: ٦٥٤.

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١١٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٥٩.
(٣٢٧٨)
[الكوفي]

مسعود بن أسباط الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٤٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٣.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٢. منهج المقال ٣٣٣. منتهى المقال ٣٠٢. مجمع

الرجال
٦: ٨٨. جامع الرواة ٢: ٢٢٨. نقد الرجال ٣٤٣.

(٣٢٧٩)
[الجعفي]

أبو سعد، وقيل أبو سعيد مسعود بن سعد الجعفي، الكوفي.
محدث حسن الحال ممدوح، عابد، خير، وثقه بعض العامة. روى عنه أبو

غسان النهدي، والحسين بن الحسن األشقر، وعلي بن هاشم بن البريد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٧. الوجيزة ٥١. منهج المقال ٣٣٣. منتهى المقال ٣٠٠.
الخصال ١: ١٦٣. مجمع الرجال ٦: ٨٨. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. نقد الرجال ٣٤٣.

معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٣. خاتمة
المستدرك ٨٤٩.

تقريب التهذيب ٢: ٢٤٣. تهذيب التهذيب ١٠: ١١٧. التاريخ الكبير ٧: ٤٢٣.
خالصة تذهيب الكمال ٣٢٠. تاريخ الثقات ٤٢٧. تاريخ أسماء الثقات ٣١٠. الجرح

والتعديل ٤: ١: ٢٨٣.

(٢٤٤)



(٣٢٨٠)
[الزيدلي]

أبو الحسن مسكين األزدي، الزيدلي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه علي بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. إتقان المقال ٢٣٥. منهج المقال ٣٣٣. مجمع الرجال ٦:
٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ٢١٣. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٥. خاتمة

المستدرك ٨٤٩. نقد الرجال ٣٤٣. جامع الرواة ٢: ٢٢٩.
(٣٢٨١)
[السمان]

مسكين بن عبد الله السمان، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه علي بن النعمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٦. خاتمة المستدرك ٨٤٩.

نقد الرجال ٣٤٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. إتقان
المقال

١٣٦. منهج المقال ٣٣٣. مجمع الرجال ٦: ٨٨. منتهى المقال ٣٠٢.
(٣٢٨٢)
[الكوفي]

مسكين بن عبد الله الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. منهج المقال ٣٣٣. مجمع

الرجال ٦: ٨٩. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٦. خاتمة
المستدرك ٨٤٩.

(٢٤٥)



(٣٢٨٣)
[األعور الهمداني]

مسلم األعور، الهمداني، الكوفي، وجاء اسمه في كتب العامة: مسلم بن
كيسان الضبي، المالئي، البراد، األعور، أبو عبد الله الكوفي.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، ولكن العامة ضعفوه وتركوا حديثه.
روى عنه سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، والجراح بن مليح وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٦. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. مجمع الرجال ٦: ٨٩.

منهج
المقال ٣٣٣.

التاريخ الكبير ٧: ٢٧١. ميزان االعتدال ٤: ١٠٦. لسان الميزان ٧: ٣٨٦. تقريب
التهذيب ٢: ٢٤٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٢١. تهذيب التهذيب ١٠: ١٣٥.

الضعفاء
الكبير ٤: ١٥٣. المجروحين ٣: ٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٠٨. الجرح

والتعديل ٤: ١: ١٩٢. تاريخ الثقات ٤٢٨. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢١٨
و ٤٨٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١١٨. المغني في الضعفاء ٢: ٦٥٦.

الكنى
واألسماء ١: ٦١.

(٣٢٨٤)
[مسلم بن تميم]

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

رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٨.
(٣٢٨٥)
[البجلي]

مسلم بن جعفر البجلي، األحمسي، األعشى، الكوفي.
إمامي.

(٢٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٨. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. مجمع
الرجال ٦: ٨٩ وفيه األعسر بدل األعشى. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣

وفيه
إضافة إلى ألقابه المذكورة كلمة األحمر.

(٣٢٨٦)
[مسلم بن حامد]

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

رجال الطوسي ٣٠٩ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث
.١٨: ١٤٨

(٣٢٨٧)
[الزنجي]

أبو خالد أو أبو حسان، وقيل أبو عبد الله مسلم بن خالد بن مسلم، وقيل
فروة، وقيل جرجة بن سعيد المكي، القرشي، المخزومي بالوالء، األعرج،

الشامي، المعروف بالزنجي.
محدث، فقيه، عالم، مقرئ لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة اختلفوا

فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه.
كان شامي األصل، سكن مكة المكرمة وصار من مشاهير فقهاء الحجاز.
روى عنه أبو بكر الشافعي، وعبد الملك بن الماجشون، وعلي بن الجعد

وغيرهم.
توفي سنة ١٨٠، وقيل سنة ١٧٩ عن ثمانين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة

المستدرك ٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٨. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة
:٢

(٢٤٧)



٢٢٩. مجمع الرجال ٦: ٨٩. منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٣. الوجيزة ٥١.
لسان الميزان ٧: ٣٨٥. ميزان االعتدال ٤: ١٠٢. المجروحين ٢: ١٠٣ في ترجمة

عثمان بن عبد الله المغربي. تقريب التهذيب ٢: ٢٤٥. الكامل في التاريخ ٦: ١٤٧.
طبقات الشيرازي ٤٨. اللباب ٢: ٧٧. األعالم ٧: ٢٢٢. األنساب ٢٨٠. خالصة

تذهيب الكمال ٣٢١. طبقات ابن سعد ٥: ٤٩٩. تهذيب التهذيب ١٠: ١٢٨. البداية
والنهاية ١٠: ١٧٧. شذرات الذهب ١: ٢٩٤. العبر ١: ٢٧٧. المشتبه ١: ٣٢٩.

تذكرة
الحفاظ ١: ٢٣٥. طبقات ابن الجزري ٢: ٢٩٧. طبقات الحفاظ ١١٥. النجوم

الزاهرة
٢: ١٠١. التاريخ الكبير ٧: ٢٦٠. طبقات ابن خياط ٢٨٤. تاريخ أسماء الثقات

.٣١١
الضعفاء الكبير ٤: ١٥٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢١٩ و ٤٨٥. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١١٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٥٥. الثقات ٧: ٤٤٨.

تهذيب األسماء واللغات ٢: ٩٢. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٨٣. المعارف ٢٢٣.
(٣٢٨٨)
[الكوفي]

مسلم بن رستم الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه حنان بن سدير.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. معجم رجال الحديث

١٨: ١٤٨. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. مجمع الرجال ٦: ٨٩. خاتمة
المستدرك ٨٤٩. منهج المقال ٣٣٣. إتقان المقال ٢٣٥.

(٣٢٨٩)
[مسلم بن زياد]

مسلم بن زياد الكوفي.
إمامي.

(٢٤٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٨. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. مجمع

الرجال ٦: ٨٩. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٩٠)
[البجلي]

مسلم بن سعيد البجلي، البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٩. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٢٩. مجمع

الرجال ٦: ٨٩. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣ وفيه اسم أبيه سعد بدل
سعيد.

(٣٢٩١)
[العبدي]

أبو األغر، وقيل أبو األعرز، وقيل أبو األزعر مسلم، وقيل مسلمة بن سعيد
العبدي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٥. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٩. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٣٠. مجمع

الرجال ٦: ٩٠. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٩٢)

[مسلم السندي]
من موالي اإلمام الصادق عليه السالم.

(٢٤٩)



محدث إمامي حسن الحال، ممدوح، صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال البرقي ٢٣. رجال الكشي ٣٣٨. معجم رجال الحديث ١٨: ١٥٢. تنقيح

المقال ٣: قسم الميم: ٢١٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٠. نقد الرجال ٣٤٤. مجمع الرجال
:٦

٩٠. سفينة البحار ١: ٦٥٣. منتهى المقال ٣٠٠. منهج المقال ٣٣٣. خاتمة
المستدرك

٨٤٩. التحرير الطاووسي ٢٨٠. روضة المتقين ١٤: ٤٥٦. إتقان المقال ٢٣٥.
الوجيزة

٥١. بهجة اآلمال ٧: ١٨.
(٣٢٩٣)

[الهمداني]
مسلم بن سوادة الهمداني، الكوفي.

إمامي لم يذكر أصحاب كتب الرجال والتراجم تفاصيل أحواله في كتبهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٩. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٣٠. مجمع

الرجال ٦: ٨٩. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣.
(٣٢٩٤)
[األزدي]

مسلم بن صدقة األزدي بالوالء، الكوفي.
إمامي أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٤. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٤٩. نقد الرجال ٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٣٠. مجمع

الرجال ٦: ٩٠. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٣.

(٢٥٠)



(٣٢٩٥)
[مسلم بن محرز]

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

رجال البرقي ٢٣. معجم رجال الحديث ١٨: ١٥٢ وفيه اسم أبيه محرر بدل محرز.
(٣٢٩٦)

[مسلم بن محمد]
كسابقه.
المراجع:

رجال البرقي ٣٣. معجم رجال الحديث ١٨: ١٥٢.
(٣٢٩٧)
[كردين]

أبو سيار مسمع بن عبد الملك، وقيل مالك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن
شيبان البصري، الكوفي، الملقب بكردين.

من ثقات محدثي االمامية، ومن المختصين باالمام الصادق عليه السالم، ومن وجوه
أهل البصرة، وشيخ بكر بن وائل، وسيد المسامعة، وكان مؤرخا، وله نوادر كثيرة،

وله كتاب. روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن رئاب، وأبان بن عثمان وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٦ و ٣٢١. تنقيح المقال ٢: قسم الكاف: ٣٨ و ٣: قسم الميم:
٢١٥ وقسم الكنى: ١٩. معجم رجال الحديث ١٤: ١١٥ و ١٨: ١٥٤ و ١٥٥ و

١٥٦
و ١٥٧ - ١٦١ و ٢١: ١٨١ و ١٨٢ و ٢٣: ١٣٦. معالم العلماء ٩٣. رجال

النجاشي ٢٩٧.
فهرست الطوسي ١٢٨. رجال الحلي ١٧١. رجال ابن داود ١٨٩. توضيح االشتباه

(٢٥١)



٢٥٤ و ٢٨١ و ٣١١. معجم الثقات ١٢١ و ١٤٠. رجال البرقي ٤٥. نقد الرجال
٣٤٤

و ٣٨٩ و ٤١٠. جامع الرواة ٢: ٢٩ و ٢٣٠ و ٣٩٢ و ٤٥٠. مجمع الرجال ٦:
٩٠ و ٩١

و ٧: ٥١ و ١٤٥. رجال الكشي ٣١٠. االختصاص ٢٩٠. منهج المقال ٣٣٣.
ايضاح

االشتباه ٩٤. خاتمة المستدرك ٨٧٠. سفينة البحار ١: ٦٥٥. منتهى المقال ٣٠١.
التحرير الطاووسي ٢٨٠. نضد االيضاح ٣٣٠. أضبط المقال ٥٣٩ و ٥٤٠ و ٥٤٦.

إتقان
المقال ١٣٦. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٤٤. رجال األنصاري ١٨٥. روضة

المتقين ١٤: ٤١٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٢ و ٣٤٩. بهجة اآلمال ٧: ١٩.
االكمال ٧: ١٨١.

(٣٢٩٨)
[المسمعي]

محدث إمامي.
روى عنه إسحاق بن عمار، وحماد بن عيسى، وحماد بن عثمان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم األلقاب: ٥٧. جامع الرواة

٢: ٤٥١. خاتمة المستدرك ٨٧٠. نقد الرجال ٤١١. هداية المحدثين ٣١٩. مجمع
الرجال ٧: ١٤٨.

(٣٢٩٩)
[الهمداني]

أبو زيد، وقيل أبو محمد مسهر، وقيل مسمع بن عبد الملك بن سلع الهمداني،
الخيواني، وقيل الحيواني، الكوفي.

محدث حسن الحال، ووصفه بعض العامة بلين الحديث.
روى عنه الحسن بن علي الحلواني، وإسحاق بن راهويه، والحسن بن حماد

وغيرهم.

(٢٥٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٧. خاتمة
المستدرك ٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٦١. توضيح االشتباه ٢٨١. نقد

الرجال
٣٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٣٢. مجمع الرجال ٦: ٩٢. منتهى المقال ٣٠١. منهج

المقال
٣٣٤. إتقان المقال ٢٣٦. الوجيزة ٥١.

لسان الميزان ٧: ٣٨٧. ميزان االعتدال ٤: ١١٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٤٩. التاريخ
الكبير ٨: ٧٣. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٠. تهذيب التهذيب ١٠: ١٤٩. الكامل في
ضعفاء الرجال ٦: ٢٤٤٩. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٠١. الكنى واألسماء ٢: ١٠٢.

المغني في الضعفاء ٢: ٦٥٨.
(٣٣٠٠)

[الناشري]
المشمعل، وقيل مشعل بن سعد األسدي، وقيل األسيدي، الناشري، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب (الديات) ألفه باالشتراك مع أخيه الحكم بن
سعد.

روى عنه عبيس بن هشام الناشري، ومحمد بن مسكين، والحسن بن رباط
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٧. معجم رجال الحديث
١٨: ١٦٤. معالم العلماء ١٢٥. فهرست الطوسي ١٧١. رجال النجاشي ٢٩٨.

رجال
الحلي ١٧٣. رجال ابن داود ١٨٩ وفيه األزدي بدل األسدي. معجم الثقات ١٢١.
توضيح االشتباه ٢٨٢. رجال البرقي ٤٦. نقد الرجال ٣٤٥. مجمع الرجال ٦: ٩٢.
جامع الرواة ٢: ٢٣٢. الذريعة ٨: ٢٨٥ و ٢٨٧. منتهى المقال ٣٠١. منهج المقال

.٣٣٤
ايضاح االشتباه ٩٧. نضد االيضاح ٣٣٠. روضة المتقين ١٤: ٤٥٦. وسائل الشيعة

:٢٠
٣٤٩. إتقان المقال ١٣٦. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٥. بهجة اآلمال ٧: ٢٢.

(٢٥٣)



(٣٣٠١)
[الجزري]

مصادف، وقيل مصاد بن عقبة الجزري، وقيل الجرزي، وقيل الجوزي.
محدث إمامي حسن الحال، وقال عنه بعض العامة بأنه كان مستقيم الحديث

على قلته.
روى عنه عمر بن أيوب الموصلي، وموسى بن أعين، والمعافى بن عمران

الموصلي غيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٩ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٧. خاتمة
المستدرك ٨٤٩. معجم رجال الحديث ١٨: ١٦٧. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة

:٢
٢٣٢. مجمع الرجال ٦: ٩٢. منتهى المقال ٧: ٣٠١. منهج المقال ٣٣٤. إتقان

المقال
٢٣٦. الوجيزة ٥١.

الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٤٠. االكمال ٧: ٢٥٧.
(٣٣٠٢)
[المدني]

أبو إسماعيل مصادف المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٧. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٦٧. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٢. مجمع

الرجال ٦: ٩٣. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٤.
(٣٣٠٣)

[مولى الصادق عليه السالم]
مصادف مولى اإلمام الصادق عليه السالم.

(٢٥٤)



محدث إمامي ثقة، وقيل حسن الحال، وقيل من الضعفاء، عاصر اإلمام الكاظم
عليه السالم وروى عنه أيضا.

روى عنه علي بن رئاب، والحسن بن محبوب، وعلي بن عطية وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٥٩. رجال الكشي ٢٩٨ و ٤٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٣٢. تنقيح

المقال ٣: قسم الميم ٢١٧. معجم الثقات ٣٦٠. معجم رجال الحديث ١٨: ١٦٧.
توضيح االشتباه ٢٨٢. مجمع الرجال ٦: ٩٢ و ٩٣. نقد الرجال ٣٤٥. رجال ابن

داود
٢٧٨. رجال الحلي ٢٦١. منتهى المقال ٣٠١. منهج المقال ٣٣٤. خاتمة المستدرك
٨٤٩. التحرير الطاووسي ٢٨٣. إتقان المقال ٣٦٢. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه

٨٠. رجال األنصاري ١٨٥.
(٣٣٠٤)
[العجلي]

أبو محمد مصبح بن الهلقام بن علوان العجلي، الكوفي.
محدث حسن الحال، وقيل ضعيف الحال، أخباري، وثقه بعض العامة.
روى عنه جعفر بن عبد الله المحمدي، وظريف بن ناصح، وإدريس بن

الحسن وغيرهم.
له من الكتب (الجمل)، و (السنن).

المراجع:
رجال البرقي ٣٨. رجال النجاشي ٢٩٨. نقد الرجال ٣٤٥. مجمع الرجال ٦: ٩٣.

توضيح االشتباه ٢٨٢. رجال ابن داود ١٨٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٨.
جامع

الرواة ٢: ٢٣٢. رجال الحلي ١٧٣. معجم رجال الحديث ١٨: ١٦٨. معجم الثقات
٣٦٠. منتهى المقال ٣٠١. منهج المقال ٣٣٤. ايضاح االشتباه ٩٥. نضد االيضاح

٣٣٠
وفيه اسم أبيه علوان. أضبط المقال ٥٤٢. روضة المتقين ١٤: ٤٥٦. وسائل الشيعة

(٢٥٥)



٢٠: ٣٥٠. إتقان المقال ٣٦٢. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٥. بهجة اآلمال ٧:
.٢٥

لسان الميزان ٦: ٤٢. ميزان االعتدال ٤: ١١٨.
(٣٣٠٥)

[المدايني]
مصدق بن صدقة المدايني، وقيل الكوفي.

من علماء ومحدثي الفطحية الثقات، وكان فقيها، وروى عن االمامين
الكاظم عليه السالم والجواد عليه السالم أيضا.

روى عنه عمرو بن سعيد المدايني.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٢٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠ و ٤٠٦. معجم رجال الحديث ١٨: ١٦٩ و ١٧٠. تنقيح
المقال ٣: قسم الميم: ٢١٨. رجال الحلي ١٧٣. رجال ابن داود ٢٧٨. توضيح

االشتباه
٢٨٢ وفيه المدني بدل المدايني. معجم الثقات ١٢١. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة

:٢
٢٣٣. مجمع الرجال ٦: ٩٣ و ٩٤. رجال الكشي ٥٦٣. منتهى المقال ٣٠١. منهج
المقال ٣٣٤. التحرير الطاووسي ٢٥٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٠. إتقان المقال ١٣٦
وفيه مصدقة بدل مصدق. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٥ و ١٨٦. بهجة اآلمال

.٧: ٢٤
(٣٣٠٦)
[التميمي]

مصعب بن سالم التميمي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وثقه وصدقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم

واتهموه بكثرة الغلط واألوهام.
كان كوفيا نزل بغداد وحدث بها.

روى عنه محمد بن موسى خوراء، وأبو سعيد األشجع، وأحمد بن حنبل
وغيرهم.

(٢٥٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٨. خاتمة المستدرك ٨٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٢. رجال النجاشي ٢٩٧. فهرست الطوسي ١٧١.

معالم
العلماء ١٢٥. رجال ابن داود ١٨٩. نقد الرجال ٣٤٥، جامع الرواة ٢: ٢٣٣. هداية
المحدثين ١٤٥. مجمع الرجال ٦: ٩٤ وفيه اسم أبيه سالم بدل سالم. جامع المقال

.٨٩
منهج المقال ٣٣٤. إتقان المقال ٢٣٦.

لسان الميزان ٧: ٣٨٨. تقريب التهذيب ٢: ٢٥١. التاريخ الكبير ٧: ٣٥٤.
المجروحين ٣: ٢٨. ميزان االعتدال ٤: ١٢٠. تاريخ بغداد ١٣: ١٠٨. تهذيب

التهذيب
١٠: ١٦١. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٣. الضعفاء الكبير ٤: ١٩٥. الكامل في

ضعفاء
الرجال ٦: ٢٣٦٠. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٠٧. تاريخ الثقات ٤٢٩. المغني في
الضعفاء ٢: ٦٦٠ وفيه: عن ابن حبان: كثير الغلط ال يحتج به. تاريخ أسماء الثقات

.٣٠٨
(٣٣٠٧)
[األزدي]

مصعب بن وردان األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩. معجم رجال الحديث

١٨: ١٧٣. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٣. مجمع الرجال ٦: ٩٤. منتهى
المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٤.

(٣٣٠٨)
[الجعفي]

مصقلة بن إسماعيل الجعفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٤٩.

(٢٥٧)



معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٤. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٣. مجمع
الرجال ٦: ٩٤. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٥.

(٣٣٠٩)
[مصقلة الطحان]

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

رجال البرقي ٤٦. معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٣. تنقيح
المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩.

(٣٣١٠)
[العنزي]

مطر بن أرقم العنزي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه يونس بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.

معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٥ و ١٧٦. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٤.
مجمع

الرجال ٦: ٩٥. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٥.
(٣٣١١)

[أبو سيار]
أبو سيار مطر بن سيار، وقيل سنان الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٦. نقد الرجال ٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٤. مجمع

الرجال ٦: ٩٥ وفيه أبو سيارة بدل أبو سيار. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٥.

(٢٥٨)



(٣٣١٢)
[المزني]

مطر بن كامل المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.

معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٦. نقد الرجال ٣٤٥ وفيه المدني بدل المزني. جامع
الرواة ٢: ٢٣٤. مجمع الرجال ٦: ٩٥. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٥.

(٣٣١٣)
[مولى معن]

مطر، وقيل مطرف مولى معن.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

روى عنه شعيب بن صالح، وقيل الراوي عنه هو سعيد بن جناح.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٢٣٤. معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٦. تنقيح المقال ٣: قسم
الميم: ٢١٩.

(٣٣١٤)
[مطرف الكوفي]

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

رجال البرقي ٤٧. معجم رجال الحديث ١٨: ١٧٦.
(٣٣١٥)

[المطلب بن زياد]
المطلب بن زياد بن أبي زهير، وقيل ابن زهير الزهري، وقيل الثقفي، وقيل

(٢٥٩)



القرشي بالوالء، المدني، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، ووصفه بعض العامة بالوثاقة والصدق وقالوا:

ربما وهم، وقال آخرون منهم بأنه كان مجهوال، وله كتاب.
روى عنه عمرو بن عثمان، وأحمد بن أبي عبد الله، وأحمد بن حنبل وغيرهم.

توفي سنة ١٨٥.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٠. معجم رجال الحديث
١٨: ١٧٧. معالم العلماء ١٢٤. فهرست الطوسي ١٦٨. رجال النجاشي ٣٠٠.

رجال
الحلي ١٧٣. رجال ابن داود ١٨٩. معجم الثقات ١٢١. رجال البرقي ٤٥. نقد

الرجال
٣٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٣٤. مجمع الرجال ٦: ٩٥. تأسيس الشيعة ٢٨٦ وفيه روى
عن اإلمام الباقر عليه السالم. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٥. روضة المتقين

.١٤: ٤٥٦
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٠. إتقان المقال ١٣٦. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٦.

لسان الميزان ٧: ٣٩٠. ميزان االعتدال ٤: ١٢٨. تقريب التهذيب ٢: ٢٥٤.
التاريخ الكبير ٨: ٨. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٤. تهذيب التهذيب ١٠: ١٧٧.

العبر ١: ٢٩١ وفيه اسم أبيه أبي زياد بدل زياد. النجوم الزاهرة ٢: ١١٩. مرآة
الجنان ١: ٣٩٩. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٤٥٥. البداية والنهاية ١٠: ١٨٦.

الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٦٠. تاريخ الثقات ٤٣١. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ٣: ١٢٥. تاريخ أسماء الثقات ٣١٤. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٣.

(٣٣١٦)
[الجوهري]

معاذ بن ثابت الجوهري.
محدث إمامي حسن الحديث، ممدوح، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن علي ابن يوسف بن بقاح.

(٢٦٠)



المراجع:
فهرست الطوسي ١٦٨. جامع الرواة ٢: ٢٣٥. معالم العلماء ١٢٤. هداية

المحدثين ١٤٥. مجمع الرجال ٦: ٩٦. تنقيح المقال ٣٥: قسم الميم: ٢٢٠. معجم
رجال الحديث ١٨: ١٩٠. خاتمة المستدرك ٨٥٠. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال

٣٣٥. جامع المقال ٨٩. روضة المتقين ١٤: ٤٥٦. إتقان المقال ٢٣٦.
(٣٣١٧)
[العكلي]

معاذ بن عائذ العكلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢١. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ١٨٤. نقد الرجال ٣٤٦. جامع الرواة ٢: ٢٣٥. مجمع

الرجال ٦: ٩٦ وفيه اسم أبيه عابد بدل عائذ. منتهى المقال ٣٠٥. منهج المقال ٣٣٥.
(٣٣١٨)
[الهراء]

أبو مسلم وأبو علي معاذ بن مسلم، وقيل كثير بن أبي سارة الهراء، وقيل
الفراء، بياع األكسية، وقيل صاحب األكسية، وقيل بياع الكرابيس، األنصاري

بالوالء، وقيل مولى محمد بن سعد القرطي، الكوفي، وقيل معاذ بن كثير ومعاذ بن
مسلم شخصان متغايران.

من ثقات محدثي وفقهاء االمامية الممدوحين، ومن شيوخ أصحاب اإلمام الصادق
عليه السالم وخاصته وبطانته، ومن الفقهاء الرواة الصالحين، وأحد رواة النص على

امامة اإلمام الكاظم عليه السالم من أبيه اإلمام الصادق عليه السالم.
كان من أئمة النحو، وأول من وضع علم التصريف، وكان أديبا شاعرا، وألف

كتبا في النحو.

(٢٦١)



روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
تخرج عليه جماعة من العلماء كالكسائي وغيره.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وابنه الحسين بن معاذ، وعبد الله بن
سنان وغير هم.

الهراء نسبة إلى بيع الثياب الهروية.
توفي ببغداد سنة ١٨٧، وقيل سنة ١٩٠، بعد أن عمر مائة سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٧ و ٣١٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢١.

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٠. إتقان المقال ١٣٧. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٦.
تأسيس الشيعة ١٤٠. فهرست النديم ٧١. توضيح االشتباه ٢٨٣. رجال ابن داود

١٩٠. هداية المحدثين ١٤٦. رجال البرقي ١٧ و ٤٦. رجال الحلي ١٧١. معجم
رجال

الحديث ١٨: ١٨٤ و ١٨٥ و ١٨٦ و ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ و ١٩٠. معجم الثقات
.١٢٢

رجال بحر العلوم ١: ٢٧٦ و ٢٧٩. الكنى واأللقاب ٣: ٢٣٩. تتمة المنتهى (فارسي)
.١٦٨

نقد الرجال ٣٤٦. جامع الرواة ٢: ٢٣٥. رجال الكشي ٢٥٢. سفينة البحار ٢: ٣٥٤
و ٧١٤. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٣١٢. مجمع الرجال ٦: ٩٦ و ٩٧. االرشاد

.٢٨٨
البحار ٤٧: ٣٤٣ وغيرها. منتهى المقال ٣٠٢. منهج المقال ٣٣٥. جامع المقال

.٨٥
التحرير الطاووسي ٢٧٨. روضة المتقين ١٤: ٤٥٦ و ٤٥٧. بهجة اآلمال ٧: ٢٩ و

.٣٠
بغية الوعاة ٣٩٣. طبقات النحويين واللغويين ١٣٥. أنباه الرواة ٣: ٢٨٨. الحيوان

٣: ٤٢٣. العبر ١: ٢٩٨. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٤. الكامل في التاريخ ٦: ١٨٩.
القاموس المحيط مادة: هرى. األعالم ٧: ٢٥٨. معجم المؤلفين ١٢: ٣٠١. وفيات
األعيان ٥: ٢٨١. نور القبس ٢٧٦. المزهر ٢: ٤٢٣ و ٤٢٩. شذرات الذهب ١:

.٣١٦
مرآة الجنان ١: ٤٠٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٢٦.

(٣٣١٩)
[العبدي]

معان، وقيل معاذ بن األسود بن قيس العبدي، الكوفي.



(٢٦٢)



إمامي تابعي حسن الحال، ممدوح.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٠ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٠ و ٢٢٢.
خاتمة المستدرك ٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ١٨١ و ١٩١. نقد الرجال ٣٤٦.

جامع الرواة ٢: ٢٣٤ و ٢٣٦. مجمع الرجال ٦: ٩٧. منتهى المقال ٣٠٢ و ٣٠٣.
منهج

المقال ٣٣٥. إتقان المقال ٢٣٦.
(٣٣٢٠)
[الكندي]

معاوية بن سعيد الكندي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، روى عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم

أيضا، وله مسائل عن اإلمام الرضا عليه السالم
روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن سنان، ومحمد بن

أبي عمير وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠ و ٣٨٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
٢٢٣. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٠٥. رجال النجاشي ٢٩٢. نقد الرجال ٣٤٧.

رجال
ابن داود ١٩١. جامع الرواة ٢: ٢٣٨. هداية المحدثين ١٤٦. مجمع الرجال ٦: ٩٨

و ٩٩. منتهى المقال ٣٠٣ و ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٦. جامع المقال ٨٩. إتقان
المقال

٢٣٦. الوجيزة ٥١.
(٣٣٢١)
[النصري]

أبو سلمة معاوية بن سلمة بن سليمان النصري، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وثقه بعض العامة، وكان كوفيا

سكن دمشق.

(٢٦٣)



روى عنه عبد الله بن نمير، وأبو عمرو األوزاعي، والمحاربي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٠٦. نقد الرجال ٣٤٧. جامع الرواة ٢: ٢٣٨. مجمع
الرجال ٦: ٩٩. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٦ وفيه النضري بدل النصري.

تقريب التهذيب ٢: ٢٥٩. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٠٧. المشتبه ١: ٨٣. التاريخ
الكبير ٧: ٣٣٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٦. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٥.

االكمال
.١: ٣٩٠
(٣٣٢٢)
[المزني]

معاوية بن سلمة، وقيل مسلمة المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٠٦. جامع الرواة ٢: ٢٣٨. مجمع الرجال ٦: ١٠١.

نقد
الرجال ٣٤٨. منهج المقال ٣٣٦.

(٣٣٢٣)
[الكناني]

معاوية بن سوادة الكناني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٣. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٠٦. خاتمة المستدرك ٨٥٠. نقد الرجال ٣٤٧. جامع الرواة ٢: ٢٣٨ وفيه
اسم

أبيه سواد بدل سوادة. مجمع الرجال ٦: ٩٩. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال
.٣٣٦

(٢٦٤)



(٣٣٢٤)
[معاوية بن صالح]

أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد بن سعد بن
فهر الحضرمي، الحمصي، األندلسي.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة يختلفون فيه، فمنهم من
يوثقه ويصدقه ويصفه بكثرة األوهام، ومنهم من ضعفه وترك حديثه.

كان عالما، فقيها، قاضيا، حافظا، حضرمي األصل، نشأ بحمص، وفي سنة
١٢٥ رحل إلى مصر، ومنها انتقل إلى بالد األندلس وسكنها وتصدر لقضائها.
روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وسفيان الثوري، وزيد بن الحباب وغيرهم.

توفي سنة ١٥٨، وقيل سنة ١٦٨، وقيل بعد سنة ١٧٠، وقيل سنة ١٧٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. خاتمة المستدرك ٨٥٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٤.
جامع الرواة ٢: ٢٣٨. مجمع الرجال ٦: ٩٩. نقد الرجال ٣٤٧. معجم رجال

الحديث
١٨: ٢٠٧. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٦.

تهذيب التهذيب ١٠: ٢٠٩. جذوة المقتبس ٣١٨. المغرب في حلى المغرب ١:
١٠٢. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٨٢. تقريب التهذيب ٢: ٢٥٩. قضاة قرطبة ٣٠.

الجمع
بين رجال الصحيحين ٤٩١. قضاة األندلس ٤٣. تذكرة الحفاظ ١: ١٦٦. األعالم ٧:

٢٦. ميزان االعتدال ٤: ١٣٥. طبقات الحفاظ ٨٤. بغية الملتمس ٤٤٣. العبر ١:
.٢٢٩

تاريخ علماء األندلس ٢: ١٣٨. التاريخ الكبير ٧: ٣٣٥. خالصة تذهيب الكمال
.٣٢٦

طبقات ابن خياط ٢٩٦. الضعفاء الكبير ٤: ١٨٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٦:
.٢٤٠٠

تاريخ الثقات ٤٣٢. تاريخ أسماء الثقات ٣٠٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣:
١٢٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٦. الكنى واألسماء ٢: ٤٣. موضح أوهام الجمع

والتفريق ٢: ٤٨٨. الثقات ٧: ٤٦٠.

(٢٦٥)



(٣٣٢٥)
[المدني]

معاوية بن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي رافع أسلم المدني، وكان أبو رافع من
موالي النبي صلى الله عليه وآله.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٠٨. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٤. نقد الرجال ٣٤٧. جامع الرواة ٢: ٢٣٨. مجمع

الرجال ٦: ٩٩. منتهى المقال ٣٠٨.
(٣٣٢٦)
[العجلي]

معاوية بن العالء العجلي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٠٩. نقد الرجال ٣٤٧. جامع الرواة ٢: ٢٣٩. مجمع

الرجال ٦: ٩٩. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٦.
(٣٣٢٧)
[الدهني]

أبو القاسم معاوية بن عمار ابن أبي معاوية خباب، وقيل جناب بن عبد الله
البجلي، الدهني بالوالء، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، ومن خواص اإلمام الصادق عليه السالم، ومن وجوه
الشيعة، وكان جليل القدر، كثير الشأن، عظيم المحل. روى عن اإلمام الكاظم عليه

السالم
أيضا.

(٢٦٦)



ألف مجموعة من الكتب منها (الحج)، و (يوم وليلة)، و (الزكاة)، و (الطالق)،
و (الصالة)، و (الدعاء) وغيرها.

روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، ومحمد بن مسكين
وغيرهم.

توفي سنة ١٧٥.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٤. معجم رجال الحديث
١٨: ٢٠٩ و ٢١٤ و ٢١٥ و ٢١٨. رجال البرقي ٣٣. الذريعة ٦: ٢٥٣ و ٢٥:

.٣٠٦
رجال النجاشي ٢٩٢. فهرست الطوسي ١٦٦. معجم الثقات ١٢٢. نقد الرجال

.٣٤٧
رجال ابن داود ١٩١. معالم العلماء ١٢٢. رجال الحلي ١٦٦. توضيح االشتباه ٢٨٣

عند ذكر معاوية بن حكيم. جامع الرواة ٢: ٢٣٩. هداية المحدثين ١٤٦. رجال
الكشي

٣٠٨ وفيه: عاش مائة وخمسا وسبعين سنة، وهو غير صحيح. مجمع الرجال ٦: ٩٩
و ١٠٠. تتمة المنتهى (فارسي) ٢٣٠. تأسيس الشيعة ٢٨٦. فهرست النديم ٢٧٥.
المناقب ٤: ٢٨١. منتهى المقال ٣٠٣. منهج المقال ٣٣٦. نضد االيضاح ٣٣٢.

جامع
المقال ٨٩. ايضاح االشتباه ٩٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١. التحرير الطاووسي ٢٧٩.

أضبط المقال ٥٠٦ و ٥٤٧. إتقان المقال ١٣٧ و ٣٦٣ وفيه من الضعفاء. الوجيزة
.٥١

شرح مشيخة الفقيه ٥٠. رجال األنصاري ١٨٧. روضة المتقين ١٤: ٤٥٨. بهجة
اآلمال

.٧: ٣٧
لسان الميزان ٧: ٣٩٢. معجم المؤلفين ١٢: ٣٠٤. ميزان االعتدال ٤: ١٣٧.

تقريب التهذيب ٢: ٢٦٠. األنساب ٢٣٥. اللباب ١: ٥٢٠. األعالم ٧: ٢٦٢ وفيه
توفي

حدود سنة ١٤٥. تهذيب التهذيب ١٠: ٢١٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٦. التاريخ
الكبير ٧: ٣٣٥ وفيه اسم جده معاوية بدل أبي معاوية. تاريخ أسماء الثقات ٣٠٣.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٢٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٦. الجرح

والتعديل ٤: ١: ٣٨٥. االكمال ٣: ٣٩٩.



(٢٦٧)



(٣٣٢٨)
[الغامدي]

معاوية بن كليب بن معاوية بن جنادة األزدي، الغامدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٥. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢١٨. نقد الرجال ٣٤٨. جامع الرواة ٢: ٢٤٢. مجمع

الرجال ٦: ١٠١. منهج المقال ٣٣٦.
(٣٣٢٩)
[الكندي]

معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث القاضي، الكندي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الثقات، وله كتاب.

روى عنه علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير، وحماد بن عثمان وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٦. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢١٨ و ٢١٩. رجال النجاشي ٢٩٢. فهرست الطوسي

.١٦٧
رجال ابن داود ١٩١. معالم العلماء ١٢٢. نقد الرجال ٣٤٨. رجال البرقي ٣٣. جامع

الرواة ٢: ٢٤٢. هداية المحدثين ١٤٩. مجمع الرجال ٦: ١٠١ و ١٠٢. منتهى
المقال

٣٠٤. منهج المقال ٣٣٦. جامع المقال ٨٩. ايضاح االشتباه ٩٣. نضد االيضاح
.٣٣٣

روضة المتقين ١٤: ٤٥٨. إتقان المقال ٢٣٦. شرح مشيخة الفقيه ١٦.
(٣٣٣٠)

[معاوية بن وهب]
أبو الحسن، وقيل أبو القاسم معاوية بن وهب البجلي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، حسن الطريقة، ومن العلماء والفقهاء والرؤساء األعالم

(٢٦٨)



المأخوذ منهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن الحكم، ومحمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى وغيرهم.
له من التآليف كتاب (فضائل الحج) وغيره.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٦. معجم رجال الحديث
١٨: ٢١٩ و ٢٣ و ٢٣٣: ٤٩. رجال النجاشي ٢٩٣. فهرست الطوسي ١٦٦.

رجال ابن
داود ١٩١. معالم العلماء ١٢٢. رجال الحلي ١٦٧. معجم الثقات ١٢٢. نقد الرجال

٣٤٨. رجال البرقي ٣٣. توضيح االشتباه ٢٨٣. جامع الرواة ٢: ٢٤٣. هداية
المحدثين

٢٦٠. مجمع الرجال ٦: ١٠٢. الذريعة ١٦: ٢٥٧. منتهى المقال ٣٠٤. منهج المقال
٣٣٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١. إتقان المقال ١٣٨. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة

الفقيه
٣١. رجال األنصاري ١٨٧. بهجة اآلمال ٧: ٤١.

(٣٣٣١)
[المدني]

معتب، وقيل مغيث المدني، من موالي اإلمام الصادق عليه السالم.
من ثقات محدثي االمامية، وكان فاضال، ممدوحا، خيرا، روى عن

الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه جهم بن جهم، ومعلى بن خنيس، ومحمد بن علي الهمداني

وغيرهم.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠ وفيه: أسند عنه و ٣٥٨. رجال الحلي ١٧٠. تنقيح لمقال ٣:

قسم الميم: ٢٢٧. رجال ابن داود ١٩٠. توضيح االشتباه ٢٨٣. معجم الثقات ١٢٢.

(٢٦٩)



رجال البرقي ١٩ و ٤٧. نقد الرجال ٣٤٨. جامع الرواة ٢: ٢٤٦. مجمع الرجال ٦:
.١٣

رجال الكشي ٢٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٢٧. منتهى المقال ٣٠٤. منهج
المقال

٣٣٦. التحرير الطاووسي ٢٧٨. روضة المتقين ١٤: ٤٥٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١.
الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٧. بهجة اآلمال ٧: ٤٤.

لسان الميزان ٦: ٦٠ و ٧٤. ميزان االعتدال ٤: ١٤٢. المغني في الضعفاء ٢: ٦٦٨
وفيه: عن األزدي بأنه كان ذابا.

(٣٣٣٢)
[الجعفي]

أبو عبد الله المعتقل بن عمر، وقيل عمرو الجعفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل أحاديثه كلها مناكير ال يعول عليها، وقيل ليس

يخلص من حديثه شئ يعول عليه.
روى عنه الفضل بن إسماعيل.

المراجع:
رجال ابن داود ٢٧٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٢٢٧. جامع الرواة ٢: ٢٤٦. معجم الثقات ١٢٢. منتهى المقال ٣٠٤. منهج
المقال ٣٣٧ وفيه الخثعمي بدل الجعفي. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١. إتقان المقال

.١٣٨
(٣٣٣٣)
[القرشي]

معروف بن خربوذ القرشي بالوالء، المكي.
من كبار علماء وفقهاء ومحدثي االمامية الثقات الممدوحين.

روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه عبد الله بن سنان، وحنان بن سدير، ومالك بن عطية وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠١ و ١٣٥ و ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٧. نقد

(٢٧٠)



الرجال ٣٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٢٨. رجال الحلي ١٧٠. رجال ابن داود
١٩٠. توضيح االشتباه ٢٨٤. معجم الثقات ١٢٣. رجال البرقي ١٥. جامع الرواة ٢:

٢٤٦. مجمع الرجال ٦: ١٠٣ و ١٠٥. رجال الكشي ٢١١. منتهى المقال ٣٠٤.
التحرير

الطاووسي ٢٧٦. منهج المقال ٣٣٧. أضبط المقال ٥٤٦. إتقان المقال ١٣٨ و ٣٦٣
وفيه

من الضعفاء. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٧١. رجال
األنصاري ١٨٧. بهجة اآلمال ٧: ٤٥.

لسان الميزان ٧: ٣٩٣. ميزان االعتدال ٤: ١٤٤. تقريب التهذيب ٢: ٢٦٤. التاريخ
الكبير ٧: ٤١٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٧. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٣٠ وفيه

مولى
عثمان. هدى الساري ٤٤٤. تاريخ الثقات ٤٣٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:٣
١٢٩. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٤٨١. الضعفاء الكبير ٤: ٢٢٠. المغني في

الضعفاء ٢: ٦٦٨. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٢١.
(٣٣٣٤)

[الشيباني]
معروف بن زياد الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٢٨. نقد الرجال ٣٤٨. جامع الرواة ٢: ٢٤٦. مجمع

الرجال ٦: ١٠٣. منهج المقال ٣٣٧.
(٣٣٣٥)

[األسدي]
معقل األسدي، الكوفي.

إمامي.

(٢٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٢. جامع الرواة ٢: ٢٤٧. مجمع الرجال ٦: ١٠٥.

منهج
المقال ٣٣٧.

(٣٣٣٦)
[العجلي]

أبو حمزة معقل العجلي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه الحكم بن مسكين الثقفي.
المراجع:

رجال البرقي ٤٣. رجال الكشي ٢٤٩ في ترجمة عبد الله بن أبي يعفور. معجم
رجال الحديث ١٨: ٢٣٢ و ٢٣٣.

(٣٣٣٧)
[الكناني]

معقل بن عمرو، وقيل عمر الكناني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٢. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٤٧. مجمع

الرجال ٦: ١٠٥. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٧.
(٣٣٣٨)
[األزدي]

المعلى بن أسامة األزدي، الكوفي.
إمامي.

(٢٧٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٥. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٤٧. مجمع

الرجال ٦: ١٠٦. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٧.
(٣٣٣٩)

[المعلى بن خنيس]
أبو عبد الله المعلى بن خنيس المدني، األحول، األسدي، الهاشمي بالوالء،

الكوفي، البزاز.
محدث إمامي تضاربت اآلراء في حقه، فمنهم من صرح بأن اإلمام الصادق

عليه السالم شهد له بالجنة، وكان محمودا عنده ومضى على منهاجه، وكان من
مواليه، ومنهم من قال بأنه كان ضعيفا جدا ال يعول عليه، وله كتاب.

كان في أول أمره من أتباع المغيرة بن سعيد البجلي الملعون، ثم تبع محمد بن
عبد الله الحسني المعروف بذي النفس الزكية، وشاركه في ثورته، فقبض عليه داود

ابن علي العباسي وقتله ثم صلبه وذلك سنة ١٤٥.
روى عنه عبد الله بن مسكان، وجميل بن دراج، وعلي بن الحكم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٠. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٣٥ و ٢٣٧ - ٢٤٧. رجال البرقي ٢٥ و ٤٥. رجال النجاشي ٢٩٦. فهرست
الطوسي ١٦٥. رجال ابن داود ١٩٠ و ٢٧٩. رجال الحلي ٢٥٩. نقد الرجال ٣٤٩.
توضيح االشتباه ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٢٤٧ - ٢٥٠. هداية المحدثين ١٤٩. رجال

الكشي ٣٧٦. مجمع الرجال ٦: ١٠٦ و ١١٠ و ١١١. سفينة البحار ٢: ٢٥٥.
معجم

الثقات ٣٦١. الكنى واأللقاب ٢: ٣٠٧ في ترجمة السيرافي. االرشاد ٢٧٣.
االختصاص ٢٨ و ٣٢١ و ٣٢٣. الخصال ٣٥٠. البحار ٤٧: ٣٤٢. منتهى المقال

.٣٠٥
منهج المقال ٣٣٧. جامع المقال ٨٩. نضد االيضاح ٣٣٤. ايضاح االشتباه ٩٤.

التحرير

(٢٧٣)



الطاووسي ٢٨١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥١. أضبط المقال ٥٤٧. إتقان المقال ٣٦٤.
الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٦٧. رجال األنصاري ١٨٧. بهجة اآلمال ٧: ٤٧.

لسان الميزان ٦: ٦٣. طبقات ابن سعد ٥: ٣٢٥.
(٣٣٤٠)
[الكوفي]

المعلى بن زيد الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٤٨. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٥١. مجمع

الرجال ٦: ١١٢. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٤١)
[البكري]

المعلى بن شداد البكري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٤٨. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٥٠. مجمع

الرجال ٦: ١١٢. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٤٢)

[معلى]
معلى بن أبي شهاب، وقيل معلى أبو شهاب.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم، ويقال بأنه أدرك
اإلمام الحسين الشهيد ابن علي عليه السالم. روى عنه عثمان بن عيسى.

(٢٧٤)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٢٩. جامع الرواة

.٢: ٢٤٧
(٣٣٤٣)
[الكوفي]

أبو الفضل، وقيل أبو المفضل المعلى بن عبد الله الكوفي.
إمامي، مولى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٤٩. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٥١. مجمع

الرجال ٦: ١١٢. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٤٤)
[األحول]

أبو عثمان المعلى بن عثمان، وقيل زيد األحول، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه محمد بن زياد، والحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١١ و ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣ وقسم الكنى: ٢٦.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٣٤ و ٢٤٨ و ٢٤٩ و ٢١: ٢٣٧. رجال النجاشي

٢٩٦
و ٣١٧. رجال ابن داود ١٩٠. رجال الحلي ١٦٨. معالم العلماء ١٢١ و ١٣٩.

معجم
الثقات ١٢٣. نقد الرجال ٣٤٩ و ٣٩٣. جامع الرواة ٢: ٢٥١ و ٤٠١. هداية

المحدثين
١٥٠ و ٢٩١. مجمع الرجال ٦: ١١٢ و ٧: ٧٠. فهرست الطوسي ١٨٨. منتهى

المقال
٣٠٦. منهج المقال ٣٣٩. جامع المقال ٨٩. روضة المتقين ١٤: ٤٥٨. وسائل

الشيعة
٢٠: ٣٥٢. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٨. بهجة اآلمال ٧: ٥٥.

(٢٧٥)



(٣٣٤٥)
[المحاربي]

المعلى بن عطاء المحاربي، الدغشي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٥٠. نقد الرجال ٣٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٥١. مجمع

الرجال ٦: ١١٢. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٤٦)
[الطحان]

المعلى بن موسى الكندي، الطحان، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عنه إبراهيم بن سليمان الخزاز.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٥٩. رجال النجاشي ٢٩٦. فهرست الطوسي ١٦٥. رجال ابن داود ١٩٠.
معالم

العلماء ١٢٢. رجال الحلي ١٦٨. معجم الثقات ١٢٣. نقد الرجال ٣٥٠. رجال
البرقي

٢٦. جامع الرواة ٢: ٢٥١. هداية المحدثين ١٥٠. مجمع الرجال ٦: ١١٣ و ١١٤.
منتهى المقال ٣٠٦. منهج المقال ٣٣٩. جامع المقال ٨٩. روضة المتقين ١٤: ٤٥٨.

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٢. إتقان المقال ١٣٨. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٨.
بهجة اآلمال ٧: ٥٧.

(٣٣٤٧)
[المعلى بن هالل]

أبو عبد الله المعلى بن هالل بن سويد، وقيل أبو سويد الجعفي، وقيل
الحضرمي، الطحان، الكوفي.

(٢٧٦)



محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة تقول عنه بأنه كان كذابا
يضع الحديث، فتركوا حديثه.

روى عنه يحيى بن سعيد العطار، وعون بن سالم، وعبد الرحمن بن واقد
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٠. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٢. مجمع

الرجال ٦: ١١٤. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
لسان الميزان ٧: ٣٩٤. ميزان االعتدال ٤: ١٥٢. التاريخ الكبير ٧: ٣٩٦. تقريب

التهذيب ٢: ٢٦٦. المجروحين ٣: ١٦. خالصة تذهيب الكمال ٣٢٨. تهذيب
التهذيب

١٠: ٢٤٠. الضعفاء الكبير ٤: ٢١٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٦٩. الجرح
والتعديل ٤: ١: ٣٣١. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢١٦ و ٣٧٢. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٣٢. أحوال الرجال ٦٠. موضح أوهام الجمع والتفريق
:٢

٤٨٥. الضعفاء والمتروكين للدار قطني ١٥٩. المغني في الضعفاء ٢: ٦٧١. الضعفاء
.١٤٨

(٣٣٤٨)
[الهذلي]

معمر بن الحسن الهذلي، البصري.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون

منهم.
روى عنه سعيد بن سالم القداح المكي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٢. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٢. مجمع

الرجال ٦: ١١٤. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.

(٢٧٧)



لسان الميزان ٦: ٦٦. ميزان االعتدال ٤: ١٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٦:
٢٤٢٠ وفيه الكوفي بدل البصري. المغني في الضعفاء ٢: ٦٧١. الجرح والتعديل ٤:

:١
٢٥٨ وفيه القهندزي الهروي.

(٣٣٤٩)
[الهاللي]

معمر بن خيثم، وقيل خثيم الهاللي، أخو سعيد.
محدث كذاب ملعون، وكان يدعو للشهيد زيد بن علي بن الحسين، ويكذب

على اإلمام الصادق عليه السالم، فلعنه اإلمام عليه السالم. روى عن اإلمام الباقر عليه
السالم أيضا.

روى عنه أخوه سعيد، ومحمد بن سنان.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. معجم رجال الحديث
١٨: ٢٦٢ و ٢٦٤. رجال ابن داود ٢٧٩. رجال الحلي ٢٦١. توضيح االشتباه

.٢٨٥
نقد الرجال ٣٥٠. رجال النجاشي ١٢٨ في ترجمة أخيه سعيد بن خيثم. جامع الرواة

٢: ٢٥٢. مجمع الرجال ٣: ١١٥ و ٦: ١١٥. منتهى المقال ٣٠٦. منهج المقال
.٣٣٩

رجال الكشي ٣٠٥. التحرير الطاووسي ٢٨٥. إتقان المقال ٣٦٦. الوجيزة ٥١.
رجال

األنصاري ١٨٨. بهجة اآلمال ٧: ٥٨.
الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٥٩ وفيه من الرواة عن اإلمام الباقر عليه السالم. الثقات ٧:

٤٨٥
وفيه يروي عن اإلمام الباقر عليه السالم.

(٣٣٥٠)
[معمر بن راشد]

أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو األزدي بالوالء، الحداني، وقيل
الحراني، الصنعاني، اليماني، البصري.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم، ويعده العامة من ثقات
محدثيهم وفقهائهم وحفاظهم، ويقولون عنه بأنه كان يتشيع.

(٢٧٨)



كان بصريا نزل اليمن، وسكن صنعاء وتزوج بها، و اشتغل بالتأليف والتصنيف،
ويعد أول من صنف باليمن.

روى عنه عبد الرزاق بن همام، وسفيان الثوري، وعمرو بن دينار وغيرهم.
ألف كتاب (الجامع)، و (المغازي).

توفي بصنعاء في شهر رمضان سنة ١٥٣، وقيل سنة ١٥٤، وقيل سنة ١٥٠،
وقيل سنة ١٥٢ عن ثمان وخمسين سنة، وكانت والدته بالبصرة، وقيل بالكوفة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.

معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٤ و ٢٦٥. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٣.
مجمع

الرجال ٦: ١١٥. فهرست النديم ١٠٦. منهج المقال ٣٣٩.
لسان الميزان ٧: ٣٩٤. ميزان االعتدال ٤: ١٥٤. تقريب التهذيب ٢: ٢٦٦. تهذيب

التهذيب ١٠: ٢٤٣. األعالم ٧: ٢٧٢. معجم المؤلفين ١٢: ٣٠٩. الكامل في التاريخ
:٥

٥٩٤. تذكرة الحفاظ ١: ١٧٨. مختصر دول االسالم ١: ٨٠. الجرح والتعديل ٤:
:١

٢٥٥. هدية العارفين ٢: ٤٦٦. مرآة الجنان ١: ٣٢٣. البداية والنهاية ١٠: ١١١.
العبر

١: ٢٢٠. شذرات الذهب ١: ٢٣٥. طبقات الحفاظ ٨٨. خالصة تذهيب الكمال
.٣٢٨

التاريخ الكبير ٧: ٣٧٨. طبقات ابن خياط ٢٨٨. النجوم الزاهرة ٢: ٢٢. طبقات ابن
سعد ٥: ٥٤٦. تاريخ الثقات ٤٣٥. المعارف ٢٢١. المراسيل ١٧٠. الكنى واألسماء

:٢
٣٠. مشاهير علماء األمصار ١٩٢. هدى الساري ٤٤٤. موضح أوهام الجمع والتفريق

٢: ٤٧٢. تاريخ االسالم ٦: ٢٩٤. سير أعالم النبالء ٧: ٥. المغني في الضعفاء ٢:
.٦٧١

الثقات ٧: ٤٨٤. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٠٧.
(٣٣٥١)

[معمر بن أبي رئاب]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه داود بن الحصين.



(٢٧٩)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦١. جامع الرواة ٢: ٢٥٢. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٢٣٣.
(٣٣٥٢)

[قائد األعمش]
معمر بن زائدة الكوفي، المعروف بقائد األعمش.

لم أوفق إلى معرفة تفاصيل أحواله، حيث لم يذكر أحواله أصحابنا في كتبهم،
وقال عنه بعض العامة: ال يتابع على حديثه.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٥. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٣. مجمع

الرجال ٦: ١١٥. منهج المقال ٣٣٩.
لسان الميزان ٦: ٦٦. ميزان االعتدال ٤: ١٥٤. الضعفاء الكبير ٤: ٢٠٦. المغني

في الضعفاء ٢: ٦٧١.
(٣٣٥٣)

[معمر الزيات]
محدث إمامي.

روى عنه علي بن أبي حمزة، وإسحاق بن عمار، وحنان بن سدير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٧٢ وفيه الزيارات بدل الزيات. رجال البرقي ٣٧. جامع

الرواة ٢: ٢٥٣. مجمع الرجال ١٨: ١١٥. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٥٤)

[معمر بن أبي زياد]
أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره.

(٢٨٠)



المراجع:
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٥٢. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٢٣٣.
(٣٣٥٥)
[الكوفي]

معمر بن عطاء بن وشيكة الكوفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن حذيفة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٥ و ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك
٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٦. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٢.

مجمع
الرجال ٦: ١١٥. منهج المقال ٣٣٩.

(٣٣٥٦)
[الفقيمي]

معمر بن عطية الفقيمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٧. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٣. مجمع

الرجال ٦: ١١٥. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٥٧)
[الجعفي]

معمر بن عمارة الجعفي، الكوفي.
إمامي.

(٢٨١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٧. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٣. مجمع

الرجال ٦: ١١٥. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٥٨)

[معمر بن عمر بن عطاء]
محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه ثعلبة بن ميمون، وشاذان بن خليل النيسابوري.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٧. نقد الرجال ٣٥٠. رجال البرقي ١١. جامع الرواة

:٢
٢٥٣. مجمع الرجال ٦: ١١٥ و ١١٦. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.

(٣٣٥٩)
[الكوفي]

معمر بن عيسى الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٨. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٣. مجمع

الرجال ٦: ١١٦. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٦٠)

[األنصاري]
معمر بن مهاجر األنصاري بالوالء، الكوفي.

إمامي.

(٢٨٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٩. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٤. مجمع

الرجال ٦: ١١٦. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٦١)

[معمر بن موسى]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٦٩. نقد الرجال ٣٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٤. مجمع

الرجال ٦: ١١٦. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٣٩.
(٣٣٦٢)

[معمر بن يحيى]
معمر بن يحيى بن بسام، وقيل ساباط، وقيل سام، وقيل سالم، وقيل مسافر

ابن موسى الضبي وقيل العجلي بالوالء، الخزاز، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وله كتاب.

روى عنه ثعلبة بن ميمون، وحماد بن عثمان، ومحمد بن زياد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٤. معجم رجال الحديث
١٨: ٢٦٩ و ٢٧١. رجال النجاشي ٣٠٠. رجال ابن داود ١٩٠. رجال الحلي ١٦٩.

توضيح االشتباه ٢٨٥. نقد الرجال ٣٥٠. معجم الثقات ١٢٣. رجال البرقي ١١ و
.١٨

جامع الرواة ٢: ٢٥٤. مجمع الرجال ٦: ١١٦. هداية المحدثين ٢٦١. منتهى المقال
٣٠٧. منهج المقال ٣٣٩. جامع المقال ٩٠. نضد االيضاح ٣٣٦. أضبط المقال

.٥٤٧
إتقان المقال ١٣٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٢. شرح مشيخة الفقيه ٣٠. الوجيزة ٥١.

(٢٨٣)



رجال األنصاري ١٨٩. بهجة اآلمال ٧: ٥٩.
تقريب التهذيب ٢: ٢٦٦. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٤٩. التاريخ الكبير ٧: ٣٧٧.
خالصة تذهيب الكمال ٣٢٩. الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٥٨. الثقات ٧: ٤٨٥.

(٣٣٦٣)
[مغارك]

مغارك بن سويد األسيدي وقيل األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٥. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٧٣. منهج المقال ٣٤٠ وفيه اسمه معارك بدل مغارك. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١١٧. منتهى المقال ٣٠٨.

(٣٣٦٤)
[الحضرمي]

المغيرة بن األسود الحضرمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٥. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٧٣. خاتمة المستدرك ٨٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١١٧.
منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٤٠.

(٣٣٦٥)
[المخزومي]

المغيرة بن توبة المخزومي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة ممدوح، وكان عالما، ورعا، فقيها.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا وكان من خاصته وثقاته ومن أهل الورع

(٢٨٤)



والعلم والفقه من شيعته، ويقال بأن المختص بالكاظم عليه السالم ليس هو بل عبد الله
بن

الحارث.
كان من جملة الذين رووا النص على امامة اإلمام الرضا عليه السالم من أبيه اإلمام

الكاظم
عليه السالم.

روى عنه حماد بن عثمان.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٥. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٧٤. رجال ابن داود ١٩١. رجال الحلي ١٧٢. نقد

الرجال
٣٥١. معجم الثقات ١٢٣. توضيح االشتباه ٢٨٥. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع

الرجال
٦: ١١٧. منتهى المقال ٣٠٧. منهج المقال ٣٤٠. التحرير الطاووسي ٢٨٣. روضة
المتقين ١٤: ٤٥٨. إتقان المقال ١٣٩. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٨٩. بهجة

اآلمال
.٧: ٦١
(٣٣٦٦)
[الحنفي]

المغيرة بن سليمان الحنفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. معجم رجال الحديث

١٨: ٢٧٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠. نقد الرجال ٣٥١ وفيه ابن الحنفي بدل الحنفي.
جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١٢١. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال

.٣٤١
(٣٣٦٧)

[أبو هبيرة]
أبو هبيرة المغيرة بن عبد السالم.

إمامي.



(٢٨٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٠. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع
الرجال ٦: ١٢١ وفيه اسم أبيه عبد الله بدل عبد السالم. منهج المقال ٣٤١. منتهى

المقال ٣٠٨.
(٣٣٦٨)
[الكوفي]

المغيرة بن عطية الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩. خاتمة المستدرك ٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٠.
نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١٢١. منتهى المقال

.٣٠٨
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. منهج المقال ٣٤١.

(٣٣٦٩)
[مؤذن بني عدي]

المغيرة مؤذن بني عدي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تصانيفهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. تنقيح المقال ٣: قسم

الميم: ٢٣٧.
(٣٣٧٠)
[المدني]

المغيرة المدني، الهاشمي بالوالء.
محدث إمامي حسن الحال، ومن موالي اإلمام عليه السالم.

روى عنه عيسى بن بكر بن عبد الله.

(٢٨٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٩ و ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. خاتمة المستدرك

٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨١. نقد الرجال ٣٥١. مجمع الرجال ٦: ١٢٢.
جامع الرواة ٢: ٢٥٥. إتقان المقال ٢٣٧. منهج المقال ٣٤١.

(٣٣٧١)
[الحناط]

المفضل بن زياد الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧ وفيه إضافة إلى ألقابه

كلمة الجعفي. خاتمة المستدرك ٨٥٠. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٣. نقد الرجال
٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١٢٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج

المقال
٣٤١ وفيه الجعفي إضافة إلى الحناط والكوفي.

(٣٣٧٢)
[الفزاري]

مفضل بن سعد، وقيل سعيد الفزاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٨٥٠.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٤. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع

الرجال ٦: ١٢٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤١.
(٣٣٧٣)

[األحمري]
مفضل بن سويد األحمري، الكوفي.

إمامي.

(٢٨٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. خاتمة المستدرك ٨٥٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٤. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٦. مجمع

الرجال ٦: ١٢٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤١.
(٣٣٧٤)

[المفضل بن صالح]
أبو جميلة وأبو علي، وقيل أبو حميد المفضل بن صالح األسدي بالوالء،

الكوفي، المشهور بالنخاس ألنه كان يبيع الرقيق، وقيل كان حدادا.
من ضعفاء المحدثين الغالة الكذابين الوضاعين للحديث، وله كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم واإلمام الرضا عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن علي بن فضال، والحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي
عمير وغيرهم. توفي قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. خاتمة المستدرك ٨٥٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧
وباب الكنى: ٩. رجال البرقي ٣٤. فهرست الطوسي ١٧٠. معجم رجال الحديث

:١٨
٢٨٤ و ٢٨٦ و ٢٨٩ و ٢١: ٩٦. معالم العلماء ١٢٥. رجال ابن داود ٢٨٠. رجال

الحلي
٢٥٨. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٦ و ٣٧٣. هداية المحدثين ١٥٠.

مجمع
الرجال ٦: ١٢٢ و ١٢٣. رجال النجاشي ٩٣ في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي.

منتهى
المقال ٣٠٧. منهج المقال ٣٤١. جامع المقال ٩٠. الوجيزة ٥١. إتقان المقال ٣٦٦.

رجال األنصاري ١٨٩. شرح مشيخة الفقيه ٤٣. بهجة اآلمال ٧: ٦٩.
لسان الميزان ٧: ٣٩٦. التاريخ الكبير ٧: ٤٠٥. ميزان االعتدال ٤: ١٦٧.

المجروحين ٣: ٢٢. تقريب التهذيب ٢: ٢٧١. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٧١. خالصة
تذهيب الكمال ٣٣٠. الضعفاء الكبير ٤: ٢٤١. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٤٠٥

وفيه أبو جميل بدل أبو جميلة. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣١٦. الضعفاء والمتروكين
البن

(٢٨٨)



الجوزي ٣: ١٣٥. المغني في الضعفاء ٢: ٦٧٤. الكنى واألسماء ١: ١٣٨. االكمال
:٢

١٢٩ و ٧: ٣٧٣.
(٣٣٧٥)
[الحنفي]

أبو حماد مفضل بن صدقة بن سعيد الحنفي، الكوفي، وقيل في اسمه مفضل بن
سعيد بن صدقة.

محدث حسن الحال، وله كتاب.
اختلف فيه العامة، فمنهم من وثقه و أثنى عليه، ومنهم من ضعفه وترك حديثه.

روى عنه هارون بن الجهم، ويحيى بن آدم، ومعن بن عيسى وغيرهم.
توفي سنة ١٦١.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧ و ٢٣٣٨.

معجم رجال الحديث ١٨: ٢٨٤ و ٢٩٠. رجال النجاشي ٢٩٦. رجال ابن داود
.١٩١

نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٥ و ٢٥٨. مجمع الرجال ٦: ١٢٢ و ١٢٣.
منتهى

المقال ٣٠٨. منهج المقال ٣٤١. إتقان المقال ٢٣٧. الوجيزة ٥١.
لسان الميزان ٦: ٨٠. ميزان االعتدال ٤: ١٦٨. المجروحين ٣: ٢١. التاريخ

الكبير ٧: ٤٠٦. الضعفاء الكبير ٤: ٢٤٣. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣١٥. الكامل في
ضعفاء الرجال ٦: ٢٤٠٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٣٥. الكنى

واألسماء
١: ١٥٩. المغني في الضعفاء ٢: ٦٧٤.

(٣٣٧٦)
[الليثي]

المفضل بن عامر الليثي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٥١.

(٢٨٩)



تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٨. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٨. مجمع
الرجال ٦: ١٢٣. منهج المقال ٣٤١. منتهى المقال ٣٠٩.

(٣٣٧٧)
[المفضل بن عبد الحميد]

إمامي.
المراجع:

رجال البرقي ٣٤. معجم رجال الحديث ١٨: ٢٩٠.
(٣٣٧٨)
[الضبي]

مفضل بن عمارة الضبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٨. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٢٩٠. نقد الرجال ٣٥١. جامع الرواة ٢: ٢٥٨. مجمع
الرجال ٦: ١٢٣. منتهى المقال ٣٠٩ وفيه اسم أبيه عامرة بدل عمارة. منهج المقال

.٣٤١
(٣٣٧٩)

[مفضل بن عمر]
أبو عبد الله، وقيل أبو محمد مفضل بن عمر الجعفي بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي، اختلف أصحابنا فيه، فقال جماعة بأنه كان من شيعة اإلمام الصادق
عليه السالم وبطانته وخاصته وثقاته، وأحد الفقهاء الصالحين، وكان وكيال عن

الصادق عليه السالم بالكوفة، وروى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا وكان بابه،
وكان من

الذين رووا النص عن اإلمام الصادق عليه السالم على امامة ابنه اإلمام الكاظم عليه
السالم،

وكان محمودا عند األئمة عليهم السالم. وذهب جماعة من علمائنا، ولعل ألسباب إلى
القول بضعفه وذمه فقالوا: كان خطابيا، متهافتا، مرتفع القول، وال يجوز أن يكتب

حديثه، وكان فاسد المذهب ال يعبأ به، مضطرب الحديث ال يعول عليه، وغير ذلك

(٢٩٠)



من الذم والطعن مع جاللة قدره ومكانته المرموقة عند األئمة عليهم السالم.
روى عنه محمد بن سنان، وجعفر بن بشير، والمعلى بن خنيس وغيرهم.

ألف مجموعة من الكتب منها (االيمان واالسالم)، و (الوصية)، و (يوم
وليلة)، و (علل الشرائع)، و (التوحيد) وغيرها. كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤ و ٣٦٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٨ - ٢٤٢. معجم

رجال الحديث ١٨: ٢٩٠ و ٢٩٢ - ٣٠٥ و ٣١٠. رجال النجاشي ٢٩٥. فهرست
الطوسي ١٦٩. رجال ابن داود ٢٨٠. معالم العلماء ١٢٤. رجال الحلي ٢٥٨.

االرشاد
٢٨٨. معجم الثقات ٣٦١. نقد الرجال ٣٥١. الغيبة ٢٢٣. رجال البرقي ٣٤. توضيح
االشتباه ٢٨٦. جامع الرواة ٢: ٢٥٨ - ٢٦٠. هداية المحدثين ١٥٠. رجال الكشي
٣٢١. سفينة البحار ٢: ٣٧١ و ٣٧٢. مجمع الرجال ٦: ١٢٣ - ١٣١. الذريعة ٢:

٥١٤
و ٤: ٤٨٢ و ١٥: ٣١٣ و ٢٥: ١٠٦ وغيرها. تحف العقول ٥١٣. المناقب ٤:

٢٨١
و ٣٢١ و ٣٢٥. االختصاص ٢١٦ و ٢٦٩ وغيرها. الخصال ١ و ٢ انظر فهرسته.

أعيان
الشيعة ١٠: ١٣٢. البحار ٤٧: ٣٤٣ وغيرها. منتهى المقال ٣٠٨. منهج المقال

.٣٤١
جامع المقال ٩٠. التحرير الطاووسي ٢٥٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٢. إتقان المقال

١٣٩ و ٣٦٧. الوجيزة ٥١. شرح مشيخة الفقيه ٢٢. رجال األنصاري ١٨٩. كشف
الحجب واألستار ٤٣٠. بهجة اآلمال ٧: ٧٠.

مقاالت األشعري ١: ١٠١.
(٣٣٨٠)
[القرشي]

مفضل بن غياث القرشي، الكوفي.
إمامي

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. خاتمة المستدرك ٨٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٢.

(٢٩١)



معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٥. نقد الرجال ٣٥٢. جامع الرواة ٢: ٢٦٠. مجمع
الرجال ٦: ١٣١. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤٣.

(٣٣٨١)
[األشعري]

مفضل بن قيس بن رمانة األشعري بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، ممدوح، خير.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن إبراهيم العبدي، ومحمد بن أبي عمير، والعباس بن عامر

القصباني وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٦ و ٣١٤ وفيه: أسند عنه. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٥.
تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٢. المناقب ٤: ٢٨١. رجال ابن داود ١٩٢. رجال

الحلي ١٦٧. معجم الثقات ٣٦١. نقد الرجال ٣٥٢. رجال البرقي ١٥ و ٣٤. توضيح
االشتباه ٢٨٦. جامع الرواة ٢: ٢٦٠. هداية المحدثين ١٥٠. رجال الكشي ١٨٣
و ١٨٤. مجمع الرجال ٦: ١٣٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤٣. جامع

المقال
٩٠. التحرير الطاووسي ٢٥٩. أضبط المقال ٥٤٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٣. روضة
المتقين ١٤: ٤٥٩. إتقان المقال ١٣٩. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٩٠. بهجة

اآلمال
.٧: ٨٠
(٣٣٨٢)
[الكوفي]

مفضل بن مالك الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٥١.

(٢٩٢)



معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٦. نقد الرجال ٣٥٢. جامع الرواة ٢: ٢٦١. مجمع
الرجال ٦: ١٣٣. منهج المقال ٣٤٣. منتهى المقال ٣٠٩.

(٣٣٨٣)
[الضبي]

أبو العباس، وقيل أبو عبد الرحمن مفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم
ابن أبي سلمى الضبي، الكوفي.

محدث، مقرئ، مؤرخ، نحوي، لغوي، عارف بأيام الناس، راوية أشعار
وظرائف، بارع في معرفة الشعر والغريب، وقال عنه بعض العامة بأنه متروك

القراءة والحديث.
كان كوفيا نزل البصرة وسكنها، وعند ما دخل إبراهيم بن عبد الله الحسني

البصرة توارى في بيته، ولما ثار وخرج على السلطة العباسية ودعا إلى نفسه تبعه
مفضل وأيده وخرج معه إلى باخمرى.
كان من المالزمين للمهدي العباسي.

ألف عددا من الكتب منها (المفضليات) وسماه االختيارات، و (معاني
الشعر)، و (األمثال)، و (العروض) وغيرها.

روى عنه محمد بن عمر الضبي، ويحيى بن زياد، وأبو كامل الجحدري
وغيرهم.

توفي سنة ١٦٨، وقيل سنة ١٧١، وقيل سنة ١٧٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٧. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٦. جامع الرواة ٢:

.٢٦١
فهرست النديم ٧٥. نقد الرجال ٣٥٢. مجمع الرجال ٦: ١٣٣. منهج المقال ٣٤٣.
تاريخ بغداد ١٣: ١٢١. معجم األدباء ١٩: ١٦٤. األنساب ٣٦١. العقد الفريد ٣:

١٣١. ايضاح المكنون ٢: ٢٧١ و ٥٠٦ و ٥٣٠. النجوم الزاهرة ٢: ٦٩. الموسوعة

(٢٩٣)



العربية الميسرة ١٧٢٨. نزهة األلبا ٦٧. مراتب النحويين ٧١. اكتفاء القنوع ٢٥٤
و ٣٣٣. ميزان االعتدال ٤: ١٧٠. طبقات ابن الجزري ٢: ٣٠٧. لسان الميزان ٦:

.٨١
أنباه الرواة ٣: ٣٠٤. هدية العارفين ٢: ٤٦٨. معجم المؤلفين ١٢: ٣١٦. تاريخ

آداب اللغة العربية ١: ٤١٢. األعالم ٧: ٢٨٠. اللباب ٢: ٢٦١. بغية الوعاة ٣٩٦.
نور

القبس ٢٧١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٣٦. المغني في الضعفاء ٢:
.٦٧٥

المعارف ٢٣٧. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣١٨.
(٣٣٨٤)

[أخو شعيب]
المفضل بن مزيد، وقيل مرثد، وقيل يزيد الكوفي، أخو شعيب الكاتب.
محدث إمامي ضعيف الحال، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن زياد، وسيف بن عميرة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٧. رجال البرقي ٣٤. أضبط المقال ٥٤٠. جامع المقال ٩٠.
منهج المقال ٣٤٣. منتهى المقال ٣٠٩. التحرير الطاووسي ٢٦٧. خاتمة المستدرك

٨٥١. مجمع الرجال ٦: ١٣٣. نقد الرجال ٣٥٢. معجم الثقات ٣٦٢. توضيح
االشتباه

٢٨٦. رجال ابن داود ١٩٢. هداية المحدثين ١٥٠. رجال الحلي ١٦٧. تنقيح المقال
٣: قسم الميم: ٢٤٣. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٧ و ٣٠٩. جامع الرواة ٢:

.٢٦١
رجال الكشي ٢٩٧ و ٣٧٤. روضة المتقين ١٤: ٤٥٩. إتقان المقال ٣٧٤. رجال

األنصاري ١٩٠. الوجيزة ٥١. بهجة اآلمال ٧: ٨٢.
(٣٣٨٥)
[الجعفي]

مفضل بن المفضل الجعفي، مولى بني بدي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٣٧. خاتمة المستدرك ٨٥١.

(٢٩٤)



معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٨. جامع الرواة ٢: ٢٥٥. مجمع الرجال ٦: ١٣٤.
(٣٣٨٦)

[المفضل بن المهلهل]
أبو عبد الرحمن المفضل بن المهلهل التميمي، السعدي، وقيل الضبي، الكوفي.

محدث حسن الحال، وقيل من الثقات، ويعده العامة من ثقات المحدثين
والفقهاء األثبات.

روى عنه عمرو بن خالد، وحسين الجعفي، ويحيى بن آدم وغيرهم.
توفي سنة ١٦٧.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٨. نقد الرجال ٣٥٣. جامع الرواة ٢: ٢٦١. مجمع

الرجال ٦: ١٣٤. منهج المقال ٣٤٤. إتقان المقال ١٣٩.
لسان الميزان ٦: ٨٢. ميزان االعتدال ٤: ١٧١. تقريب التهذيب ٢: ٢٧١. تهذيب

التهذيب ١: ٢٧٥. شذرات الذهب ١: ٢٦٣. العبر ١: ٢٥٠. التاريخ الكبير ٧:
.٤٠٦

خالصة تذهيب الكمال ٣٣٠. تاريخ الثقات ٤٣٨. الكنى واألسماء ٢: ٦٨. تاريخ
أسماء الثقات ٣١٢. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣١٦. الثقات ٧: ٤٩٦.

(٣٣٨٧)
[الكاتب]

مفضل بن يزيد، وقيل مزيد، وقيل مرثد الكوفي، الكاتب.
محدث إمامي حسن الحال والعقيدة، ومن خواص الشيعة، وكان عالما،

فقيها، ممدوحا.
روى عنه داود بن رزين، ومحمد بن أبي عمير، وصالح بن عقبة وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٧ في أصحاب اإلمام الباقر عليه السالم، و ٣١٥. تنقيح المقال ٣:

قسم

(٢٩٥)



الميم: ٢٤٣. خاتمة المستدرك ٨٥١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٠٧ و ٣٠٩.
رجال

ابن داود ١٩٢. رجال الحلي ١٦٧. معجم الثقات ٣٦٢. نقد الرجال ٣٥٢ و ٣٥٣.
توضيح االشتباه ٢٨٦. رجال البرقي ٣٤. جامع الرواة ٢: ٢٦١. هداية المحدثين

.١٥٠
رجال الكشي ٣٧٤. مجمع الرجال ٦: ١٣٣. منتهى المقال ٣١٠. منهج المقال

.٣٤٤
(٣٣٨٨)

[مقاتل بن حيان]
أبو بسطام مقاتل بن حيان البكري بالوالء، النبطي، البلخي، الخراساني،

الخزاز، وقيل الخراز.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، والعامة يعتبرونه من أعالم

محدثيهم وحفاظهم ومفسريهم.
روى عنه بكير بن معروف، وعيسى غنجار، وإبراهيم بن أدهم وغيرهم.
عند قيام الدولة العباسية وفي أيام أبي مسلم الخراساني حدود سنة ١٣٢

هرب إلى كابل، ثم انتقل إلى بلخ وسكنها.
توفي بأرض الهند، وقيل بكابل سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. خاتمة المستدرك ٨٥١ وفيه اسمه مفضل بدل مقاتل. تنقيح

المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٤. معجم رجال الحديث ١٨: ٣١١. نقد الرجال ٣٥٣.
جامع

الرواة ٢: ٢٦١. مجمع الرجال ٦: ١٣٤. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤٤.
ميزان االعتدال ٤: ١٧١. لسان الميزان ٧: ٣٩٧. تقريب التهذيب ٢: ٢٧٢. تهذيب

التهذيب ١٠: ٢٧٧. التاريخ الكبير ٨: ١٣. خالصة تذهيب الكمال ٣٣٠. طبقات ابن
خياط ٣٢٢. طبقات الحفاظ ٨٣. مشاهير علماء األمصار ١٩٥. الكامل في التاريخ

:٥
٥٩٤. الكنى واألسماء ١: ١٢٧. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٥٣. تذكرة الحفاظ ١:

.١٧٤
الثقات ٧: ٥٠٨. سير أعالم النبالء ٦: ٣٤٠. طبقات الداودي ٢: ٣٢٩. تهذيب

األسماء
واللغات ٢: ١١٠. االكمال ٢: ١٨٦ وفيه: (ابن دوال دوز) وهو خلط، ألن ابن دوال

دوز هو مقاتل بن سليمان.



(٢٩٦)



(٣٣٨٩)
[مقاتل بن سليمان]

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، و قيل كثير األزدي بالوالء،
الخراساني، البلخي، وقيل البجلي، وقيل الرازي، وقيل المروزي، البصري، المعروف

بابن جوال دوز، وقيل دوال دوز، وقيل عرف بالدوال.
محدث عامي المذهب، ضعيف الحديث، بتري، وبعض العامة كذبوه وهجروه

وتركوا حديثه، واتهموه بالدجل والقول بالتجسيم.
كان عالما باللغة والقراءات والتفسير، ويعتبر من أعالم المفسرين.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
كان بلخي األصل، سكن البصرة، ونزل مرو، وحدث ببغداد.

روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن الجعد، وسفيان بن عيينة وغيرهم.
له مجموعة من المؤلفات منها (الوجوه والنظائر)، و (الناسخ والمنسوخ)،
و (تفسير القرآن)، و (الرد على القدرية)، و (األقسام واللغات)، و (اآليات

المتشابهات)، و (القراءات) وغيرها.
توفي بالبصرة سنة ١٥٠.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٨ و ٣١٣. خاتمة المستدرك ٨٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

٢٤٤. رجال الحلي ٢٦٠. ريحانة األدب (فارسي) ٥: ٣٦٦. روضة المتقين ١٤:
.٤٥٩

إتقان المقال ٣٧٥. الوجيزة ٥١. رجال األنصاري ١٩٠. معجم رجال الحديث ١٨:
٣١١. جامع الرواة ٢: ٢٦١. هداية المحدثين ١٥١. رجال البرقي ٤٦. نقد الرجال
٣٥٣. فهرست النديم ٢٢٧. رجال ابن داود ٢٨٠. مجمع الرجال ٦: ١٣٤. رجال

الكشي ٣٩٠. منتهى المقال ٣١٠. منهج المقال ٣٤٤. التحرير الطاووسي ٢٧١.
طبقات ابن سعد ٧: ١٠٥. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١١١. الكامل في التاريخ
٥: ٥٩٤. كشف الظنون ١: ٤٥٩ و ١٤٦٩ و ٢٠٠١. الجرح والتعديل ٤: ١:

٣٥٤. تاريخ

(٢٩٧)



گزيده (فارسي) ٧٠٣. وفيات األعيان ٥: ٢٥٥. معجم المؤلفين ١٢: ٣١٧. شذرات
الذهب ١: ٢٢٧. األعالم ٧: ٢٨١. هدية العارفين ٢: ٤٧٠. المغني في الضعفاء ٢:
٦٧٥. تاريخ بغداد ١٣: ١٦٠. تهذيب التهذيب ١٠: ٢٧٩. التاريخ الكبير ٨: ١٤.
تقريب التهذيب ٢: ٢٧٢. المجروحين ٣: ١٤. لسان الميزان ٦: ٨٢ و ٧: ٣٩٧.

ميزان
االعتدال ٤: ١٧٣. تاريخ أبي الفداء ٢: ٦. مرآة الجنان ١: ٣٠٩. خالصة تذهيب

الكمال ٣٣١. طبقات الداودي ٢: ٣٣٠. الضعفاء الكبير ٤: ٢٣٨. الكامل في ضعفاء
الرجال ٦: ٢٤٢٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٧٦. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٣: ١٣٦. أحوال الرجال ٢٠٢. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٦٤.

موضح
أوهام الجمع والتفريق ٢: ٤٨٣. تاريخ االسالم ٦: ٣٠٢. سير أعالم النبالء ٧: ٢٠١.

(٣٣٩٠)
[الكوفي]

مقرن بن سويد بن نجيح الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٥١.
نقد الرجال ٣٥٣. توضيح االشتباه ٢٨٦. جامع الرواة ٢: ٢٦٢. مجمع الرجال ٦:
١٣٧. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٢٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤٤.

(٣٣٩١)
[الهمداني]

مقرن بن صالح الهمداني بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٥١.

نقد الرجال ٣٥٣. جامع الرواة ٢: ٢٦٢. مجمع الرجال ٦: ١٣٧. معجم رجال
الحديث

١٨: ٣٢٢. منتهى المقال ٣٠٩. منهج المقال ٣٤٤.

(٢٩٨)



(٣٣٩٢)
[الهاشمي]

مقرن بن عبد الرحمن الهاشمي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٢٣. نقد الرجال ٣٥٣. جامع الرواة ٢: ٢٦٢. مجمع

الرجال ٦: ١٣٧. منهج المقال ٣٤٤. منتهى المقال ٣٠٩.
(٣٣٩٣)

[مقرن الفتياني]
محدث إمامي.

روى عنه أبو سعيد هاشم بن حيان المكاري، ومحمد بن
سنان، والهيثم بن واقد.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٥. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٢٣. جامع الرواة ٢: ٢٦٢. مجمع الرجال ٦: ١٣٧.

منهج
المقال ٣٤٤.

(٣٣٩٤)
[الشيباني]

مليح بن أبي بكر الشيباني.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠ وال ذكر له في نسخة خطية منه. معجم رجال الحديث

.١٨: ٣٢٥

(٢٩٩)



(٣٣٩٥)
[بياع الجواري]

منخل بن جميل األسدي، الكوفي، وقيل الرقي، المعروف ببياع الجواري.
محدث ضعيف الحال، فاسد الرواية، عرف بالغلو، وكان عارفا بالتفسير.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن سنان، وأحمد بن ميثم، وعمار بن مروان وغيرهم.

له (تفسير القرآن).
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٧. خاتمة المستدرك ٨٥١.

رجال النجاشي ٢٩٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٢٩ و ٣٣١. معالم العلماء ١٢٤.
فهرست الطوسي ١٦٩. رجال الحلي ٢٦١. رجال ابن داود ٢٨١. توضيح االشتباه

٢٨٧. نقد الرجال ٣٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٦٣. مجمع الرجال ٦: ١٣٩. رجال
الكشي

٣٦٨. الذريعة ٤: ٣١٦. منتهى المقال ٣١١. منهج المقال ٣٤٤. ايضاح االشتباه
.٩٥

التحرير الطاووسي ٢٨١. نضد االيضاح ٣٣٨. روضة المتقين ١٤: ٤٥٩. إتقان
المقال

٣٧٥. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩١. بهجة اآلمال ٧: ٩٥.
(٣٣٩٦)

[مندلف الكوفي]
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. خاتمة المستدرك ٨٥١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣٢.

تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٨. نقد الرجال ٣٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٦٤. مجمع
الرجال ٦: ١٤٠. إتقان المقال ٢٣٧. منهج المقال ٣٤٥.

(٣٠٠)



(٣٣٩٧)
[النخاس]

منذر بن الجارود النخاس.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.

المراجع:
رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣٣.

(٣٣٩٨)
[العبدي]

منذر بن جيفر، وقيل جفير، وقيل حفير بن الحكيم العبدي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، يعتمد على حديثه، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، وإسماعيل بن مهران، ومحمد بن إسماعيل بن
بزيع وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٨. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣٣. رجال النجاشي ٢٩٧. فهرست الطوسي ١٧٠.

معالم
العلماء ١٢٥. رجال ابن داود ١٩٢. توضيح االشتباه ٢٨٨. نقد الرجال ٣٥٤. جامع

الرواة ٢: ٢٦٤ وفيه اسم أبيه حضير. هداية المحدثين ١٥١. مجمع الرجال ٦: ١٤٠.
منتهى المقال ٣١١. ايضاح االشتباه ٩٤. منهج المقال ٣٤٥. جامع المقال ٩٠. نضد

االيضاح ٣٣٨. أضبط المقال ٥٤٢ و ٥٤٦. شرح مشيخة الفقيه ٩٩. بهجة اآلمال
.٧: ٩٧
(٣٣٩٩)
[الزيات]

منذر بن الصباح الزيات، الكوفي.
إمامي.

(٣٠١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦. خاتمة المستدرك ٨٥١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣٥.

تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٨. توضيح االشتباه ٢٨٨. نقد الرجال ٣٥٤. جامع
الرواة ٢: ٢٦٤. مجمع الرجال ٦: ١٤١. منهج المقال ٣٤٥. منتهى المقال ٣٠٩.

(٣٤٠٠)
[البجلي]

منذر بن أبي طريفة البجلي بالوالء، الكوفي.
من ضعفاء محدثي االمامية، روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم و

روى عنه الربيع بن منذر، وعلي بن عابس.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٨ و ٣١٦. خاتمة المستدرك ٨٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
٢٤٨. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٣٢. رجال ابن داود ٢٨١. رجال الحلي ٢٦٠.
توضيح االشتباه ٢٨٨. نقد الرجال ٣٥٤. رجال البرقي ١٥. جامع الرواة ٢: ٢٦٤.
مجمع الرجال ٦: ١٤٠. رجال النجاشي ٢٢٨ في ترجمة محمد بن علي بن النعمان

البجلي. منهج المقال ٣٤٥. إتقان المقال ٣٧٥. رجال األنصاري ١٩١.
لسان الميزان ٦: ٩٠. ميزان االعتدال ٤: ١٨١. الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٤٤.

المغني في الضعفاء ٢: ٦٧٦.
(٣٤٠١)
[العنزي]

منذر بن علي العنزي، الكوفي.
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٦ وفيه الغزي بدل العنزي، وفيه: أسند عنه. معجم رجال

(٣٠٢)



الحديث ١٨: ٣٣٥. نضد االيضاح ٣٣٨ وفيه اسمه مندر بدل منذر.
(٣٤٠٢)
[البجلي]

أبو أيوب منصور بن حازم، وقيل خازم البجلي بالوالء، الكوفي.
من ثقات محدثي االمامية، ومن الفقهاء األعالم، والرؤساء المأخوذ عنهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
روى عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، ويونس بن عبد الرحمن، ومحمد بن الحسين
الطائي وغيرهم.

ألف مجموعة من الكتب منها (أصول الشرايع)، و (الحج) وغيرها.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٨ و ٣١٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٩.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٤٢ و ٣٤٥. رجال النجاشي ٢٩٤. رجال ابن داود

.١٩٣
فهرست الطوسي ١٦٤. معجم الثقات ١٢٤. معالم العلماء ١٢١. رجال البرقي ٣٩.

رجال الحلي ١٦٧. نقد الرجال ٣٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٦٤. هداية المحدثين ١٥٢.

رجال الكشي ٤٢٠. مجمع الرجال ٦: ١٤٢ و ١٤٣. الذريعة ٢: ١٩٧ و ٦: ٢٥٣.
سفينة

البحار ٢: ٥٩٢. منتهى المقال ٣١١. منهج المقال ٣٤٥. جامع المقال ٩٠. ايضاح
االشتباه ٩٣. التحرير الطاووسي ٢٧٠. نضد االيضاح ٣٣٩. أضبط المقال ٥٤٢

و ٥٤٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٤. إتقان المقال ١٤٠. الوجيزة ٥٢. شرح مشيخة
الفقيه

٢٢. رجال األنصاري ١٩١.
(٣٤٠٣)
[الليثي]

منصور ابن أبي األسود حازم الليثي بالوالء، الكوفي، الحناط، وقيل الخياط.

(٣٠٣)



محدث إمامي ثقة، وله كتب.
قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا رمي بالتشيع.

روى عنه الحسين بن محمد بن علي األزدي، وسعيد بن سليمان الواسطي،
وأبو الربيع الزهراني وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٩. معجم رجال الحديث

١٨: ٣٤٠. رجال ابن داود ١٩٢. رجال النجاشي ٢٩٤. معجم الثقات ١٢٤. نقد
الرجال ٣٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٦٤. مجمع الرجال ٦: ١٤١. فرق الشيعة ٥٨.

منتهى
المقال ٣١١. روضة المتقين ١٤: ٤٦١. المقاالت والفرق ٧٤ و ٢٠٤. منهج المقال
٣٤٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٤. إتقان المقال ١٤٠. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري

١٩١. بهجة اآلمال ٧: ٩٩ و ١٠٠ و ١٠٢.
لسان الميزان ٧: ٣٩٨. ميزان االعتدال ٤: ١٨٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٧٥. تهذيب
التهذيب ١٠: ٣٠٥. التاريخ الكبير ٧: ٣٤٨. خالصة تذهيب الكمال ٣٣٢. طبقات

ابن
سعد ٦: ٢٦٦. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٧٠. تاريخ أسماء الثقات ٢٩٩. المغني في

الضعفاء ٢: ٦٧٧. الثقات ٧: ٤٧٥.
(٣٤٠٤)

[األسدي]
منصور بن دينار األسدي، الكوفي.

إمامي حسن الحال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٣ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٤٩. خاتمة
المستدرك ٨٥١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٤٨. نقد الرجال ٣٥٤. جامع الرواة

:٢
٢٦٧. مجمع الرجال ٦: ١٤٤. منتهى المقال ٣١١. إتقان المقال ٢٣٨. منهج المقال

.٣٤٦

(٣٠٤)



(٣٤٠٥)
[منصور بن سليمان]

لم يتطرق لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٤٨.
(٣٤٠٦)

[منصور صاحب الصحف]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٠. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٨: ٣٥٦. جامع الرواة ٢: ٢٦٧. مجمع الرجال ٦: ١٤٤.

منهج
المقال ٣٤٦.

(٣٤٠٧)
[الخزاعي]

منصور بن محمد بن عبد الله الخزاعي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة، وأحمد بن المفضل.
المراجع:

رجال النجاشي ٢٩٣. جامع الرواة ٢: ٢٦٨. رجال الحلي ١٦٧. رجال ابن داود
١٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٠. معالم العلماء ١٢١. هداية المحدثين

.١٥٢
فهرست الطوسي ١٦٤. معجم الثقات ١٢٤. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٥٢. نقد

الرجال ٣٥٤. مجمع الرجال ٦: ١٤٤ و ١٤٥. منتهى المقال ٣١٢. منهج المقال
.٣٤٦

جامع المقال ٩٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٤. روضة المتقين ١٤: ٤٦١. إتقان المقال
١٤٠. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩١ و ١٩٢.

(٣٠٥)



(٣٤٠٨)
[منصور بن المعتمر]

أبو عتاب، وقيل أبو غياث منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة بن عتاب
ابن فرقد السلمي، الكوفي.

محدث تابعي ضعيف الحديث، وثقه العامة.
كان بتريا ومن أنصار الشهيد زيد بن علي بن الحسين ومن الداعين إلى بيعته،

بقي إلى عهد المنصور الدوانيقي العباسي وساند ثورة محمد بن عبد الله الحسني
المعروف بذي النفس الزكية.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا، وكان حافظا.
روى عنه حصين بن عبد الرحمن، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري

وغيرهم.
أرخوا وفاته سنة ١٣١ وقيل سنة ١٣٢ وهو اشتباه، ألن أبا عتاب كان حيا

في خالفة الدوانيقي الذي تصدر للخالفة سنة ١٣٦ وهلك سنة ١٥٨، فعلى هذا
األساس وفاته بعد سنة ١٣٦.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٧ و ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٠. رجال ابن داود

٢٨١. نقد الرجال ٣٥٥. رجال الحلي ٢٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٦٨. مجمع الرجال
:٦

١٤٥. الكنى واأللقاب ٣: ٢٢٠ في ترجمة النمري. مقاتل الطالبيين ١٤٥ و ١٤٨
و ٢٩٢. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٥٢. منتهى المقال ٣١٢. منهج المقال ٣٤٦.

إتقان
المقال ٣٧٥. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٢. بهجة اآلمال ٧: ١٠٢.

الجرح والتعديل ٤: ١: ١٧٧. طبقات ابن سعد ٦: ٢٣٥. تقريب التهذيب ٢: ٢٧٦.
حلية األولياء ٥: ٤٠. الكامل في التاريخ ٥: ٤٠٢. تاريخ االسالم ٥: ٣٠٥. ذيل

المذيل ١٣٤. األعالم ٧: ٣٠٥. تهذيب التهذيب ١٠: ٣١٢. طبقات الحفاظ ٦٦.
تاريخ

گزيده (فارسي) ٢٥٨. مرآة الجنان ١: ٢٧٧. التاريخ الكبير ٧: ٣٤٦. تذكرة الحفاظ
:١

(٣٠٦)



١٤٢. خالصة تذهيب الكمال ٣٣٢. شذرات الذهب ١: ١٨٩. العبر ١: ١٧٦.
المعارف

٢٠٨. طبقات ابن خياط ١٦٤ وفيه وفاته سنة ١٣٣. تاريخ الثقات ٤٤٠. الكنى
واألسماء ٢: ٢٥. تاريخ أسماء الثقات ٢٩٩. أحوال الرجال ٧٩. سير أعالم النبالء

:٥
٤٠٢. االكمال ٤: ٢٣. الثقات ٧: ٤٧٣. غاية النهاية ٢: ٣١٤. تهذيب األسماء

واللغات
.٢: ١١٤
(٣٤٠٩)
[الصيقل]

أبو محمد منصور بن الوليد الصيقل، الكوفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه جميل بن دراج، وعلي بن الحكم، وسيف بن عميرة وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٨ و ٣١٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٠. خاتمة المستدرك
٨٥١. معجم رجال الحديث ١٨: ٣٥٢ و ٣٥٦. رجال البرقي ٣٩. معجم الثقات

.٣٦٢
نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٦٨. مجمع الرجال ٦: ١٤٥. منتهى المقال

.٣١٢
منهج المقال ٣٤٦. شرح مشيخة الفقيه ١٠٠.

(٣٤١٠)
[منصور بن يونس]

أبو يحيى، وقيل أبو سعيد منصور بن يونس القرشي بالوالء، الكوفي، السراج،
المعروف ببزرج، وقيل برزج.

محدث ثقة، وقيل كان من الواقفية الضعفاء، ومن الذين جحدوا النص على
امامة اإلمام الرضا عليه السالم، وله كتاب.

روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم.
روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع، وإسماعيل بن

يسار وغيرهم.

(٣٠٧)



كان على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٣ و ٣٦٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٠. معجم رجال
الحديث ١٨: ٣٥٣ و ٣٥٤. رجال النجاشي ٢٩٤. فهرست الطوسي ١٦٤. معالم

العلماء
١٢١. رجال ابن داود ٢٨١. نقد الرجال ٣٥٥. معجم الثقات ١٢٤. رجال البرقي

٣٩
و ٤٩. رجال الحلي ٢٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٦٨. هداية المحدثين ١٥٢. رجال

الكشي
٤٦٨. مجمع الرجال ٦: ١٤٥ و ١٤٦. سفينة البحار ٢: ٥٩٢. منتهى المقال ٣١٢.

منهج
المقال ٣٤٦. جامع المقال ٩٠. ايضاح االشتباه ٩٣. التحرير الطاووسي ٢٧٠. نضد
االيضاح ٣٤٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٤. إتقان المقال ١٤٠ و ٣٧٥. الوجيزة ٥٢.

شرح
مشيخة الفقيه ٨٤. رجال األنصاري ١٩٢. بهجة اآلمال ٧: ١٠٢.

(٣٤١١)
[األزدي]

منقذ بن الصباح األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥١. خاتمة المستدرك ٨٥١.

معجم رجال الحديث ١٩: ٧. نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٦٩. مجمع
الرجال

٦: ١٤٦. منتهى المقال ٣١٠. منهج المقال ٣٤٦.
(٣٤١٢)
[القرشي]

المنكدر بن محمد بن المنكدر القرشي، التيمي، المدني.
من علماء وفقهاء العامة، ويقولون عنه بأنه كان لين الحديث، ضعيفا، وكان

صالحا كثير الخطأ، وقال آخرون منهم: قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ، وقيل كان
من المجاهيل.

(٣٠٨)



روى عنه عبد الله بن وهب، وقتيبة بن سعيد، وإبراهيم بن موسى وغيرهم.
توفي سنة ١٨٢، وقيل سنة ١٨٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥١. خاتمة المستدرك ٨٥١.

معجم رجال الحديث ١٩: ٧ وفيه التميمي بدل التيمي. نقد الرجال ٣٥٥. جامع
الرواة

٢: ٢٦٩ وفيه التميمي بدل التيمي. مجمع الرجال ٦: ١٤٦. منتهى المقال ٣١٠.
منهج

المقال ٣٤٦.
لسان الميزان ٧: ٤٠٠. المجروحين ٣: ٢٣. تقريب التهذيب ٢: ٢٧٧. التاريخ

الكبير ٨: ٣٥. ميزان االعتدال ٤: ١٩٠. تهذيب التهذيب ١٠: ٣١٧. خالصة تذهيب
الكمال ٣٤٢. طبقات ابن خياط ٢٧٥. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٤٤٦.

الضعفاء
الكبير ٤: ٢٥٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٠٦. المجموع في الضعفاء و المتروكين

.٢٢٢
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٤١. أحوال الرجال ١٤١. المغني في الضعفاء

.٢: ٦٧٩
(٣٤١٣)

[المنهال بن عمرو]
أبو عمرو المنهال بن عمرو، وقيل عمر األسدي وقيل األنصاري بالوالء،

الكوفي
محدث مهمل، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم وتركوه.

روى كذلك عن األئمة الحسين السبط عليه السالم والسجاد عليه السالم والباقر عليه
السالم،

وأخباره مع محمد بن الحنفية واإلمام السجاد عليه السالم كثيرة يذكرها المؤرخون.
روى عنه شعبة بن الحجاج، وزيد بن أبي أنيسة، ويونس بن يعقوب وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠ و ٧٩ و ١٣٨ و ٣١٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥١. خاتمة

المستدرك ٨٥١. رجال ابن داود ١٩٣. نقد الرجال ٣٥٥. رجال البرقي ٨. جامع

(٣٠٩)



الرواة ٢: ٢٦٩. مجمع الرجال ٦: ١٤٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٧ و ٨. سفينة
البحار

٢: ٦٢٩. منتهى المقال ٣١٠. منهج المقال ٣٤٦.
لسان الميزان ٧: ٤٠٠. ميزان االعتدال ٤: ١٩٢. تقريب التهذيب ٢: ٢٧٨. التاريخ
الكبير ٨: ١٢. خالصة تذهيب الكمال ٣٣٢. تهذيب التهذيب ١٠: ٣١٩. طبقات

ابن
خياط ١٦٠. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٣١. الضعفاء الكبير ٤: ٢٣٦. هدى

الساري ٤٤٦. الجرح والتعديل ٤: ١: ٣٥٦. تاريخ الثقات ٤٤٢. تاريخ أسماء
الثقات

٣١٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٤١. أحوال الرجال ٥٦. سير أعالم
النبالء ٥: ١٨٤. تاريخ االسالم ٥: ٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٧٩. غاية النهاية ٢:

.٣١٥
(٣٤١٤)

[المنهال القصاب]
محدث إمامي، له كتاب.

روى عنه الحسن بن محبوب، ومثنى الحناط، وعبد الرحمن بن الحجاج
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٩. جامع الرواة ٢: ٢٦٩. شرح مشيخة الفقيه ١١٠.

رجال
البرقي ٤٤.

(٣٤١٥)
[القماط]

المنهال بن مقالص القماط، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. معجم رجال الحديث

١٩: ٩. خاتمة المستدرك ٨٥١. نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٧٠. مجمع
الرجال ٦: ١٤٧. منهج المقال ٣٤٦. منتهى المقال ٣١٠.

(٣١٠)



(٣٤١٦)
[الزنبقي]

المنهال بن المهلب الزنبقي، الكوفي، مولى.
محدث إمامي. روى عنه حماد بن عيسى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٤. خاتمة المستدرك ٨٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢.

معجم رجال الحديث ١٩: ٩. نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٧٠. مجمع
الرجال

٦: ١٤٧. منهج المقال ٣٤٦. منتهى المقال ٣١٠.
(٣٤١٧)

[األسدي]
مهاجر بن زيد األسدي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٠ وفيه: كوفي. خاتمة
المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ٨٣. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢:

٢٨٢. مجمع الرجال ٦: ١٦١. منهج المقال ٣٤٩. منتهى المقال ٣١٤.
(٣٤١٨)
[األزدي]

مهاجر بن عجالن األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. خاتمة المستدرك ٨٥٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٠.

معجم رجال الحديث ١٩: ٨٣. نقد الرجال ٣٥٩. منهج المقال ٣٤٩. منتهى المقال
٣١٤. مجمع الرجال ٦: ١٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٨٢.

(٣١١)



(٣٤١٩)
[األسدي]

مهاجر بن كثير األسدي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه عبد الحميد بن علي الكوفي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٠. معجم رجال الحديث

١٩: ٣٨. خاتمة المستدرك ٨٥٣. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٢. مجمع
الرجال ٦: ١٦٢. منتهى المقال ٣١٤.

(٣٤٢٠)
[البارقي]

مهدي بن صالح البارقي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
نقد الرجال ٣٥٩. معجم رجال الحديث ١٩: ٨٤. جامع الرواة ٢: ٢٨٢. مجمع

الرجال
٦: ١٦٢. منتهى المقال ٣١٤. منهج المقال ٣٤٩.

(٣٤٢١)
[الكلبي]

مهران بن زيد الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ٨٦. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٣. مجمع

الرجال
٦: ١٦٣. منهج المقال ٣٤٩. منتهى المقال ٣١٤.

(٣١٢)



(٣٤٢٢)
[مهران الكوفي]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ٨٨. جامع الرواة ٢: ٢٨٣. منهج المقال ٣٤٩. مجمع

الرجال ٦: ١٦٣.
(٣٤٢٣)

[األسدي]
أبو إبراهيم مهزم بن أبي بردة األسدي، الكوفي.

محدث إمامي ضعيف الحديث.
روى عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه ابنه إبراهيم بن مهزم، والحسن بن بحر، وإبراهيم بن أبي البالد
وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٧ و ٣١٩ و ٣٢٣ و ٣٦٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦١.
رجال النجاشي ١٦ في ترجمة ابنه إبراهيم. معجم رجال الحديث ١٩: ٨٨ و ٨٩.
توضيح االشتباه ٢٩٠. رجال البرقي ١٨. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٣.
مجمع الرجال ٦: ١٦٣ و ١٦٤. بصائر الدرجات ٢٤٣. منتهى المقال ٣١٤. منهج

المقال
٣٤٩. إتقان المقال ٣٧٧.

(٣٤٢٤)
[األسدي]

مهند بن سويد األسدي، الكوفي.
إمامي.

(٣١٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٢. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ٩٠. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٣. مجمع

الرجال
٦: ١٦٤. منهج المقال ٣٤٩. منتهى المقال ٣١٥.

(٣٤٢٥)
[العقيلي]

مؤمل بن زياد العقيلي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٢: قسم الميم: ٥١. خاتمة المستدرك ٨٣٨.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٨. نقد الرجال ٢٨٠. مجمع

الرجال
٦: ١٦١. منهج المقال ٢٧٢. منتهى المقال ٣١٤.

(٣٤٢٦)
[األسدي]

موزع، وقيل مورع بن سويد األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢١. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٥١.

معجم رجال الحديث ١٩: ١١. توضيح االشتباه ٢٨٨. نقد الرجال ٣٥٥. جامع
الرواة

٢: ٢٧٠. مجمع الرجال ٦: ١٤٧. منهج المقال ٣٤٦.
(٣٤٢٧)
[األبار]

موسى األبار، وقيل األبارة.
إمامي.

(٣١٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٣. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ٢: ٢٧٠. مجمع

الرجال
٦: ١٤٩. منهج المقال ٣٤٦.

(٣٤٢٨)
[األبزاري]

موسى األبزاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٣. مجمع الرجال ٦: ١٤٩. جامع الرواة ٢: ٢٧٠.

منهج
المقال ٣٤٦.

(٣٤٢٩)
[ابن أشيم]

موسى بن أشيم الكوفي.
محدث خطابي المذهب، ذمه اإلمام الصادق عليه السالم لغلوه وخبثه.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه عبد الله بن سنان، وبكار بن أبي بكر، وصالح بن رزين وغيرهم.

المراجع:
رجال البرقي ١٥ و ١٧. بصائر الدرجات ٣٨٤ و ٣٨٥. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:

٢٥٣. جامع الرواة ٢: ٢٧١. رجال الحلي ٢٥٧. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧.
رجال

الكشي ٣٤٤. رجال ابن داود ٢٨١. مجمع الرجال ٦: ١٤٩ و ١٥٠. االختصاص
.٣٣١

توضيح االشتباه ٢٨٨. نقد الرجال ٣٥٥. منتهى المقال ٣١٢. منهج لمقال ٣٤٧.
التحرير الطاووسي ٢٦٨. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٢. بهجة اآلمال ٧:

.١٠٤

(٣١٥)



(٣٤٣٠)
[النميري]

موسى بن أكيل النميري، الكوفي، وسماه بعضهم موسى بن النميري.
من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب.

روى عنه أبان بن عثمان األحمر، وعلي بن عقبة، وذبيان بن حكيم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٣. معجم رجال الحديث
١٩: ١٩ و ٢٠. معالم العلماء ١٢٠. رجال النجاشي ٢٩١. فهرست الطوسي ١٦٢.

رجال الحلي ١٦٦. رجال ابن داود ١٩٣. معجم الثقات ١٢٤. توضيح االشتباه
.٢٨٨

رجال البرقي ٣٠. نقد الرجال ٣٥٦. جامع الرواة ٢: ٢٧١. هداية المحدثين ١٥٣.
مجمع الرجال ٦: ١٥٠. منتهى المقال ٣١٢. منهج المقال ٣٤٧. جامع المقال ٩١.

وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٤. روضة المتقين ١٤: ٣٦٢. إتقان المقال ١٤٠. الوجيزة
.٥٢

رجال األنصاري ١٩٢. بهجة اآلمال ٧: ١٠٥.
االكمال ١: ١٠٥.

(٣٤٣١)
[الواسطي]

موسى بن بكر الواسطي، الكوفي األصل.
محدث واقفي ثقة، وقيل من الضعفاء، وكان جليل القدر، ممدوحا، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وخلف بن حماد وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧ و ٣٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٤. خاتمة المستدرك
٨٥١. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢ و ٢٨. رجال النجاشي ٢٩٠. فهرست

الطوسي

(٣١٦)



١٦٢. رجال ابن داود ١٩٣. معالم العلماء ١٢٠. رجال الحلي ٥٧ ٢. نقد الرجال
.٣٥٦

جامع الرواة ٢: ٢٧٢. معجم الثقات ٣٦٣. رجال البرقي ٣٠ و ٤٨. هداية المحدثين
١٥٣. رجال الكشي ٤٣٨. مجمع الرجال ٦: ١٥١ و ١٥٢. منتهى المقال ٣١٢.

منهج
المقال ٣٤٧. جامع المقال ٩١. التحرير الطاووسي ٢٦٩. روضة المتقين ١٤: ٣٦٢.

إتقان المقال ٣٧٦. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٢. بهجة اآلمال ٧: ١٠٦.
(٣٤٣٢)
[المدني]

موسى بن جعفر بن أبي كثير المدني.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٤. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٣٦. نقد الرجال ٣٥٦. جامع الرواة ٢: ٢٧٤. مجمع

الرجال
٦: ١٥٢. منهج المقال ٣٤٧. منتهى المقال ٣١٣.

(٣٤٣٣)
[اإلمام الكاظم عليه السالم]

أبو الحسن وأبو إبراهيم موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن
علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم

السالم
الهاشمي، العلوي، المدني، المشهور بباب الحوائج.

أمه حميدة بنت صاعد األندلسية وقيل البربرية.
االمام السابع من أئمة أهل البيت عليهم السالم، وصاحب المقامات والمكرمات
والمعاجز الباهرة، ووحيد عصره علما وزهدا وفقها وعبادة وتقى، ال يجاريه في

ذلك إال آباؤه الطيبون وأبناؤه المكرمون.
ولد باألبواء (بين مكة المكرمة والمدينة المنورة) في السابع من شهر صفر سنة

١٢٨، وقيل سنة ١٢٩.

(٣١٧)



عاصر من خلفاء الجور من بني العباس كال من المنصور والمهدي والهادي
والرشيد، ولقى منهم صنوف األذى والعذاب، وأخيرا قبض ببغداد شهيدا مسموما
في سجن هارون العباسي على يد السندي بن شاهك في ٢٥ رجب سنة ١٨٣،
وقيل سنة ١٨١، وقيل سنة ١٨٦، وقيل سنة ١٨٨، ودفن بها في مقابر قريش،

والكاظمية ببغداد منسوبة إليه حيث تضم قبره الشريف وقبر حفيده اإلمام الجواد
عليه السالم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. الفصول الفخرية (فارسي) ١٣٤. فرق الشيعة ٧٨ و ٧٩ و ٨٤

وغيرها. عيون أخبار الرضا ١: ٦٩ و ٩٥ و ١١٢ وغيرها. عمدة الطالب ١٩٦.
المقاالت

والفرق ٩٣ و ٢٢٢. األنوار البهية ١٥٢ - ١٧٥. مقاتل الطالبيين ٤٩٩. أعيان الشيعة
:٢

٥. معاجز الوالية ٣٣٩. المناقب ٤: ٢٨٣ - ٣٢٩. مروج الذهب ٣: ٣٦٥. تحف
العقول

٣٨٣ - ٤١٤. نزهة الجليس ٢: ٤٦. الموسوعة االسالمية ٦: ٢١٦. مثير األحزان
٢٤٩. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٢٠٢. كشف الغمة ٣: ٢ - ٤٨. تاريخ الفخري

.١٩٦
االحتجاج ٣٨٥ - ٣٩٥. االختصاص ٥٤. منتخب التواريخ (فارسي) ٣٧١. االرشاد
٢٨٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٦. تاريخ اليعقوبي ٢: ٤١٤. الوصول إلى مناقب

آل
الرسول صلى الله عليه وآله ١٨١. الخصال ١ و ٢: انظر فهرسته. إعالم الورى ٢٨٦.

فرهنگ معين
(فارسي) ٦: ٢٠٤٥. البحار ٤٧: ٢٤٥ و ٤٨: ١. المجدي في أنساب الطالبيين

.١٠٦
ميزان االعتدال ٤: ٢٠١. منهاج السنة ٢: ١١٥ و ١٢٤. تذكرة الخواص ٣٤٨.

تاريخ ابن خلدون ٤: ١١٥. صفة الصفوة ١: ١٠٣. سير أعالم النبالء ٦: ٢٧٠. العبر
:١

٢٨٧. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٠٤. األعالم ٧: ٣٢١. تاريخ الطبري ٦: ٤٧٢.
معجم

البلدان ٥: ١٦٣. تاريخ بغداد ١٣: ٢٧. وفيات األعيان ٥: ٣٠٨. الملل والنحل ١:
١٦٨. الموسوعة العربية الميسرة ١٤٢٨. نور األبصار ١٤٢. الفرق بين الفرق ٦٣.
تقريب التهذيب ٢: ٢٨٢. الكامل في التاريخ ٦: ١٦٤. البداية والنهاية ١٠: ١٨٣.

لسان



الميزان ٧: ٤٠٢. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٣٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٣٤. مرآة

(٣١٨)



الجنان ١: ٣٩٤. النجوم الزاهرة ٢: ١١٢ و ١١٣. تاريخ أبي الفداء ٢: ١٥. شذرات
الذهب ١: ٣٠٤. دائرة معارف فريد وجدي ٩: ٥٩٤.

(٣٤٣٤)
[الطائفي]

موسى بن أبي حبيب الطائفي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

قال عنه بعض العامة: خبره ساقط وحديثه ضعيف. روى عنه إبراهيم بن
سليمان، وإبراهيم بن إسحاق الصيني وقيل الضبي، وعيسى بن إبراهيم القرشي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. معجم رجال الحديث

١٩: ١٥. معالم العلماء ١٢١. رجال ابن داود ١٩٣. فهرست الطوسي ١٦٣. نقد
الرجال

٣٥٥ وفيه اسم أبيه أبي جليب بدل أبي حبيب. رجال النجاشي ٢٩١. جامع الرواة ٢:
٢٧١. مجمع الرجال ٦: ١٤٨. جامع المقال ٩١. منهج المقال ٣٤٦. إتقان المقال

.٢٣٨
لسان الميزان ٦: ١١٥ وفيه روى عن اإلمام السجاد عليه السالم. ميزان االعتدال ٤:

٢٠٢
وفيه كما في اللسان. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٤٠ وفيه الحمصي بدل الطائفي.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٤٤ وفيه كما في الجرح بإضافة أنه روى عن اإلمام

علي
بن الحسين عليهما السالم. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٢ وفيه كما في الضعفاء البن

الجوزي.
(٣٤٣٥)
[الخياط]

موسى الخياط، وقيل الحناط.
محدث امامي حسن الحال، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن أبي المغيرة.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٨ و ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٥. خاتمة المستدرك

(٣١٩)



٨٥٢ و فيه: موسى بن الحناط. معجم رجال الحديث ١٩: ٨٠. جامع الرواة ٢:
.٢٧٦

نقد الرجال ٣٥٧. منهج المقال ٣٤٨. إتقان المقال ٢٣٨. منتهى المقال ٣١٣.
(٣٤٣٦)

[موسى بن زياد]
إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٦ و ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٦. خاتمة المستدرك
٨٥٢. معجم رجال الحديث ١٩: ٤٤. رجال البرقي ١٥ و ٣٠. نقد الرجال ٣٥٧.

جامع
الرواة ٢: ٢٧٦. مجمع الرجال ٦: ١٥٥. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣.

(٣٤٣٧)
[الكوفي]

موسى بن سابق الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن علي اللؤلؤي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٨ و ٥١٤. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٦. خاتمة المستدرك
٨٥٢. معجم رجال الحديث ١٩: ٤٤. رجال النجاشي ٢٩١. فهرست الطوسي

.١٦٣
نقد الرجال ٣٥٧. معالم العلماء ١٢٠. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. إتقان المقال ٢٣٨.

نضد
االيضاح ٣٤٢. ايضاح االشتباه ٩٣. جامع المقال ٩١. منهج المقال ٣٤٨. منتهى

المقال
٣١٣. مجمع الرجال ٦: ١٥٥. هداية المحدثين ١٥٣.

(٣٤٣٨)
[األسدي]

موسى بن سالم األسدي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

(٣٢٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٤٥. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. نقد الرجال ٣٥٧. مجمع

الرجال
٦: ١٥٥. منهج المقال ٣٤٨.

(٣٤٣٩)
[السراج]

موسى السراج، وقيل ابن السراج، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٥٢.

معجم رجال الحديث ١٩: ٤٥ و ٨٠. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. مجمع الرجال ٦:
.١٥٦

منهج المقال ٣٤٨.
(٣٤٤٠)
[األزدي]

موسى بن سليمان األزدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٤٧. نقد الرجال ٣٥٧. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. مجمع

الرجال
٦: ١٥٦. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣.

(٣٤٤١)
[الهمداني]

أبو مسعود موسى بن صالح، وقيل صليح الهمداني، الكوفي.
إمامي.

(٣٢١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٤٨. جامع الرواة ٢: ٣٥٧. مجمع الرجال ٦: ١٥٧.

منهج
المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣.

(٣٤٤٢)
[الكوفي]

موسى بن عبد العزيز الكوفي، مولى بني قيس بن ثعلبة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧.
معجم رجال الحديث ١٩: ٤٩. نقد الرجال ٣٥٧. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. مجمع

الرجال
٦: ١٥٧. منتهى المقال ٣١٣. منهج المقال ٣٤٨.

(٣٤٤٣)
[الجون]

أبو الحسن، وقيل أبو عبد الله موسى بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى
ابن الحسن السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي،

المدني، المعروف بالجون، وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله.
من علماء ومحدثي أهل البيت عليهم السالم، وكان أديبا شاعرا أسود اللون، وثقة

بعض العامة.
عاصر المنصور الدوانيقي العباسي والقى منه صنوف التعذيب والحبس

والتشريد.
كان من أهل المدينة المنورة، انتقل إلى بغداد واستوطنها.

روى عنه عبد العزيز الدراوردي، وإبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي،
ومروان بن محمد الطاطري وغيرهم.

(٣٢٢)



توفي في عهد المهدي العباسي حدود سنة ١٨٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. الفصول الفخرية (فارسي)
١٠٨ و ١٠٩. معجم رجال الحديث ١٩: ٥٠. عمدة الطالب ١١١. مجمع الرجال

:٦
١٥٧. جامع الرواة ٢: ٢٧٧. منتهى اآلمال (فارسي) ١: ٢٩٥. معجم شعراء

المرزباني
٣٧٨. خاتمة المستدرك ٨٥٢. نقد الرجال ٣٥٧. مقاتل الطالبيين ٣٩٠. منتهى المقال

٣١٣. منهج المقال ٣٤٨. الفخري في أنساب الطالبيين ٨٥ و ٨٧. المجدي في
أنساب

الطالبيين ٤٥.
تاريخ بغداد ١٣: ٢٥. الكامل في التاريخ ٥: انظر فهرسته. زهر اآلداب ١: ١٢٩.

ميزان االعتدال ٤: ٢١١. نسب قريش ٥٣. جمهرة األنساب ٤٠. لسان الميزان ٦:
١٢٣. األعالم ٧: ٣٢٤. الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٤٥. الضعفاء الكبير ٤:

.١٥٩
الجرح والتعديل ٤: ١: ١٥٠. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٤.

(٣٤٤٤)
[األشعري]

أبو الحسن موسى بن عبد الله بن سعد األشعري، القمي.
إمامي حسن الحال، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٨ و ٣٠٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم:
٢٥٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٤٩. رجال البرقي ٣٠. نقد الرجال ٣٥٧. جامع

الرواة
٢: ٢٧٧. تاريخ قم (فارسي) ٢٧٨. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣.

(٣٤٤٥)
[العجلي]

أبو حسان موسى بن عبيدة العجلي، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه صفوان الجمال.

(٣٢٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٥٣. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٧٨. مجمع

الرجال
٦: ١٥٧. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣. إتقان المقال ٢٣٨.

(٣٤٤٦)
[العدوي]

أبو عبد الله موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي، المدني،
العدوي بالوالء.

محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه.
روى عنه شعبة بن الحجاج، وروح بن عبادة، وجعفر بن عون وغيرهم.

توفي بالمدينة المنورة سنة ١٥٣، وقيل سنة ١٥٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. معجم رجال الحديث
١٩: ٥٣. خاتمة المستدرك ٨٥٢. نقد الرجال ٣٥٨ وفيه الريذي بدل الربذي. مجمع

الرجال ٦: ١٥٧. جامع الرواة ٢: ٢٧٨. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٣.
أضبط

المقال ٥١٠. الوجيزة ٥٢.
لسان الميزان ٧: ٤٠٤. ميزان االعتدال ٤: ٢١٣. التاريخ الكبير ٧: ٢٩١. تقريب

التهذيب ٢: ٢٨٦. المجروحين ٢: ٢٣٤ وفيه اسم جده نسطاس بدل نشيط. خالصة
تذهيب الكمال ٣٣٥. شذرات الذهب ١: ٢٣٥. العبر ١: ٢٢١. المشتبه ١: ٣٠٥.
تهذيب التهذيب ١٠: ٣٥٦. طبقات ابن خياط ٢٧٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٦:

٢٣٣٣. الضعفاء الكبير ٤: ١٦٠. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٥١. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ٣٧٤ و ٤٨٦. الكنى واألسماء ٢: ٧٢. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي.

٣: ١٤٧. أحوال الرجال ١٢٦. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٦٢. الضعفاء ١٣٥.
طبقات ابن سعد ٩: ٢٤٢. االكمال ٤: ١٤٢. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٥.

(٣٢٤)



(٣٤٤٧)
[العجلي]

أبو الحسن موسى العجلي.
محدث إمامي حسن الحديث. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن شجرة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣ قسم الميم: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٣. نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٧١. مجمع

الرجال
٦: ١٤٨. منهج المقال ٣٤٦. إتقان المقال ٢٣٨.

(٣٤٤٨)
[الغامدي]

موسى بن عطية األزدي، الغامدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٥٣. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٧٨. مجمع

الرجال
٦: ١٥٧. منهج المقال ٣٤٨. منتهى المقال ٣١٤.

(٣٤٤٩)
[موسى بن عقبة]

أبو محمد موسى بن عقبة بن ربيعة بن أبي عياش األسدي، القرشي وقيل
الزبيري بالوالء، المدني، المطر في، وقيل المطرقي.

محدث تابعي وثقه بعض العامة، وكان عالما بالمغازي والسيرة النبوية،
مؤرخا، حافظا، فقيها، مفتيا، مؤلفا.

روى عنه بكير بن األشج، وسفيان الثوري، وأنس بن عياض وغيرهم.

(٣٢٥)



ألف كتاب (مغازي رسول الله).
ولد بالمدينة المنورة، وتوفي بها سنة ١٤١، وقيل سنة ١٤٢، وقيل سنة ١٤٥.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. نقد الرجال ٣٥٨. مجمع

الرجال ٦: ١٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٧٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٥٣. خاتمة
المستدرك ٨٥٣. منهج المقال ٣٤٨.

األنساب ٥٤٣. تاريخ الخميس ٢: ٦٠. ميزان االعتدال ٤: ٢١٤. كشف الظنون
٢: ١٧٤٧. تقريب التهذيب ٢: ٢٨٦. معجم المطبوعات ١٨١٦. الجرح والتعديل

:٤: ١
١٥٥. معجم المؤلفين ١٣: ٤٣. األعالم ٧: ٣٢٥. اللباب ٣: ٢٢٥. هدية العارفين

:٢
٤٧٧. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٦٠. تذكرة الحفاظ ١: ١٤٠. خالصة تذهيب الكمال
٣٣٦. طبقات ابن خياط ٢٦٧. شذرات الذهب ١: ٢٠٩. طبقات الحفاظ ٧٠. العبر

:١
١٩٢. النجوم الزاهرة ١: ٣٤٥. البداية والنهاية ١٠: ٧٧. التاريخ الكبير ٧: ٢٩٢.

مرآة
الجنان ١: ٢٩٢. تاريخ الثقات ٤٤٤. تاريخ أسماء الثقات ٣٠٤. الوافي بالوفيات ٢:
١٣٧. اسعاف المبطأ ٥٩٨. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١١٧. هدى الساري ٤٤٦.

سير أعالم النبالء ٦: ١١٤.
(٣٤٥٠)
[الكوفي]

موسى بن العالء الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه أبان بن عثمان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٥٣ و ٥٤. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٧٨.

مجمع
الرجال ٦: ١٥٨. منتهى المقال ٣١٤. منهج المقال ٣٤٨.

(٣٢٦)



(٣٤٥١)
[الجعفي]

موسى بن عمارة الجعفي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٥٤. جامع الرواة ٢: ٢٧٨. نقد الرجال ٣٥٨. منتهى

المقال
٣١٤. منهج المقال ٣٤٨. مجمع الرجال ٦: ١٥٨.

(٣٤٥٢)
[الجعدي]

أبو هارون موسى بن عمير، وقيل أبي عمير المكفوف، الكوفي، الجعدي مولى
جعدة بن هبيرة، المخزومي وقيل القرشي بالوالء.

محدث اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال بأنه كان حسن الحال وموضع
عطف اإلمام الصادق عليه السالم، ومنهم من قال بأنه كان كذابا ولعنه اإلمام الصادق

عليه السالم،
وله كتاب.

بعض العامة اتهموه بالكذب وضعفوا حديثه وتركوه.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عبيس بن هشام، وعبد الرحمن بن أبي نجران، وصالح بن عقبة
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤١ و ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٨ وقسم الكنى: ٣٨.
معالم العلماء ١٣٧. خاتمة المستدرك ٨٥٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٥ و ٢٢:

٧٢
و ٧٤. فهرست الطوسي ١٨٣. رجال ابن داود ٣٠٣. رجال الحلي ٢٦٧. نقد

الرجال
٣٥٥ و ٣٥٨ و ٤٠٠. رجال البرقي ١٤ و ٤٤. جامع الرواة ٢: ٢٧٩ و ٤٢٢. هداية

(٣٢٧)



المحدثين ٣٠٠. مجمع الرجال ٦: ١٤٨ و ٧: ١٠٧. رجال الكشي ٢٢٢. سفينة
البحار

٢: ٧١٤. منتهى المقال ٣١٤. منهج المقال ٣٤٨. إتقان المقال ٢٣٨.
تقريب التهذيب ٢: ٢٨٧. لسان الميزان ٧: ٤٠٤. ميزان االعتدال ٤: ٢١٥.

خالصة تذهيب الكمال ٣٣٦. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٦٤. الضعفاء الكبير ٤: ١٥٩.
الكامل في ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٤٠. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٥٥. المجموع في
الضعفاء والمتروكين ٢١٤ و ٣٧٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٤٨.

الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ١٦١. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٥.

(٣٤٥٣)
[الهذلي]

موسى بن عمير الهذلي.
عامي وله كتاب.

المراجع:
رجال النجاشي ٢٩١ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمير. معجم رجال الحديث ١٩:

٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٧٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٨. هداية المحدثين
.٢٦٣

نقد الرجال ٣٥٨. رجال ابن داود ٢٨٢. مجمع الرجال ٦: ١٥٩. رجال الحلي
.٢٥٨

منتهى المقال ٣١٤. أضبط المقال ٥٤٠. منهج المقال ٣٤٨. رجال األنصاري ١٩٣.
بهجة اآلمال ٧: ١١٣.

(٣٤٥٤)
[الهمداني]

موسى بن أبي الغدير الهمداني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٢. خاتمة المستدرك ٨٥١.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٦. نقد الرجال ٣٥٥. جامع الرواة ٢: ٢٧١. مجمع

الرجال

(٣٢٨)



٦: ١٤٩. منهج المقال ٣٤٧. منتهى المقال ٣١٣.
(٣٤٥٥)

[الحضرمي]
موسى بن القاسم الحضرمي، مولى بني صهيب.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه محمد بن إسماعيل الخيبري.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٧٣.

(٣٤٥٦)
[القرشي]

موسى بن مطين، وقيل مطير القرشي، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا أحواله في كتبهم، و بعض العامة كذبوه وضعفوا

حديثه وتركوه.
روى عنه الهيثم بن جميل، وخلف بن تميم، وغسان بن الربيع وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٧٧. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٨١. مجمع

الرجال
٦: ١٦٠. منتهى المقال ٣١٤. منهج المقال ٣٤٩.

لسان الميزان ٦: ١٣٠. ميزان االعتدال ٤: ٢٢٣. المجروحين ٢: ٢٤٢. الكامل في
ضعفاء الرجال ٦: ٢٣٣٨. الضعفاء الكبير ٤: ١٦٣. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٦٢.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢١٤ و ٣٧٤. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:٣
١٤٩. أحوال الرجال ١٣٢. الضعفاء ١٣٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٧. الضعفاء

والمتروكين للدار قطني ١٦١.

(٣٢٩)



(٣٤٥٧)
[موسى]

موسى من موالي اإلمام الصادق عليه السالم.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. معجم رجال الحديث

١٩: ٨١. خاتمة المستدرك ٨٥٢. رجال البرقي ١٩. مجمع الرجال ٦: ١٦٠. جامع
الرواة ٢: ٢٨١.

(٣٤٥٨)
[مولى جعفر]

موسى مولى جعفر بن أحمد.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٨١. جامع الرواة ٢: ٢٨١. مجمع الرجال ٦: ١٦٠.

منهج
المقال ٣٤٩.

(٣٤٥٩)
[الخثعمي]

موسى بن نشيط الخثعمي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٨٥٢.

معجم رجال الحديث ١٩: ٧٨. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٨٢. منهج
المقال

٣٤٩. منتهى المقال ٣١٤. مجمع الرجال ٦: ١٦١.

(٣٣٠)



(٣٤٦٠)
[الوابشي]

موسى بن نصير الوابشي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. خاتمة المستدرك ٨٥٢.

معجم رجال الحديث ١٩: ٧٨. جامع الرواة ٢: ٢٨٢. نقد الرجال ٣٥٨. منهج
المقال

٣٤٩. مجمع الرجال ٦: ١٦١. منتهى المقال ٣١٤.
(٣٤٦١)
[النخعي]

موسى بن هالل النخعي، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله، وبعض العامة يضعفون حديثه.

روى عنه الهذيل بن أبي الغريف الهمداني.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٠٨ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٥٩. خاتمة
المستدرك ٨٥٢. معجم رجال الحديث ١٩: ٧٨. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢:

٢٨٢. مجمع الرجال ٦: ١٦١. منتهى المقال ٣١٤. منهج المقال ٣٤٩. الوجيزة
.٥٢

ميزان االعتدال ٤: ٢٢٦. لسان الميزان ٦: ١٣٦. الضعفاء الكبير ٤: ١٧٠ وفيه
العبدي

بدل النخعي. الجرح والتعديل ٤: ١: ١٦٦. المغني في الضعفاء ٢: ٦٨٨. الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٥١.

(٣٤٦٢)
[الحارثي]

موفق بن عبد الله الحارثي، الكوفي.
إمامي.

(٣٣١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٠. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٨٢. نقد الرجال ٣٥٩. مجمع الرجال ٦: ١٦١. جامع

الرواة
٢: ٢٨٢. منهج المقال ٣٤٩. منتهى المقال ٣١٤.

(٣٤٦٣)
[الثقفي]

موفق بن أبي المنشد، وقيل أبي المستند، وقيل أبي المتند الثقفي، الكوفي،
مولى آل المغيرة بن شعبة.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٩. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٠. خاتمة المستدرك ٨٥٢.
معجم رجال الحديث ١٩: ٨١. نقد الرجال ٣٥٨. جامع الرواة ٢: ٢٨٢. منهج

المقال
٣٤٩. مجمع الرجال ٦: ١٦١.

(٣٤٦٤)
[مياح المدايني]

محدث ضعيف الحديث جدا، غال المذهب، وله كتاب (رسالة مياح).
روى عنه ابنه الحسن بن مياح، ومحمد بن سنان.

المراجع:
رجال النجاشي ٣٠٠. معجم رجال الحديث ١٩: ٩٣. جامع الرواة ٢: ٢٨٣.

تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٢. توضيح االشتباه ٢٩٠. نقد الرجال ٣٥٩. مجمع
الرجال ٦: ١٦٤. رجال ابن داود ٢٨٢. رجال الحلي ٢٦١. منتهى المقال ٣١٥.

نضد
االيضاح ٣٤٤. منهج المقال ٣٤٩. إتقان المقال ٣٧٨. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري

١٩٣ وفيه المداهني بدل المدايني. بهجة اآلمال ٧: ١٢٣.

(٣٣٢)



(٣٤٦٥)
[ابن أبي البالد]

أبو إسماعيل ميسر بن أبي البالد، من بني قيس بن ثعلبة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٠٥. نقد الرجال ٣٥٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٤. مجمع

الرجال ٦: ١٧٠. منتهى المقال ٣١٥. منهج المقال ٣٥١.
(٣٤٦٦)

[ميسر بن حفص]
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٩: ١٠٥.

(٣٤٦٧)
[بياع الزطي]

ميسر، وقيل ميسرة بن عبد العزيز النخعي، المدايني، وقيل الكوفي، المعروف
ببياع الزطي.

محدث إمامي ثقة، ممدوح، ومن خواص اإلمام الصادق عليه السالم.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

توفي قبل سنة ١٤٨.
روى عنه عبد الله بن مسكان، ومحمد بن أبي عمير، والحسن بن علي بن

فضال وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٥ و ٣١٧ و ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٤. معجم

(٣٣٣)



رجال الحديث ١٩: ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٨ و ١٠٩ و ١١١. رجال النجاشي ٢٦٠
في

ترجمة ابنه محمد بن ميسر. رجال ابن داود ١٩٥. نقد الرجال ٣٥٩. رجال الحلي
١٧١. رجال البرقي ١٥ و ١٧ و ٤٢. معجم الثقات ١٢٥ و ٣٦٤. جامع الرواة ٢:

٢٨٤
و ٢٨٦. هداية المحدثين ١٥٤. مجمع الرجال ٦: ١٧٠ و ١٧١. رجال الكشي

.٢٤٢
االختصاص ٦١. المناقب ٤: ٢٨١. منتهى المقال ٣١٥. منهج المقال ٣٥١. جامع

المقال ٩١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٦. روضة المتقين ١٤: ٣٦٣. الوجيزة ٥٢. رجال
األنصاري ١٩٤. بهجة اآلمال ٧: ١٣٥.

(٣٤٦٨)
[النهدي]

أبو خازم، وقيل أبو حازم ميسرة بن حبيب النهدي، الكوفي.
محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم، وبعض العامة يوثقون

أحاديثه.
روى عنه شعبة بن الحجاج، وعبد الجبار الشبامي، وسفيان الثوري وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١١٠. نقد الرجال ٣٦٠. جامع الرواة ٢: ٢٨٦. مجمع

الرجال ٦: ١٧١. منتهى المقال ٣١٥. منهج المقال ٣٥١.
تقريب التهذيب ٢: ٢٩١. تهذيب التهذيب ١٠: ٣٨٦. خالصة تذهيب الكمال

٣٣٧. الجرح والتعديل ٤: ١: ٢٥٣. تاريخ الثقات ٤٤٥. تاريخ أسماء الثقات ٣١٨.
الكنى واألسماء ١: ١٤١. الثقات ٧: ٤٨٤.

(٣٤٦٩)
[النخعي]

ميسرة، وقيل ميسر بن عبد الله النخعي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٣٣٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٤. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٠٩. جامع الرواة ٢: ٢٨٦. مجمع الرجال ٦: ١٧٠.

منهج
المقال ٣٥١. نقد الرجال ٣٦٠.

(٣٤٧٠)
[ميسرة الكوفي]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٨. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٤ وفيه: ميسرة ابن الكوفي.

خاتمة المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١١١. جامع الرواة ٢: ٢٨٦.
مجمع

الرجال ٦: ١٧١. منهج المقال ٣٥١ وفيه: بياع الزطي.
(٣٤٧١)

[البان]
ميمون البان، وقيل بياع البان، الكوفي.

محدث إمامي. روى كذلك عن االمامين السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه محمد بن سليمان، ومحمد بن حكيم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٠١ و ١٣٨ و ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٥ وفيه اللبان

بدل البان. خاتمة المستدرك ٨٥٣. رجال البرقي ٤٥. معجم رجال الحديث ١٩:
.١١٢

نقد الرجال ٣٦٠. جامع الرواة ٢: ٢٨٦. هداية المحدثين ١٥٤. مجمع الرجال ٦:
١٧٢. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥١.

(٣٤٧٢)
[الكوفي]

ميمون الجبان، وقيل الحيان، وقيل الخباز، الكوفي.

(٣٣٥)



محدث إمامي. روى عنه صفوان بن يحيى.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم ٢٦٥. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١١٤. جامع الرواة ٢: ٢٨٦. منهج المقال ٣٥١. مجمع

الرجال ٦: ١٧٢.
(٣٤٧٣)
[القداح]

أبو شاكر ميمون بن داود، وقيل ديصان، وقيل غيالن بن سعيد المكي،
الهاشمي وقيل المخزومي بالوالء، المعروف بالقداح.

من أعالم ومحدثي اإلسماعيلية، ورأس الفرقة الميمونية منهم، وكان عارفا
بفلسفة اليونان، وقيل كان من الذين صدر اللعن بحقهم. روى كذلك عن االمامين

السجاد عليه السالم والباقر عليه السالم.
روى عنه ابنه عبد الله بن ميمون، وأبان بن عثمان، ومعاوية بن وهب.

له من الكتب (الميزان)، و (الهداية).
ولد بمكة حدود سنة ١٠٠، وكان يسكن األهواز، توفي في سوريا بمدينة

السلمية بين سنتي ١٦٠ و ١٧٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٠١ و ١٣٥ و ٣١٧. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٥. خاتمة
المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١١٥ - ١١٧ و ٢٣: ١٣١. رجال ابن

داود
٢٨٢ و ٣٠٣. نقد الرجال ٣٦٠. معجم الثقات ٣٦٤. رجال البرقي ١٥ و ١٧.

جامع
الرواة ٢: ٢٨٦. هداية المحدثين ١٥٤. مجمع الرجال ٦: ١٧٢. الكنى واأللقاب ٣:

.٤٧
رجال النجاشي في ترجمة ابنه عبد الله بن ميمون ١٤٨. سفينة البحار ٢: ٧٣٧. منهج

المقال ٣٥١. جامع المقال ٩١.
تقريب التهذيب ٢: ٢٩٢. لسان الميزان ٧: ٤٠٧. ميزان االعتدال ٤: ٢٣٦.

(٣٣٦)



األعالم ٧: ٣٤١. اسماعيليان در تاريخ (فارسي) ٦٤ وغيرها. اتعاظ الحنفا ١١.
الكامل في التاريخ ٨: ٢٨. أعالم اإلسماعيلية ٥٥٩. الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة

الفاطمية ٦٥ و ٧٢. أصول اإلسماعيلية ١٣٣.
(٣٤٧٤)

[ميمون بن عبد الله]
محدث جليل القدر، وأحد خواص ومقربي وبطانة اإلمام عليه السالم.

روى عنه الهيثم بن واقد.
المراجع:

رجال الكشي ٣٩٣. جامع الرواة ٢: ٢٨٦ وفيه روى عن اإلمام الباقر عليه السالم.
معجم

رجال الحديث ١٩: ١١٣. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٥. مجمع الرجال ٣:
١٢٩

في ترجمة سفيان الثوري، و ٦: ١٧٢. نقد الرجال ٣٦٠. منهج المقال ٣٥١. الوجيزة
(٣٤٧٥)

[ميمون بن علي]
محدث لم يذكر أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم تفاصيل أحواله، بل لم

يتعرضوا إلى ذكره.
روى عنه موسى بن عبد الله.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٢٨٦. تنقيح المقال ٣: قسم الميم: ٢٦٥. معجم رجال الحديث

.١٩: ١١٣

(٣٣٧)



حرف النون

(٣٣٩)



(٣٤٧٦)
[أبو حبيب ناجية]

محدث.
روى عنه المثنى الحناط.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٩: ١١٧. خاتمة المستدرك ٨٥٣ وفيه وحد بينه وبين

ناجية بن أبي عمارة. جامع الرواة ٢: ٢٨٨ في ترجمة ناجية بن أبي عمارة. تنقيح
المقال ٣: قسم النون ٢٦٥ وفيه كما في الخاتمة. نقد الرجال ٣٦٠ وفيه أبو حبيب

كنية
ناجية بن أبي عمارة، منهج المقال ٣٥١.

(٣٤٧٧)
[الصيداوي]

أبو حبيب ناجية، وقيل نجية، وقيل نجبة بن أبي عمارة، وقيل ابن عمارة
الصيداوي، األسدي، القواس.

محدث إمامي.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه علي بن الحسن بن فضال، وجعفر بن بشير.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٨. رجال البرقي ١٥. رجال ابن داود ١٩٥. رجال الكشي
٢١٦. معجم رجال الحديث ١٩: ١١٨ و ٢١: ١٠٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون

٢٦٥
وقسم الكنى: ١٠. رجال الحلي ١٧٥. خاتمة المستدرك ٨٥٣ و ٨٦٥. نقد الرجال
٣٦٠. مجمع الرجال ٦: ١٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٨٨ و ٣٧٥. منتهى المقال ٣١٦.

منهج
المقال ٣٥١. التحرير الطاووسي ٢٩٠. روضة المتقين ١٤: ٤٦٤. الوجيزة ٥٢. شرح

(٣٤١)



مشيخة الفقيه ٦٢.
(٣٤٧٨)
[البقال]

ناصح البقال، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، مولى، وله كتاب.

روى عنه جعفر بن بشير.
المراجع:

رجال النجاشي ٣٠٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٠. جامع الرواة ٢: ٢٨٨.
معجم الثقات ١٢٥. مجمع الرجال ٦: ١٧٣. معالم العلماء ١٢٧. رجال الحلي

.١٧٦
هداية المحدثين ١٥٥. نقد الرجال ٣٦٠. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٦.

فهرست
الطوسي ١٧٢. رجال ابن داود ١٩٥. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥١ وفيه:
ناصح بن البقال. جامع المقال ٩١. ايضاح االشتباه ٩٨. نضد االيضاح ٣٤٦. وسائل

الشيعة ٢٠: ٣٥٦. روضة المتقين ١٤: ٤٦٤. إتقان المقال ١٤١. الوجيزة ٥٢. رجال
األنصاري ١٩٤. بهجة اآلمال ٧: ١٣٧.

(٣٤٧٩)
[الحائك]

أبو عبد الله ناصح بن عبد الله، وقيل عبد الرحمن التميمي، المحلمي، الكوفي،
الحائك.

محدث ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه وتركوه.
كان كوفيا سكن في بني محلم فنسب إليهم.

روى عنه يعلى األسلمي، وعلي بن هاشم بن البرير، وعبد الله بن صالح
العجلي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٦. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٠. نقد الرجال ٣٦٠. جامع الرواة ٢: ٢٨٨. مجمع

الرجال ٦: ١٧٣. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥٢ وفيه البجلي بدل المحلمي.

(٣٤٢)



لسان الميزان ٧: ٤٠٧. ميزان االعتدال ٤: ٢٤٠. التاريخ الكبير ٨: ١٢٢.
المجروحين ٣: ٥٤. تقريب التهذيب ٢: ٢٩٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٣.

تهذيب
التهذيب ١٠: ٤٠١. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٥١٠. الجرح والتعديل ٤: ١:

.٥٠٢
الضعفاء الكبير ٤: ٣١١. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٢٥ و ٣٧٩ و ٤٩٣.

الضعفاء
والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٥٥. الكنى واألسماء ٢: ٦٢. الضعفاء والمتروكين

للدارقطني ١٦٧. المغني في الضعفاء ٢: ٦٩٢. الضعفاء ١٥٥.
(٣٤٨٠)

[ناصح المؤذن]
محدث. روى عنه عبد الله بن المغيرة.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٩: ١٢١. خاتمة المستدرك ٨٥٣. جامع الرواة ٢: ٢٨٨.

تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٦.
(٣٤٨١)
[العدوي]

أبو عبد الله نافع العدوي، العمري مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، المدني.
محدث وثقه بعض العامة، وقالوا: كان ثبتا ثقة فقيها حافظا وأحد أئمة

التابعين. كان من شهود وصية اإلمام الباقر عليه السالم إلى ولده اإلمام الصادق عليه
السالم.

كان أصله من الديلم، وقيل أصله من بالد المغرب، وقيل من نيسابور، وقيل
من كابل، نشأ بالمدينة المنورة، وأرسله عمر بن عبد العزيز إلى مصر ليعلم أهلها

السنن.
روى عنه أيوب السختياني، ومالك بن أنس، والزهري وغيرهم.

توفي سنة ١١٧، وقيل سنة ١٢٠، وقيل سنة ١١٨.
المراجع:

المناقب ٤: ٢٧٨. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون:

(٣٤٣)



٢٦٦. االرشاد ٢٧١. الوجيزة ٥٢.
تقريب التهذيب ٢: ٢٩٦. االعالم ٨: ٥. تذكرة الحفاظ ١: ٩٩. خالصة تذهيب

الكمال ٣٤٣. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٥٩. تاريخ االسالم ٥: ١٠. طبقات الحفاظ
.٤٧

الجرح والتعديل ٨: ٤٥١. مرآة الجنان ١: ٢٥١. تاريخ أسماء الثقات ٣٢٢. طبقات
ابن

خياط ٢٥٦. تهذيب التهذيب ١٠: ٤١٢. الكامل في التاريخ ٥: ١٩٥. وفيات
األعيان

٥: ٣٦٧. تاريخ الثقات ٤٤٧. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٢٣. التاريخ الكبير ٨:
٨٤. تاريخ أبي الفداء ١: ٢٠٣. البداية والنهاية ٩: ٣١٩. شذرات الذهب ١: ١٥٤.
المعارف ٤٦٠. الكنى واألسماء ٢: ٦٢. سير أعالم النبالء ٥: ٩٥. العبر ١: ١٤٧.

(٣٤٨٢)
[النجم]

أبو علي النجم بن الحطيم، وقيل الخطيم، وقيل أبو حطيم العجلي، وقيل
العبدي، وقيل الغنوي، الكوفي.

محدث إمامي، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه العيص بن القاسم، ومعاوية بن عمار، والفضل بن زكريا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٨ و ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٧. خاتمة المستدرك
٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٦ و ١٢٧. توضيح االشتباه ٢٩٠. نقد الرجال

.٢٦٠
جامع الرواة ٢: ٢٨٩. مجمع الرجال ٦: ١٧٤. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال

.٣٥٢
(٣٤٨٣)
[السندي]

أبو معشر، وقيل أبو معسر، وقيل أبو مشعر نجيح بن عبد الرحمن السندي،
الهاشمي بالوالء، اليمني، المدني، ويقال ان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هالل.

محدث، فقيه، حافظ، عالم بالتاريخ والمغازي، وثقه بعض العامة، وضعفه
آخرون منهم.

(٣٤٤)



كان سندي األصل، سكن المدينة المنورة مدة، ثم اصطحب المهدي العباسي
إلى العراق.

روى عنه سفيان الثوري، وبشر بن الوليد، والليث بن سعد وغيرهم.
له من الكتب (المغازي)، و (الحرة).

توفي ببغداد في شهر رمضان سنة ١٧٠.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٥ و ٣٣٩. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٧ وقسم الكنى: ٣٥.
خاتمة المستدرك ٨٥٣. فهرست النديم ١٠٥. مجمع الرجال ٦: ١٧٤ و ٧: ٩٩.

نقد
الرجال ٣٦٠ و ٣٩٩. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٨ و ٢٢: ٥١. جامع الرواة ٢:

٢٨٩
و ٤١٨. رجال النجاشي ٣١٦. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥٢. األعالم في

معجم البلدان ٦٦٩. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٢٧١.
تذكرة الحفاظ ١: ٢١٧. تقريب التهذيب ٢: ٢٩٨. نزهة الخواطر ١: ٤٥. ميزان

االعتدال ٤: ٢٤٦ و ٥٧٥. هدية العارفين ٢: ٤٨٩. األنساب ٣١٤. دائرة المعارف
االسالمية ١: ٤٠٥. لسان الميزان ٧: ٤٠٩. األعالم ٨: ١٤. معجم المؤلفين ١٣:

.٨٣
اللباب ٢: ١٤٨. التاريخ الكبير ٨: ١١٤. معجم البلدان ٣: ٢٦٧. المجروحين ٣:

.٦٠
خالصة تذهيب الكمال ٣٤٨. تاريخ بغداد ١٣: ٤٢٧. تهذيب التهذيب ١٠: ٤١٩.
طبقات الحفاظ ١٠٦. المشتبه ١: ٣٧٣. المعارف ٢٢٠. الضعفاء ١٥٣. المغني في
الضعفاء ٢: ٤ ٦٩. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٧٠. الكنى واألسماء ٢: ١٢٠.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٢٧

و ٣٨١ و ٤٩٢. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٩٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٧:
.٢٥١٦

الضعفاء الكبير ٤: ٣٠٨. طبقات ابن سعد ٥: ٤١٨. مرآة الجنان ١: ٣٥٩. طبقات
ابن

خياط ٢٧٤. النجوم الزاهرة ٢: ٦٦. العبر ١: ٢٥٨. شذرات الذهب ١: ٢٧٨.
(٣٤٨٤)
[الغافقي]

نجيح بن قباء المدني، الغافقي.



(٣٤٥)



محدث إمامي. روى عنه الحسين النوفلي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٧. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
مجمع الرجال ٦: ١٧٤. رجال النجاشي ٣٠٢. نقد الرجال ٣٦٠. توضيح االشتباه

٢٩١. جامع الرواة ٢: ٢٨٩. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٨. رجال ابن داود
.١٩٥

منهج المقال ٣٥٢. ايضاح االشتباه ٩٨. نضد االيضاح ٣٤٦.
(٣٤٨٥)
[الكوفي]

نجيح بن مسلم الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه يونس بن يعقوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٩ وفيه: روى عن يونس بن يعقوب، و ٣٢٥. تنقيح المقال ٣:
قسم النون ٢٦٧. خاتمة المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٩. مجمع

الرجال ٦: ١٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٩٠. نقد الرجال ٣٦٠. منهج المقال ٣٥٢. إتقان
المقال ٢٣٩.

(٣٤٨٦)
[القواس]

نجيه، وقيل نجبة بن الحارث القواس، العطار، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحديث، صادق، صديق علي بن يقطين.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه صفوان بن يحيى، والحسن بن راشد، ومعاوية بن عمار وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.

(٣٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٦ و ٣٦٢. تنقيح المقال ٣: قسم النون ٢٦٧. خاتمة المستدرك

٨٥٣. رجال ابن داود ١٩٥. معجم رجال الحديث ١٩: ١٢٥ و ١٣٠. مجمع
الرجال ٦:

١٧٥. جامع الرواة ٢: ٢٨٩. نقد الرجال ٣٦٠. رجال البرقي ٤٢. معجم الثقات
.٣٦٤

توضيح االشتباه ٢٩٠. رجال الحلي ١٧٦. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥٢.
التحرير الطاووسي ٢٩١. إتقان المقال ٢٣٩. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٤.

بهجة اآلمال ٧: ١٣٨.
(٣٤٨٧)
[العطار]

نجية، وقيل محمد العطار.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه الحسن بن راشد.

المراجع:
رجال البرقي ٤٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٠.

(٣٤٨٨)
[العجلي]

نشيط بن صالح، وقيل عبد الله بن لفافة العجلي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وكان من خدامه عليه السالم.
روى عنه محمد بن خالد، ومروك بن عبيد، ويحيى بن إبراهيم وغيرهم.

توفي قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦ و ٣٦٢. معالم العلماء ١٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم النون:
٢٦٧. رجال الكشي ٤٥٢. مجمع الرجال ٦: ١٧٥ و ١٧٦. هداية المحدثين ١٥٥.

(٣٤٧)



جامع الرواة ٢: ٢٩٠. نقد الرجال ٣٦٠. رجال البرقي ٤٧. معجم الثقات ١٢٥.
توضيح

االشتباه ٢٩١. رجال ابن داود ١٩٦. رجال النجاشي ٣٠٢. رجال الحلي ١٧٦.
فهرست الطوسي ١٧٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٣١ و ١٣٢ و ١٣٣. منتهى

المقال
٣١٦. منهج المقال ٣٥٢. جامع المقال ٩١. ايضاح االشتباه ٩٨. التحرير الطاووسي

٢٩١. نضد االيضاح ٣٤٧. أضبط المقال ٥٥٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٧. روضة
المتقين ١٤: ٤٦٤. إتقان المقال ١٤١. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٤. بهجة

اآلمال
.٧: ١٣٩
(٣٤٨٩)
[الكوفي]

نصر بن أوس الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. مجمع الرجال ٦: ١٧٦. جامع الرواة ٢: ٢٩٠. نقد الرجال
٣٦١. معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٥. خاتمة المستدرك ٨٥٣. تنقيح المقال ٣:

قسم
النون: ٢٦٨. منهج المقال ٣٥٢. منتهى المقال ٣١٦.

(٣٤٩٠)
[الخثعمي]

أبو الحكم نصر، وقيل نصير الخثعمي.
محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم.

روى عنه محمد بن سنان.
المراجع:

رجال البرقي ٣٩. معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٤ و ١٤٧.
(٣٤٩١)

[القصاب]
أبو جزي، وقيل أخو جزي، وقيل أبو جزء نصر بن طريف، وقيل ظريف

(٣٤٨)



البصري، القصاب، الباهلي.
محدث قدري المذهب، والعامة اتهموه بوضع الحديث وتركوه.

كان أعمى، ويقال كان أحفظ أهل البصرة في وقته.
روى عنه مؤمل بن إسماعيل، وعبد الغفار الحراني.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٨. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩١. مجمع

الرجال ٦: ١٧٧. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥٢.
لسان الميزان ٦: ١٥٣. التاريخ الكبير ٨: ١٠٥. ميزان االعتدال ٤: ٢٥١. الكامل

في ضعفاء الرجال ٧: ٢٤٩٦. الضعفاء الكبير ٤: ٢٩٦. المجروحين ٣: ٥٢. الجرح
والتعديل ٤: ١: ٤٦٦. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٢٨ و ٣٨٠ وفيه اسمه

النضر
بدل نصر. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٥٩. الكنى واألسماء ١: ١٤٠.

االكمال ٢: ٨١. المغني في الضعفاء ٢: ٦٩٦. أحوال الرجال ٩٩. الضعفاء
والمتروكين

للدارقطني ١٦٨.
(٣٤٩٢)
[البارقي]

نصر بن عبد الرحمن البارقي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٩. معجم

رجال الحديث ١٩: ١٣٩. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩١. مجمع الرجال
:٦

١٧٧. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال: ٣٥٢. إتقان المقال ٢٣٩. الوجيزة ٥٢.
(٣٤٩٣)
[العبدي]

أبو الوليد نصر بن عبد الرحمن العبدي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

(٣٤٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم النون ٢٦٩. خاتمة

المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٣٩. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة
:٢

٢٩١. مجمع الرجال ٦: ١٧٧. إتقان المقال ٢٣٩. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال
.٣٥٢

(٣٤٩٤)
[األسدي]

نصر بن فضالة األسدي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٤٠. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩١. مجمع

الرجال ٦: ١٧٧. منتهى المقال ٣١٦. منهج المقال ٣٥٢.
(٣٤٩٥)

[القابوسي]
نصر بن قابوس اللخمي، القابوسي، الكوفي.

من علماء وفقهاء وثقات محدثي االمامية، وكان خيرا، فاضال، وله كتاب.
كان وكيال لإلمام الصادق عليه السالم عشرين سنة.

روى كذلك عن االمامين الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم، وكان ذا منزلة
عظيمة عند

األئمة عليهم السالم، ومن خواص شيعتهم.
روى عنه إسحاق بن إبراهيم، وصالح بن عقبة، وسعيد بن أبي الجهم وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٤ وفيه: أسند عنه، و ٣٦٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٤٠.

(٣٥٠)



رجال الكشي ٤٥٠. مجمع الرجال ٦: ١٧٧ و ١٧٨. هداية المحدثين ١٥٥. جامع
الرواة ٢: ٢٩١. نقد الرجال ٣٦١. رجال البرقي ٣٩. معجم الثقات ١٢٦. توضيح

االشتباه ٢٩١. رجال النجاشي ٣٠١. رجال ابن داود ١٩٦. رجال الحلي ١٧٥.
تنقيح

المقال ٣: قسم النون: ٢٦٩. االرشاد ٣٠٤. البحار ٤٧: ٣٤٣. منتهى المقال ٣١٧.
منهج

المقال ٣٥٢. جامع المقال ٩٢. ايضاح االشتباه ٩٨. التحرير الطاووسي ٢٨٨. نضد
االيضاح ٣٤٧. أضبط المقال ٥٥٠. روضة المتقين ١٤: ٤٦٥. وسائل الشيعة ٢٠:

٣٥٧. إتقان المقال ١٤١. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٥. بهجة اآلمال ٧:
.١٤٣

(٣٤٩٦)
[األسدي]

نصر، وقيل نصير بن كثير األسدي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٦٩. خاتمة المستدرك ٨٥٣.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٤٣ و ١٤٧. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩١.
مجمع

الرجال ٦: ١٧٨. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٢. رجال األنصاري ١٩٥
وفيه:

صالح األمر غير أنه يروي عن الضعفاء.
(٣٤٩٧)

[األسدي]
أبو الوليد نصير، وقيل نصر، وقيل النضر بن أبي األشعث، وقيل ابن األشعث

المرادي، وقيل القرادي، وقيل الفزاري، األسدي، الكناسي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه شعبة بن الحجاج، وعنبسة بن عبد الواحد القرشي، وأبو بكر بن
عياش وغيرهم.

(٣٥١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٤٧. توضيح االشتباه ٢٩٢. معجم الثقات ٣٦٥. نقد

الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٢. مجمع الرجال ٦: ١٧٩. منتهى المقال ٣١٧.
منهج

المقال ٣٥٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٠٠. تهذيب التهذيب ١٠: ٤٣٣. خالصة تذهيب الكمال

٣٤٤. التاريخ الكبير ٨: ١١٥. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٩١.
(٣٤٩٨)

[الرؤاسي]
نصير، وقيل نضير، وقيل النضر، وقيل النصر بن نصير، وقيل ابن أبي نصير،

وقيل ابن بصير، وقيل نضير الرؤاسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٨٥٣.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٤٨. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٢ و ٢٩٤.
مجمع

الرجال ٦: ١٧٩. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣.
(٣٤٩٩)
[الجعفي]

النضر بن الربيع بن سعد الجعفي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٠. خاتمة

المستدرك ٨٥٣. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٢. معجم رجال الحديث
:١٩

١٥٠. مجمع الرجال ٦: ١٧٩. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣. إتقان المقال

(٣٥٢)



٢٣٩ وفيه اسم أبيه أبي الربيع. الوجيزة ٥٢.
(٣٥٠٠)

[المحاربي]
النضر بن شعيب المحاربي.

حدث إمامي.
روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن عبد الجبار.

المراجع:
رجال البرقي ٤١. خاتمة المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٥٩.

جامع الرواة ٢: ٢٩٣. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧١. االختصاص ٢٨٧ و ٢٩٣.
مجمع الرجال ٦: ١٨٠. الخصال ١: ٨٢ و ٢: ٦٥٠. منتهى المقال ٣١٧. منهج

المقال
٣٥٣. رجال األنصاري ١٩٥.

(٣٥٠١)
[الكوفي]

النضر بن عمرو بن نجية، وقيل نجبة الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه محمد بن عنبسة بن عمرو.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٥٩. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٤. مجمع

الرجال ٦: ١٨٠. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣.
االكمال ١: ٥٠١.

(٣٥٠٢)
[الخزاعي]

النضر بن قرواش الخزاعي، الكوفي، الجمال.
محدث إمامي. روى عن اإلمام الباقر عليه السالم واإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

(٣٥٣)



روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر، والحسن بن محبوب، ومحمد بن سنان
وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧١. خاتمة المستدرك
٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٥٩. نقد الرجال ٣٦١. رجال البرقي ٤١. جامع

الرواة ٢: ٢٩٤. مجمع الرجال ٦: ١٨٠. منهج المقال ٣٥٣.
(٣٥٠٣)
[الوابشي]

النضر بن مطهر الوابشي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٦١. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٤. مجمع

الرجال ٦: ١٨٠. منهج المقال ٣٥٣.
(٣٥٠٤)

[الخزاعي]
النضر بن الوراس، وقيل قرواش الخزاعي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال. روى عنه العالء بن رزين.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٦١. نقد الرجال ٣٦١. جامع الرواة ٢: ٢٩٤. منهج

المقال
٣٥٣. مجمع الرجال ٦: ١٨٠. إتقان المقال ٢٣٩. جامع المقال ٩٢.

(٣٥٤)



(٣٥٠٥)
[الضبي]

نضير، وقيل نصير بن زياد الضبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٢. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٦١. نقد الرجال ٣٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٩٤. مجمع

الرجال ٦: ١٨١. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣ وفيه اسمه نضر بدل نضير.
(٣٥٠٦)

[الكناسي]
نضير بن سالم الكناسي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٥. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٢. خاتمة المستدرك ٨٥٣.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٦١. نقد الرجال ٣٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٩٤. مجمع

الرجال ٦: ١٨١. منتهى المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣.
(٣٥٠٧)

[النعمان بن ثابت]
أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي، وقيل مرزبان، وقيل طاووس بن

كامكار بن يزدجرد بن شهريار الكابلي األصل، التيملي وقيل السلمي بالوالء،
الكوفي.

أحد األئمة األربعة عند العامة، وصاحب المذهب الحنفي.
كان محدثا، حافظا، فقيها، محققا، مجتهدا، مفتيا، مؤلفا، ضعف حديثه بعض

العامة وقالوا: عامة ما يرويه غلط وتصحيف وزيادات.

(٣٥٥)



ولد بالكوفة سنة ٨٠ ونشأ بها، وكان خزازا يبيع الخز وهو الحرير.
تتلمذ على اإلمام الصادق عليه السالم، ثم انحرف عنه عليه السالم، وابتدع مذهبا

خاصا به
عرف بالمذهب الحنفي نسبة إليه.

تفسيقه والطعن فيه ومخالفته للقرآن والسنة أشهر من أن يذكر، وكان من دعاة
االرجاء، ولم يوثقه أكثر العامة لكثرة أغالطه.

كان يفتي بامامة إبراهيم ومحمد ابني عبد الله بن الحسن الحسني.
طلبه عمر بن هبيرة حاكم العراقين للقضاء فامتنع، ثم أراده المنصور الدوانيقي
العباسي بعد ذلك للقضاء ببغداد فامتنع أيضا فحبسه الدوانيقي إلى أن توفي.
روى عنه سفيان بن عيينة، ويوسف بن أسباط، وسفيان الثوري وغيرهم. له

من التآليف كتاب (المسند)، و (المقصود)، و (المخارج في الحيل)، و (العالم
والمتعلم)، و (الفقه األكبر)، و (الرد على القدرية)، و (العلم) وغيرها.

توفي ببغداد في سجن المنصور الدوانيقي في شهر رجب سنة ١٥٠، ودفن بها
في مقبرة الخيزران.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥. مروج الذهب ٣: ٣١٥. نزهة الجليس ٢: ١٧٦. االحتجاج

٣٥٨. نامه دانشوران (فارسي) ٢: ٣٩٤. فهرست النديم ٢٥٥. تذكرة األولياء ١٣٣.
روضات الجنات ٨: ١٦٧. الموسوعة االسالمية ٣: ١٩. تتمة المنتهى (فارسي)

.٢٠٠
سفينة البحار ١: ٣٤٧. المقاالت والفرق ٦ و ٨ و ١١ و ١٣٣. تنقيح المقال ٣:

قسم
النون: ٢٧٢. نقد الرجال ٣٦٢. مجمع الرجال ٦: ١٨١. معجم رجال الحديث ١٩:

١٦٣ و ٢١: ١٣٦. الكنى واأللقاب ١: ٥٠. جامع الرواة ٢: ٢٩٥. هدية األحباب
(فارسي) ١٢. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٧٦. فرق الشيعة ٧ و ١٠ و ١٤.

االختصاص
١٠٩ و ١٨٩ و ١٩٠ وغيرها. الخصال ١: ٣١٦. فرهنگ معين (فارسي) ٥: ٩٢.

منتهى
المقال ٣١٧. منهج المقال ٣٥٣. الوجيزة ٥٢ وفيه: ملعون.

الجواهر المضية ١: ٢٦. العبر ١: ٢١٤. حبيب السير (فارسي) ٢: ٢١٥. معجم

(٣٥٦)



المؤلفين ١٣: ١٠٤. تاريخ گزيده (فارسي) ٦٢٤. تهذيب األسماء واللغات ٢:
.٢١٦

اكتفاء القنوع ١٤١ و ١٦٦ و ٣١٠. تاريخ آداب اللغة ١: ٤٤٥. الموسوعة العربية
الميسرة ٣٢. البداية والنهاية ١٠: ١٠٧. ذيل المذيل ١٣٨. األعالم ٨: ٣٦. الفرق

بين
الفرق ٢٧. النجوم الزاهرة ٢: ١٢. اللباب ١: ٣٩٧. الكامل في التاريخ ٥: ٥٩٤.
مقاالت األشعري ١: ٢٠٢. شذرات الذهب ١: ٢٢٧. طبقات الحفاظ ٧٣. تاريخ

بغداد
١٣: ٣٢٣. تقريب التهذيب ٢: ٣٠٣. أعالم الموقعين ١: ٧٧. ميزان االعتدال ٤:

.٢٦٥
التاريخ الكبير ٨: ٨١. وفيات األعيان ٥: ٤٠٥. معجم البلدان ١: ٤١٧. المجروحين

:٣
٦١. مرآة الجنان ١: ٣٠٩. تاريخ أبي الفداء ٢: ٥. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٥.

طبقات الشيرازي ٨٧. تهذيب التهذيب ١٠: ٤٤٩. طبقات ابن خياط ١٦٧ و ٣٢٧.
دائرة معارف البستاني ٢: ١١٩. دائرة معارف فريد وجدي ٣: ٦٢٦. الجرح والتعديل

٤: ١: ٤٤٩. غاية النهاية ٢: ٣٤٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٤٧٢. الضعفاء
الكبير

٤: ٢٦٨. الكنى واألسماء ١: ١٥٩. تاريخ الثقات ٤٥٠. المجموع في الضعفاء
والمتروكين ٢٢٦. تاريخ أسماء الثقات ٣٢٣. أحوال الرجال ٧٥. الضعفاء

والمتروكين
البن الجوزي ٣: ١٦٣. سير أعالم النبالء ٦: ٣٩٠. الضعفاء ١٥٤. تذكرة الحفاظ

:١
١٦٨. المعارف ٢٧٧.

(٣٥٠٨)
[النعمان الرازي]

محدث إمامي قيل كان من الثقات.
روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥. خاتمة المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٠.

تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٢. جامع الرواة ٢: ٢٩٥. مجمع الرجال ٦: ١٨١.
رجال

البرقي ٤٤. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٣. شرح مشيخة الفقيه ٥٩.



(٣٥٧)



(٣٥٠٩)
[العجلي]

النعمان بن عمار العجلي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥ وفيه أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم النون ٢٧٣. خاتمة

المستدرك ٨٥٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٦٧. مجمع الرجال ٦: ١٨١. جامع
الرواة

٢: ٢٩٥. نقد الرجال ٣٦٢. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٣. إتقان المقال
.٢٤٠

الوجيزة ٥٢.
(٣٥١٠)
[الجعفي]

النعمان بن عمرو الجعفي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٣ وفيه اسم

أبيه عمر بدل عمرو. معجم رجال الحديث ١٩: ١٦٨. جامع الرواة ٢: ٢٩٥. مجمع
الرجال ٦: ١٨١. نقد الرجال ٣٦٢. خاتمة المستدرك ٨٥٣. منتهى المقال ٣١٨.

منهج
المقال ٣٥٣ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو. إتقان المقال ٢٤٠. الوجيزة ٥٢.

(٣٥١١)
[نعيم األحول]

إمامي لم يذكره أصحاب أكثر كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٢.

(٣٥٨)



(٣٥١٢)
[نعيم البصري]

محدث كسابقه. روى عنه هاشم بن خالد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٣. جامع الرواة ٢: ٢٩٥. تنقيح المقال ٣: قسم
النون: ٢٧٤.

(٣٥١٣)
[نعيم بن مورع]

نعيم بن مورع بن توبة التميمي، وقيل العنبري، البصري.
محدث ضعف بعض العامة حديثه وقالوا: كان يسرق الحديث وليس بثقة وال
يجوز االحتجاج به. روى عنه إبراهيم بن عبد الله الواسطي، وعقبة بن مكرم،

ومحمد بن عمر المقدمي وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٥.
لسان الميزان ٦: ١٧٠. ميزان االعتدال ٤: ٢٧١. المجروحين ٣: ٥٧. الكامل في

ضعفاء الرجال ٧: ٢٤٨١. الضعفاء الكبير ٤: ٢٩٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٦٤.
المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٢٦ و ٣٨١. المغني في الضعفاء ٢: ٧٠١.

الضعفاء
١٥٣. الثقات ٧: ٥٣٦. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٦٥. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ١٧٠.
(٣٥١٤)

[نعيم بن ميسرة]
أبو عمرو، وقيل أبو عمر نعيم بن ميسرة الكوفي.

محدث، نحوي، صدقه بعض العامة.
كان كوفيا، سكن الري، وقدم مرو، فكتب عنه الرازيون والمرويون.

(٣٥٩)



روى عنه جرير بن عبد الحميد، وإسحاق بن سليمان الرازي، وأبو الوليد
الطيالسي وغيرهم.

توفي سنة ١٧٤، وقيل سنة ١٧٥، وقيل سنة ١٧٦.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٤. مجمع الرجال ٦: ١٨٢.
نقد الرجال ٣٦٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٥. خاتمة المستدرك ٨٥٣. جامع

الرواة ٢: ٢٩٦. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٠٦. تهذيب التهذيب ١٠: ٤٦٦. التاريخ الكبير ٨: ٩٩.

خالصة تذهيب الكمال ٣٤٦. طبقات ابن خياط ٣٢٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٦١.
الكنى واألسماء ٢: ٤٣. الثقات ٧: ٥٣٦.

(٣٥١٥)
[الموصلي]

نوح بن إبراهيم الموصلي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٥. مجمع الرجال ٦: ١٨٣.
جامع الرواة ٢: ٢٩٦. نقد الرجال ٣٦٢. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٧. منتهى

المقال
٣١٨. منهج المقال ٣٥٤.

(٣٥١٦)
[الجريري]

أبو محمد نوح بن تغلب بن رياح، وقيل رباح البكري، الجريري با لوالء،
القيسي، الكوفي، أخو أبان بن تغلب.

إمامي.

(٣٦٠)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٥. معجم رجال الحديث

١٩: ١٧٨. جامع الرواة ٢: ٢٩٦. خاتمة المستدرك ٨٥٤. نقد الرجال ٣٦٢. مجمع
الرجال ٦: ١٨٣. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٤.

االكمال ١: ٥٠٧.
(٣٥١٧)

[الهمداني]
أبو اليقظان نوح بن الحكم الهمداني، المرهبي، وقيل الموهبي، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، وله كتاب.
روى عنه الحسن بن محبوب، والفضل بن دكين، وأحمد بن ميثم وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. جامع الرواة ٢: ٢٩٦ و ٤٢٦. معالم العلماء ١٢٧. هداية

المحدثين ١٥٦. رجال ابن داود ١٩٧. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٧ و ١٧٨.
رجال

النجاشي ٣٠٢. فهرست الطوسي ١٧٢. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٥ وقسم
الكنى:

٤٠. رجال الحلي ١٧٥. معجم الثقات ١٢٦. نقد الرجال ٣٦٢ و ٤٠٢. مجمع
الرجال

٦: ١٨٣ و ٧: ١١٣. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٤. جامع المقال ٩٢.
وسائل

الشيعة ٢٠: ٣٥٨. روضة المتقين ١٤: ٤٦٥. إتقان المقال ١٤٢. الوجيزة ٥٢. رجال
األنصاري ١٩٦. بهجة اآلمال ٧: ١٥٣.

(٣٥١٨)
[نوح بن دراج]

أبو محمد نوح بن دراج النخعي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، صحيح االعتقاد لكنه كان يخفي أمره اتقاء شرور األعداء،

وكان فقيها، قاضيا.
بعض العامة كذبوه وتركوا حديثه.

(٣٦١)



تولى القضاء بالكوفة والبصرة وبغداد في عهد هارون العباسي.
روى عنه محمد بن أبي عمير، ومحمد بن مسكين، وسعيد بن منصور

وغيرهم.
عمي في أواخر أيامه، وتوفي ببغداد وهو على قضاء الجانب الشرقي منها

سنة ١٨٢.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٣. رجال بحر العلوم ١: ٣٨٣. جامع الرواة ٢: ٢٩٦. سفينة
البحار ٢: ٦١٥. رجال الكشي ٢٥١. رجال ابن داود ١٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم

النون:
٢٧٥. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٩. رجال النجاشي في ترجمة ابنه أيوب بن نوح

٧٤. رجال الحلي ١٧٥. معجم الثقات ١٢٦. نقد الرجال ٣٦٢. مجمع الرجال ٦:
١٨٣

و ١٨٤. عيون أخبار الرضا ١: ٨٣. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٤. التحرير
الطاووسي ٢٨٨. روضة المتقين ١٤: ٤٦٥. إتقان المقال ٣٧٩ وفيه من الضعفاء.

الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري ١٩٦. بهجة اآلمال ٧: ١٥٤.
تهذيب التهذيب ١٠: ٤٨٢. ميزان االعتدال ٤: ٢٧٦. نكت الهميان ٣٠١.

المجروحين ٣: ٤٦ وفيه الطائي بدل النخعي. تاريخ بغداد ١٣: ٣١٥. الجواهر المضية
٢: ٢٠٢. األعالم ٨: ٥٠. تقريب التهذيب ٢: ٣٠٨. لسان الميزان ٧: ٤١٤. التاريخ

الكبير ٨: ١١٢. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٧. طبقات ابن خياط ١٧١. الكامل في
ضعفاء الرجال ٧: ٢٥٠٩. الضعفاء الكبير ٤: ٣٠٥. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٨٤.

تاريخ
الثقات ٤٥٣. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٢٧ و ٣٧٩ و ٤٩٢. تاريخ أسماء
الثقات ٣٣٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٦٧ وفيه الطائي بدل النخعي.
الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٦٧. أحوال الرجال ٥٧. الضعفاء ١٥١. المغني في

الضعفاء ٢: ٧٠٢. االكمال ٣: ٣١٨.
(٣٥١٩)
[النخعي]

نوح بن المختار النخعي، الكوفي.
إمامي.

(٣٦٢)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٣. مجمع الرجال ٦: ١٨٥. جامع الرواة ٢: ٢٩٨. نقد الرجال
٣٦٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٨٤. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
النون: ٢٧٦. منتهى المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٤.

ميزان االعتدال ٤: ٢٧٩. لسان الميزان ٦: ١٧٥.
(٣٥٢٠)

[نوح ابن أبي مريم]
أبو عصمة نوح ابن أبي مريم يزيد بن عبد الله، وقيل جعونة الخراساني،

المروزي، القرشي بالوالء، المعروف بالجامع.
محدث، قاض، يتهمه بعض العامة بالكذب ووضع الحديث واالرجاء.

تولى قضاء مرو في عصر المنصور الدوانيقي العباسي.
روى عنه نعيم بن حماد، وعلي بن الحسين بن واقد. توفي سنة ١٧٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٤. نقد الرجال ٣٦٢. جامع الرواة ٢: ٢٩٦. ريحانة األدب

(فارسي) ١: ٣٨١. معجم رجال الحديث ١٩: ١٧٧. الكنى واأللقاب ٢: ١٢٢.
خاتمة

المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣: قسم النون: ٢٧٥. مجمع الرجال ٦: ١٨٣. منتهى
المقال ٣١٨. منهج المقال ٣٥٤. الوجيزة ٥٢.

تهذيب التهذيب ١٠: ٤٨٦. التاريخ الكبير ٨: ١١١. األعالم ٨: ٥١. المجروحين
٣: ٤٨. معجم المؤلفين ١٣: ١١٩. تقريب التهذيب ٢: ٣٠٩. لسان الميزان ٧:

.٤١٥
ميزان االعتدال ٤: ٢٧٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٧. طبقات ابن خياط ٣٢٣. العبر

١: ٢٦٤. شذرات الذهب ١: ٢٨٣. طبقات ابن سعد ٧: ٣٧١. الكامل في ضعفاء
الرجال ٧: ٢٥٠٥. الضعفاء الكبير ٤: ٣٠٤. الجرح والتعديل ٤: ١: ٤٨٤.

المجموع في
الضعفاء والمتروكين ٣٧٩. أحوال الرجال ٢٠٣. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي

:٣
١٦٧. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٦٧. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٤٩٦.

الضعفاء ١٥١. الكنى واألسماء ٢: ٣١ وفيه البصري بدل الخراساني. المغني في
الضعفاء ٢: ٧٠٣.



(٣٦٣)



حرف الهاء

(٣٦٥)



(٣٥٢١)
[هارون البغدادي]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٢. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢١٩ جامع الرواة ٢: ٣٠٤. مجمع الرجال ٦: ٢٠٠.

منهج
المقال ٣٥٧.

(٣٥٢٢)
[هارون بن الجهم]

هارون بن الجهم بن ثوير ابن أبي فاختة سعيد، وقيل عالقة بن جهمان
القرشي بالوالء، مولى أم هاني أخت االمام أمير المؤمنين عليه السالم، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، ومن المالزمين لإلمام الصادق عليه السالم، وكان معه عليه السالم
بالحيرة حين قدم على المنصور الدوانيقي العباسي، وله كتاب.

روى عنه محمد بن خالد البرقي، وإبراهيم بن هاشم، وخلف بن حماد
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. معجم رجال الحديث ١٩:
٢١٩. فهرست الطوسي ١٧٦. رجال النجاشي ٣٠٧. معالم العلماء ١٢٩. رجال

الحلي
١٨٠. رجال ابن داود ١٩٨. معجم الثقات ١٢٧. رجال البرقي ٣٠. نقد الرجال

٣٦٥
وفيه اسم أبيه أبي الجهم. جامع الرواة ٢: ٣٠٤. مجمع الرجال ٦: ٢٠٠. هداية

المحدثين ١٥٨. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧. جامع المقال ٩٢. ايضاح
االشتباه ١٠٠. نضد االيضاح ٣٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٠. أضبط المقال ٥٥٢.

(٣٦٧)



روضة المتقين ١٤: ٤٦٧. إتقان المقال ١٤٣. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ١٩٨.
بهجة اآلمال ٧: ١٧٠.

لسان الميزان ٦: ١٧٧. ميزان االعتدال ٤: ٢٨٢.
(٣٥٢٣)
[األرقط]

هارون بن حكيم األرقط.
خال اإلمام الصادق عليه السالم، محدث.

روى عنه خلف بن حماد، وهارون بن الجهم.
المراجع:

جامع الرواة ١: ٧٨ و ٢: ٣٠٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢١ و ٢٣: ٥٦. تنقيح
المقال ١: ١٠٧ و ٣: قسم الهاء: ٢٨٣.

(٣٥٢٤)
[هارون بن حمزة]

هارون بن حمزة بن عمارة، وقيل أبو عمارة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. مجمع الرجال ٦: ٢٠١.
جامع الرواة ٢: ٣٠٥. نقد الرجال ٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٢. خاتمة

المستدرك ٨٥٤. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.
(٣٥٢٥)

[الصيرفي]
هارون بن حمزة الغنوي، الصيرفي، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، ومن الرؤساء األعالم والعلماء الفقهاء المأخوذ
منهم الحالل والحرام و الفتيا واألحكام، وله كتاب.

روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

(٣٦٨)



روى عنه يزيد بن إسحاق الملقب شعر، وعلي بن الحسن الميثمي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٨. مجمع الرجال ٦: ٢٠١. هداية المحدثين ١٥٨.
جامع الرواة ٢: ٣٠٥. نقد الرجال ٣٦٦. رجال البرقي ٣٠. معجم الثقات ١٢٨.

رجال
ابن داود ١٩٨. رجال النجاشي ٣٠٧. رجال الحلي ١٨٠. معالم العلماء ١٢٩.

فهرست
الطوسي ١٧٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢١ و ٢٢٢. تنقيح المقال ٣: قسم

الهاء:
٢٨٣. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧. جامع المقال ٩٣. ايضاح االشتباه

.١٠٠
نضد االيضاح ٣٥٢. أضبط المقال ٥٥٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٠. إتقان المقال

.١٤٤
الوجيزة ٥٣. شرح مشيخة الفقيه ٧٢. رجال األنصاري ١٩٨. بهجة اآلمال ٧: ١٧١.

(٣٥٢٦)
[األنصاري]

هارون بن خارجة األنصاري، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٨. نقد الرجال ٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٥. تنقيح

المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. مجمع الرجال ٦: ٢٠١. خاتمة المستدرك ٨٥٤. جامع
الرواة ٢: ٣٠٥. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.

(٣٥٢٧)
[الصيرفي]

أبو الحسن هارون بن خارجة الصيرفي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، مولى وله كتب. روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة،

وعلي بن النعمان، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٨. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. معجم رجال الحديث ١٩:

(٣٦٩)



٢٢٤. رجال النجاشي ٣٠٧. فهرست الطوسي ١٧٦. رجال الحلي ١٨٠. معالم
العلماء

١٢٩. رجال ابن داود ١٩٨. معجم الثقات ١٢٨. توضيح االشتباه ٢٩٦. رجال
البرقي

٣٠. نقد الرجال ٣٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٠٥. هداية المحدثين ٢٦٤. مجمع الرجال
:٦

٢٠١. جامع المقال ٩٣ وفيه اسم أبيه خارج بدل خارجة. منتهى المقال ٣٢٠. منهج
المقال ٣٥٧. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٠. إتقان المقال ١٤٤. الوجيزة ٥٣. شرح

مشيخة الفقيه ٧٥. رجال األنصاري ١٩٨. بهجة اآلمال ٧: ١٧٢.
(٣٥٢٨)

[الخثعمي]
هارون بن زياد الخثعمي، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٩. مجمع الرجال ٦: ٢٠٢. جامع الرواة ٢: ٣٠٦. نقد الرجال
٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٦. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الهاء: ٢٨٤. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.

(٣٥٢٩)
[هارون األعور]

هارون بن سعد، وقيل سعيد العجلي، وقيل الجعفي، الكوفي، األعور.
من رؤوس ودعاة الزيدية، وكان محدثا ضعيف الحديث، معاندا لإلمام الصادق

عليه السالم غير معترف بإمامته، سيئ العقيدة، قائال باالرجاء، شاعرا.
يقول عنه بعض العامة بأنه كان صدوقا رمي بالرفض.

الفرقة العجلية من الزيدية منسوبة إليه.
كان يعتكف عند الخشبة التي صلب عليها زيد بن علي بن الحسين.

خرج مع إبراهيم بن عبد الله بن الحسن على المنصور الدوانيقي العباسي
وقتل معه سنة ١٤٥، وقيل لم يقتل ولكنه ذهب إلى البصرة بعد مقتل إبراهيم وتوفي

بها حدود سنة ١٤٥.

(٣٧٠)



روى عنه الحسن بن صالح حي، ومحمد بن أبي حفص العطار، وشعبة بن
الحجاج وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٨. رجال الكشي ٢٣١. معجم شعراء المرزباني ٤٨٣.

المقاالت والفرق ٧٣ و ٢٠٤. رجال الحلي ٢٦٣. مجمع الرجال ٦: ٢٠٢ و ٢٠٣.
تنقيح

المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٤. نقد الرجال ٣٦٦. مقاتل الطالبيين انظر فهرسته. جامع
الرواة ٢: ٣٠٦. رجال ابن داود ٢٨٣. منهج المقال ٣٥٧. فرق الشيعة ٥٧. معجم

رجال
الحديث ١٩: ٢٢٦. منتهى المقال ٣٢٠. التحرير الطاووسي ٣٠٤. إتقان المقال

.٣٨٠
الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ١٩٨.

تقريب التهذيب ٢: ٣١١. التاريخ الكبير ٨: ٢٢١. األعالم ٨: ٦٠. المجروحين ٣:
٩٤. لسان الميزان ٧: ٤١٥. ميزان االعتدال ٤: ٢٨٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٩.

تهذيب التهذيب ١١: ٦. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٥٨٧. الضعفاء الكبير ٤:
.٣٦٢

الجرح والتعديل ٤: ٢: ٩٠. تاريخ أسماء الثقات ٣٤٢. الضعفاء والمتروكين البن
الجوزي ٣: ١٧٠. المغني في الضعفاء ٢: ٧٠٤. الثقات ٧: ٥٧٩.

(٣٥٣٠)
[الهاشمي]

هارون بن أبي سلمة، وقيل أبو سلمة الهاشمي بالوالء.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٠٤. مجمع الرجال ٦: ٢٠٠. نقد الرجال
٣٦٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الهاء: ٢٨٣. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.

(٣٥٣١)
[الجعفي]

هارون بن سليمان الجعفي، الكوفي.
إمامي.



(٣٧١)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٤. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٧. نقد الرجال ٣٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٠٦. مجمع
الرجال ٦: ٢٠٣. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.

(٣٥٣٢)
[العجلي]

هارون بن سليمان العجلي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. مجمع الرجال ٦: ٢٠٣. جامع الرواة ٢: ٣٠٦. نقد الرجال
٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الهاء: ٢٨٤. منتهى المقال ٣٢٠.

(٣٥٣٣)
[الهمداني]

هارون بن صالح الهمداني، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه محمد بن الحسن بن الزبير األسدي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٩. مجمع الرجال ٦: ٢٠٣. جامع الرواة ٢: ٣٠٦. نقد الرجال
٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٧. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الهاء: ٢٨٤. منتهى المقال ٣٢٠.

ميزان االعتدال ٤: ٢٨٤. تقريب التهذيب ٢: ٣١٢. لسان الميزان ٧: ٤١٥. تهذيب
التهذيب ١١: ٨. التاريخ الكبير ٨: ٢٢٣. خالصة تذهيب الكمال ٣٤٩. الجرح

والتعديل ٤: قسم ٢: ٩١.

(٣٧٢)



(٣٥٣٤)
[الشعيري]

هارون بن عمرو الشعيري، وقيل المشعري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٢. مجمع الرجال ٦: ٢٠٣ وفيه: الشعير بدل الشعيري. جامع

الرواة ٢: ٣٠٧. نقد الرجال ٣٦٦. رجال البرقي ٣٠. معجم رجال الحديث ١٩:
.٢٢٨

تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٥. منهج المقال ٣٥٧. منتهى المقال ٣٢٠.
(٣٥٣٥)
[النخعي]

هارون بن عمير، وقيل عمر النخعي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩ وفيه: أسند عنه. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:
قسم الهاء: ٢٨٥. نقد الرجال ٣٦٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٨. مجمع

الرجال ٦:
٢٠٣. جامع الرواة ٢: ٣٠٧. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٨. إتقان المقال

.٢٤٠
الوجيزة ٥٣.

(٣٥٣٦)
[هارون بن عيسى]

محدث إمامي حسن الحال، وله كتاب.
روى عنه علي بن وهبان.

المراجع:
رجال النجاشي ٣٠٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٢٨. جامع الرواة ٢: ٣٠٧.

تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٥. رجال ابن داود ١٩٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
نقد

(٣٧٣)



الرجال ٣٦٦. مجمع الرجال ٦: ٢٠٣ و ٢٠٤. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال
.٣٥٨

روضة المتقين ١٤: ٤٦٧. إتقان المقال ٢٤٠.
(٣٥٣٧)

[هارون المكي]
من أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم المطيعين المؤمنين، محدث.

روى عنه مأمون الرقي.
المراجع:

المناقب ٤: ٢٣٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٣٨. سفينة البحار ٢: ٧١٤.
(٣٥٣٨)

[هارون بن موسى]
أبو عبد الله، وقيل أبو إسحاق هارون بن موسى األزدي، العتكي بالوالء،

البصري، األعور.
محدث قدري معتزلي، مقرئ، نحوي، وله كتاب (الوجوه والنظائر في

القرآن).
كان من أهل البصرة، وكان يهوديا فأسلم، ويعد أول من تتبع وجوه القراءات

والشاذ منها، وثقه بعض العامة.
روى عنه شعبة بن الحجاج، ووكيع بن الجراح، وجعفر بن سليمان الضبعي

وغيرهم.
توفي حدود سنة ١٧٠، وقيل توفي قبل سنة ٢٠٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٣٥.

تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٦. مجمع الرجال ٦: ٢١٠. جامع الرواة ٢: ٣٠٩.
نقد

الرجال ٣٦٧. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٨.
بغية الوعاة ٤٠٦. تقريب التهذيب ٢: ٣١٣. طبقات المعتزلة ١٣٨. األعالم ٨:

(٣٧٤)



٦٣. غاية النهاية ٢: ٣٤٨. تهذيب التهذيب ١١: ١٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٥٠.
التاريخ الكبير ٨: ٢٢٢. أنباه الرواة ٣: ٣٦١. تاريخ أسماء الثقات ٣٤١. هدى

الساري
٤٤٧. نزهة األلبا ٤١. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٩٤. معجم األدباء ٩: ٢٦٣.

(٣٥٣٩)
[هارون]

هارون مولى آل أبي جعدة، وقيل مولى آل جعدة.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٢. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة ٢: ٣٠٩. مجمع الرجال ٦:

٢١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٦. خاتمة المستدرك ٨٥٤. معجم رجال
الحديث

١٩: ٢٣٨. منهج المقال ٣٥٨ وفيه: هارون ابن مولى آل أبي جعدة.
(٣٥٤٠)
[الكابلي]

هارون ابن أبي خالد وردان الكابلي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. معجم رجال الحديث ١٩: ٢١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٣. نقد الرجال ٣٦٥. جامع الرواة ٢: ٣٠٤. مجمع
الرجال ٦: ٢٠٠ وفيه كنية أبيه أبي حامد بدل أبي خالد. منهج المقال ٣٥٧.

(٣٥٤١)
[المكاري]

أبو سعيد هاشم، وقيل هشام بن حيان الكوفي، المكاري، العقيلي بالوالء.
محدث واقفي ضعيف الحديث، ومن وجوه الواقفة، وله كتاب.

أدرك اإلمام الرضا عليه السالم ووقف ولم يعترف بإمامته عليه السالم، فذمه اإلمام عليه
السالم

(٣٧٥)



ودعا عليه بالفقر واالبتالء، فكف بصره.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وعلي بن النعمان، وصفوان بن يحيى وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٠. مجمع الرجال ٦: ٢١١ و ٢٣٤ و ٧: ٤٨. هداية المحدثين
١٥٩ و ٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٣١٠ و ٣١٤ و ٣٨٩. نقد الرجال ٣٦٧ و ٣٨٩.

رجال
البرقي ٤٣. رجال النجاشي ٣٠٦. فهرست الطوسي ١٩٠. معجم رجال الحديث

:١٩
٢٤١ و ٢١: ١٧٣. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٧ و ٣٠١ وقسم الكنى: ١٨.

المناقب
٤: ٣٤٨. عيون أخبار الرضا ١: ٣٠٨ وفيه: ابن أبي سعيد المكاري. منتهى المقال

٣٢١. منهج المقال ٣٥٨. أضبط المقال ٥٥٢. رجال األنصاري ١٩٩ و ٢٠٠.
الوجيزة

٥٣. بهجة اآلمال ٧: ١٧٧.
(٣٥٤٢)
[الجعفي]

هاشم بن سعيد الجعفي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١ وفيه: أسند عنه. مجمع الرجال ٦: ٢٣٩ وفيه هشام بدل

هاشم. جامع الرواة ٢: ٣١٠. نقد الرجال ٣٦٧. خاتمة المستدرك: ٨٥٥. معجم
رجال

الحديث ١٩: ٢٤٥. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨. منتهى المقال ٣٢١. منهج
المقال:

٣٥٨. إتقان المقال: ٢٤٠. الوجيزة ٥٣.
(٣٥٤٣)

[صاحب البريد]
هاشم، وقيل هشام صاحب البريد.

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

(٣٧٦)



روى عنه عبد الرحمن بن الحجاج.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٩: ٢٤٨ و ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨.
(٣٥٤٤)
[البكري]

هاشم بن عطية البكري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨. خاتمة المستدرك ٨٥٥.

معجم رجال الحديث ١٩: ٢٤٥. نقد الرجال ٣٦٨. جامع الرواة ٢: ٣١٠. مجمع
الرجال ٦: ٢١١. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٥٨.

(٣٥٤٥)
[الحناط]

هاشم، وقيل هشام بن المثنى الحناط، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والقاسم بن محمد، وإبراهيم بن هاشم وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. هداية المحدثين ١٥٩. مجمع الرجال ٦: ٢١١ و ٢٣٩.

جامع الرواة ٢: ٣١٠. نقد الرجال ٣٦٨. رجال البرقي ٣٥. معجم الثقات ١٢٨.
رجال

النجاشي ٣٠٦. رجال الحلي ١٧٩. رجال ابن داود ١٩٩. معجم رجال الحديث ١٩:
٢٤٦ و ٢٤٨. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال

.٣٥٨
جامع المقال ٩٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦١. إتقان المقال ١٤٤. الوجيزة ٥٣. شرح

مشيخة الفقيه ٤٣. رجال األنصاري ١٩٩. بهجة اآلمال ٧: ١٧٩.

(٣٧٧)



(٣٥٤٦)
[الصيدالني]

أبو نصر هاشم، وقيل هشام بن المنذر بن حسان، وقيل حيان بن عبد الله
الصيدالني، وقيل الصيدناني، النخعي، الكوفي.

محدث إمامي.
روى عنه إسماعيل بن محمد المنقري، والحسين بن أحمد المنقري.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٤٧ و ٢٤٩ و ٣١١. تنقيح

المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨ و ٣٠٢. نقد الرجال ٣٦٨. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
جامع

الرواة ٢: ٣١٠ و ٣١٧. مجمع الرجال ٦: ٢٤٠. رجال البرقي ٣٥. منهج المقال
.٣٥٨

(٣٥٤٧)
[الجعفي]

هاني بن أيوب الجعفي، وقيل الحنفي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة. روى عنه الحسين بن علي الجعفي، والوليد بن

القاسم الهمداني، وعبيد الله بن موسى وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢٤٩. نقد الرجال ٣٦٨. جامع الرواة ٢: ٣١٠. مجمع

الرجال ٦: ٢١٢. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٥٨.
لسان الميزان ٧: ٤١٧. ميزان االعتدال ٤: ٢٩٠. تقريب التهذيب ٢: ٣١٤. الجرح

والتعديل ٤: ٢: ١٠٢. تهذيب التهذيب ١١: ٢١. خالصة تذهيب الكمال ٣٥٠ وفيه
اسم أبيه أبي أيوب بدل أيوب. طبقات ابن سعد ٦: ٣٨٢. التاريخ الكبير ٨: ٢٣٣.

المغني في الضعفاء ٢: ٧٠٧. الثقات ٧: ٥٨٢.

(٣٧٨)



(٣٥٤٨)
[السندي]

هاني السندي، الكوفي، مولى إسحاق بن عمار.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. خاتمة المستدرك ٨٥٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥١.

تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٨٨. جامع الرواة ٢: ٣١٠. مجمع الرجال ٦: ٢١٢.
منهج

المقال ٣٥٨.
(٣٥٤٩)

[هذيل بن حنان]
هذيل بن حنان، وقيل حيان، أخو جعفر بن حنان الصيرفي.

محدث. روى عنه الحسن بن محبوب.
المراجع:

معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٤. جامع الرواة ٢: ٣١١. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء:
٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٥٥. مجمع الرجال ٦: ٢١٣. منتهى المقال ٣٢٢.

(٣٥٥٠)
[الطحان]

هذيل بن صدقة األسدي بالوالء، الطحان، الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه عبد الله بن مسكان، وثعلبة بن ميمون.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣١. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٩١. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٥. توضيح االشتباه ٢٩٨. نقد الرجال ٣٦٨. جامع

الرواة ٢:
٣١١. مجمع الرجال ٦: ٢١٣. منتهى المقال ٣٢٢. منهج المقال ٣٥٩. إتقان المقال

.٢٤١

(٣٧٩)



(٣٥٥١)
[الكوفي]

هزيم، وقيل هريم بن جرير الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٢. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٩١. مجمع الرجال ٦: ٢١٣.

جامع الرواة ٢: ٣١١. توضيح االشتباه ٢٩٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٦.
خاتمة

المستدرك ٨٥٥. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٥٩.
(٣٥٥٢)
[البجلي]

أبو محمد هزيم، وقيل هريم بن سفيان البجلي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه أسود بن عامر شاذان، وأحمد بن عبد الله بن يونس، وإسحاق بن
منصور السلولي وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. مجمع الرجال ٦: ٢١٣. جامع الرواة ٢: ٣١١. نقد الرجال
٣٦٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٦. خاتمة المستدرك ٨٥٥ وفيه هذيل بدل

هزيم.
تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٩١. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٥٩. أضبط

المقال
.٥٥٢

تقريب التهذيب ٢: ٣١٧. تهذيب التهذيب ١١: ٣٠. التاريخ الكبير ٨: ٢٤٤.
خالصة تذهيب الكمال ٣٥١. طبقات ابن سعد ٦: ٣٨٢. الجرح والتعديل ٤: ٢:

.١١٧
تاريخ الثقات ٤٥٦. الثقات ٧: ٥٨٨. تاريخ أسماء الثقات ٣٤٥.

(٣٥٥٣)
[الكوفي]

هشام بن أحمر الكوفي.

(٣٨٠)



محدث روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه الخطاب بن سلمة، وعلي بن عطية، وهشام بن الحكم وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٠ و ٣٦٣. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٩٤. خاتمة المستدرك
٨٥٥. نقد الرجال ٣٦٨. جامع الرواة ٢: ٣١٢. مجمع الرجال ٦: ٢١٣. معجم

رجال
الحديث ١٩: ٢٦٧. رجال البرقي ٤٨. منهج المقال ٣٥٩. رجال الكشي ٥٨٥.

االكمال ١: ١٩.
(٣٥٥٤)

[هشام بن البريد]
أبو علي هشام، وقيل هاشم بن البريد الزبيدي بالوالء، الخزاز، الكوفي، وقيل

في اسمه هاشم البريد.
محدث لم أقف على تفاصيل أحواله سوى أن بعض العامة وثقوه ورموه

بالتشيع.
روى عنه ابنه علي بن هاشم، وسلم بن قتيبة، ووكيع بن الجراح وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٢٩٤. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢٧٠. مجمع الرجال ٦: ٢١٥. جامع الرواة ٢: ٣١٣.

نقد
الرجال ٣٦٨. رجال البرقي ٣٥. منهج المقال ٣٥٩. أضبط المقال ٤٨٢.

تقريب التهذيب ٢: ٣١٤. ميزان االعتدال ٤: ٢٨٨. لسان الميزان ٧: ٤١٦. تهذيب
التهذيب ١١: ١٦. التاريخ الكبير ٨: ٢٣٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٥٠. الكامل في
ضعفاء الرجال ٧: ٢٥٧٤. أحوال الرجال ٧٢. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٠٤. تاريخ
الثقات ٤٥٤. تاريخ بغداد ١٢: ١١٧ في ترجمة ابنه علي بن هاشم بن البريد. تاريخ
أسماء الثقات ٣٤٢. المغني في الضعفاء ٢: ٧٠٦ وفيه: صدوق يترفض. الثقات ٧:

٥٨٥. االكمال ١: ٢٥١.

(٣٨١)



(٣٥٥٥)
[البزاز]

أبو عبد الله هشام البزاز.
لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في تآليفهم.

المراجع:
رجال البرقي ٣٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٥٨.

(٣٥٥٦)
[الخثعمي]

هشام بن الحرث، وقيل الحارث بن عمرو الخثعمي، الكوفي.
إمامي حسن الحال.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. جامع ا لرواة ٢: ٣١٣. مجمع الرجال ٦: ٢١٥. نقد الرجال

٣٦٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٧٠ و ٢٧١. خاتمة المستدرك ٨٥٥. تنقيح
المقال

٣: قسم الهاء: ٢٩٤. منهج المقال ٣٥٩ وفيه اسم جده عمر بدل عمرو. إتقان المقال
.٢٤١

(٣٥٥٧)
[هشام بن الحكم]

أبو محمد وأبو الحكم هشام بن الحكم الكندي وقيل الشيباني بالوالء،
الكوفي، البغدادي.

من أعالم علماء وفقهاء ومحدثي االمامية الثقات، وكان في بادئ أمره يرى
رأي الجهمية، ثم استبصر ورجع إلى طريق الحق.

اختص باالمام الكاظم عليه السالم و روى عنه أيضا.
كان رفيع المنزلة جليل القدر عند األئمة عليهم السالم، وكان متكلما حاذقا، مناظرا

سريع البديهة، تقيا، وله صوالت وجوالت في محاججاته مع الخصوم

(٣٨٢)



والمعاندين، وكان من جملة العلماء والفقهاء واألعالم الرؤساء المأخوذ منهم
الحالل والحرام والفتيا واألحكام.

ولد بالكوفة، وقيل ولد ونشأ بواسط، وفي سنة ١٩٩ انتقل إلى بغداد، ولم
يمكث طويال حتى توفي بها، وقيل توفي بالكوفة سنة ١٩٩، وقيل سنة ١٧٩.
روى عنه صفوان بن يحيى، ومحمد بن أبي عمير، ويعقوب بن يزيد وغيرهم.

ألف مجموعة من الكتب منها: (الفرائض)، و (الرد على الزنادقة)، و (الميزان)،
و (التوحيد)، و (اإلمامة) وغيرها.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩ و ٣٦٢. أعيان الشيعة ١٠: ٢٦٤. منتهى المقال ٣٢٢. جامع

الرواة ٢: ٣١٣. هداية المحدثين ١٥٩. فرق الشيعة ٧٩. معالم العلماء ١٢٨. رجال
الحلي ١٧٨. توضيح االشتباه ٢٩٨. فهرست الطوسي ١٧٤. تنقيح المقال ٣: قسم

الهاء: ٢٩٤ - ٣٠١. معجم الثقات ١٢٩. رجال البرقي ٣٥ و ٤٨. سفينة البحار ٢:
.٧١٩

رجال الكشي ٢٥٥ وفيه: توفي بالكوفة سنة ١٧٩. تأسيس الشيعة ٣١٠ و ٣٦٠.
منهج

المقال ٣٥٩. المقاالت والفرق ٨٨ و ٢٣١. مجمع الرجال ٦: ٢١٦ - ٢٣٤.
فهرست

النديم ٢٢٣. رجال النجاشي ٣٠٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٧١ - ٢٩٦. نقد
الرجال ٣٦٨. الذريعة ٢: ٣٣٨ و ٤: ٤٨٤ و ١٠: ١٩٩ وغيرها. االختصاص ٩٦ و

١٩٦
و ٢٩٢ و ٣٣٣. الخصال ١٥٩ و ٢١٥ و ٣٩٢ و ٦٤٦. الكنى واأللقاب ١: ٣٤.

ريحانة
األدب (فارسي) ٦: ٣٦٦ في مادة هشامية. جامع المقال ٩٣. التحرير الطاووسي

.٢٩٦
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦١. إتقان المقال ١٤٤. الوجيزة ٥٣. شرح مشيخة الفقيه ٢٥.

رجال األنصاري ٢٠٠. بهجة اآلمال ٧: ١٨٢.
لسان الميزان ٦: ١٩٤. الفرق بين الفرق ٦٥. هدية العارفين ٢: ٥٠٧. معجم

المؤلفين ١٣: ١٤٨. مقاالت االسالميين ١٠٢. األعالم ٨: ٨٥. اللباب ٣: ٣٨٩.
األنساب ٥٩١. منهاج السنة ١: ٢٠٣.

(٣٨٣)



(٣٥٥٨)
[هشام الخفاف]

محدث لم أقف على تفاصيل أحواله.
روى عنه حماد األزدي.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٣١٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٣١٠.

(٣٥٥٩)
[الخياط]

هشام الخياط، وقيل الحناط، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠١. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
معجم رجال الحديث ١٩: ٣١٠. رجال البرقي ٣٥. جامع الرواة ٢: ٣١٤. مجمع

الرجال ٦: ٢٣٤. منهج المقال ٣٦٦.
(٣٥٦٠)

[الجواليقي]
أبو محمد، وقيل أبو الحكم هشام بن سالم الجواليقي، الجعفي بالوالء،

الكوفي، مولى بشر بن مروان.
من ثقات محدثي االمامية، ومن خواص اإلمام عليه السالم، ومن شيوخ الشيعة

المتبحرين في الفقه والكالم والتفسير، ومن العلماء والرؤساء المأخوذ عنهم
الحالل والحرام والفتيا واألحكام.

كان ممدوح السيرة، صحيح العقيدة، وكان له أتباع يدعون بالجواليقية نسبة
إليه. روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

كان جواليقيا ثم صار عالفا، وكان من سبي الجوزجان.

(٣٨٤)



روى عنه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، والحسن بن محبوب وغيرهم.
له من الكتب (المعراج)، و (التفسير)، و (الحج).

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٩ و ٣٦٣. تأسيس الشيعة ٣٦٠. رجال البرقي ٣٤ و ٤٨.
فهرست الطوسي ١٧٤. أعيان الشيعة ١٠: ٢٦٦. هدية األحباب (فارسي) ١٢١.
ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٦٧. سفينة البحار ٢: ٧٢٠. هداية المحدثين ١٦٠.

فهرست النديم ٢٧٥. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠١. معالم العلماء ١٢٩. رجال
الكشي ٢٨١ - ٢٨٥. رجال ابن داود ٢٠٠. المقاالت والفرق ٨٨ و ٢٢٥. معجم

رجال
الحديث ٩: ٢٩٧ - ٣٠٥ و ٣٠٩. الذريعة ٤: ٣٢١ و ٦: ٢٥٤ و ٢١: ٢٢٧.

مجمع
الرجال ٦: ٢٣٤ - ٢٣٨. رجال النجاشي ٣٠٥. فرق الشيعة ٧٨. رجال الحلي

.١٧٩
توضيح االشتباه ٢٩٨. الكنى واأللقاب ٢: ١٤٣. جامع الرواة ٢: ٣١٤. معجم

الثقات
١٢٨. االختصاص راجع فهرسته. منتهى المقال ٣٢٣. الخصال انظر فهرسته. منهج

المقال ٣٦٦. جامع المقال ٩٣. التحرير الطاووسي ٣٠٢. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٢.
إتقان المقال ١٤٤. الوجيزة ٥٣. شرح مشيخة الفقيه ٨. رجال األنصاري ٢٠٠.

التوحيد للصدوق انظر فهرسته. نقد الرجال ٣٦٩. بهجة اآلمال ٧: ٢٠٠.
مقاالت االسالميين ١: ١٠٥. الفرق بين الفرق ٦٨. خطط المقريزي ٢: ٣٦٨.

(٣٥٦١)
[التميمي]

أبو ساسان هشام بن السري التميمي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي له كتاب. روى عنه محمد بن أبي حمزة، ويونس بن يعقوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٢. وقسم الكنى: ١٧. خاتمة
المستدرك ٨٥٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٦ و ٢١: ١٦٢. نقد الرجال ٣٦٩

(٣٨٥)



و ٣٨٨. رجال النجاشي ٣١٧. رجال البرقي ٤٤. جامع الرواة ٢: ٣١٧ و ٣٨٧.
مجمع

الرجال ٦: ٢٣٨ و ٧: ٤٦. منهج المقال ٣٦٧.
(٣٥٦٢)

[المحاملي]
أبو عباد، وقيل أبو سعد هشام بن سعد القرشي وقيل المخزومي بالوالء،

المدني، المحاملي، الخشاب.
محدث صدوق عند بعض العامة، وضعيف متروك الحديث عند آخرين منهم.

روى عنه سفيان الثوري، وعبد الله بن نافع، ووكيع بن الجراح وغيرهم.
توفي سنة ١٦٠، وقيل سنة ١٦١، وقيل قبلها، وقيل حدودها، وقيل توفي في

أواخر سنة ١٥٩.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٩. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٦. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء:
٣٠٢ وفيه اسم أبيه سعيد بدل سعد. خاتمة المستدرك ٨٥٥. نقد الرجال ٣٦٩. جامع

الرواة ٢: ٣١٧. مجمع الرجال ٦: ٢٣٨. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٦٧.
التاريخ الكبير ٨: ٢٠٠. تقريب التهذيب ٢: ٣١٨. لسان الميزان ٧: ٤١٨.

المجروحين ٣: ٨٩ وفيه مولى آل أبي لهب. ميزان االعتدال ٤: ٢٩٨. تهذيب
التهذيب

١١: ٣٩. شذرات الذهب ١: ٢٥١. خالصة تذهيب الكمال ٣٥١. طبقات ابن خياط
٢٧٤. العبر ١: ٢٣٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٥٦٦. الضعفاء الكبير ٤:

.٣٤١
تاريخ الثقات ٤٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٣٤. المغني في الضعفاء ٢:
٧١٠. المعارف ٢٢٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٧٤. الجرح والتعديل

:٤
قسم ٢: ٦١ وفيه مولى آل أبي لهب.

(٣٥٦٣)
[الزبيدي]

هشام بن صدقة الزبيدي، الكوفي.
إمامي.

(٣٨٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. نقد الرجال ٣٦٩. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٢. خاتمة
المستدرك ٨٥٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٦. جامع الرواة ٢: ٣١٧. مجمع

الرجال
٦: ٢٣٩. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٦٧.

(٣٥٦٤)
[الكوفي]

هشام بن عبد الملك الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٦. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء:

٣٠٢. نقد الرجال ٣٦٩. خاتمة المستدرك ٨٥٥. جامع الرواة ٢: ٣١٧. مجمع
الرجال

٦: ٢٣٩. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٦٧.
(٣٥٦٥)
[القرشي]

أبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى
القرشي، األسدي، الزبيري، المدني.

محدث فاضل، يعده العامة من ثقات محدثيهم، وكبار أئمتهم وفقهائهم
وحفاظهم.

ولد ونشأ بالمدينة المنورة، وسمع الحديث بالكوفة، ونزل بغداد وسكنها،
واختص بالمنصور الدوانيقي العباسي.

روى عنه شعبة بن الحجاج، والحسين بن علوان، ومالك بن أنس وغيرهم.
توفي ببغداد في شهر شعبان سنة ١٤٥، وقيل سنة ١٤٦، وقيل سنة ١٤٧ عن

سبع وثمانين سنة.

(٣٨٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٣. مجمع الرجال ٦: ٢٣٩.
نقد الرجال ٣٦٩. جامع الرواة ٢: ٣١٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٦. خاتمة

المستدرك ٨٥٥. منتهى المقال ٣٢١. منهج المقال ٣٦٧.
العبر ١: ٢٠٦. تاريخ بغداد ١٤: ٣٧. الكامل في التاريخ ٥: ٥٧٦. تقريب التهذيب

٢: ٣١٩. نسب قريش ٢٤٨. مرآة الجنان ١: ٣٠٢. وفيات األعيان ٦: ٨٠. األعالم
:٨

٨٧. تهذيب التهذيب ١١: ٤٨. ميزان االعتدال ٤: ٣٠١. لسان الميزان ٧: ٤١٩.
شذرات الذهب ١: ٢١٨. البداية والنهاية ١٠: ١٠٣. طبقات الحفاظ ٦٩. تذكرة

الحفاظ
١: ١٤٤. إسعاف المبطأ ٦٠٠. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٦٣. تهذيب األسماء واللغات

:٢
١٣٨. سير أعالم النبالء ٦: ٣٤. المراسيل ١٨٠. هدى الساري ٤٤٨. تاريخ أسماء

الثقات ٣٤٣. تاريخ االسالم ٦: ١٤٥. تاريخ الثقات ٤٥٩. الكنى واألسماء ٢:
.١٣١

طبقات ابن سعد ٧: ٣٢١. طبقات ابن خياط ٢٦٧ و ٣٢٧. خالصة تذهيب الكمال
٣٥٢. التاريخ الكبير ٨: ١٩٣. النجوم الزاهرة ٢: ٦.

(٣٥٦٦)
[المزني]

هشام بن عمارة المزني، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٧. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
نقد الرجال ٣٦٩. جامع الرواة ٢: ٣١٧. مجمع الرجال ٦: ٢٣٩. منتهى المقال

.٣٢٣
منهج المقال ٣٦٧ وفيه المدني بدل المزني.

(٣٥٦٧)
[هشام الكندي]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه علي بن الحكم.

(٣٨٨)



المراجع:
رجال البرقي ٣٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٣١١.

(٣٥٦٨)
[الرازي]

هشام بن المثنى الرازي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه محمد بن أبي عمير، والحسين بن بشار.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٢. خاتمة المستدرك ٨٥٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٧
و ٣٠٨. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٣. نقد الرجال ٣٦٩. مجمع الرجال ٦:

.٢٣٩
االختصاص ١٩٦. جامع الرواة ٢: ٣١٧. منتهى المقال ٣٢٤. منهج المقال ٣٦٧.

(٣٥٦٩)
[هشام بن محمد]

مولى إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣١. جامع الرواة ٢: ٣١٨. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٩.
خاتمة المستدرك ٨٥٥. مجمع الرجال ٦: ٢٣٩.

(٣٥٧٠)
[ابن الكلبي]

أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن زيد بن عمرو بن الحارث
الكلبي، الكوفي، المعروف بابن الكلبي.

محدث إمامي جليل القدر، حسن الحديث، مؤرخ، نسابة، عالم بأخبار
العرب وأيامهم وسيرهم وآثارهم، وكان حافظا، مفسرا، مؤلفا.

كان اإلمام عليه السالم يقربه ويدنيه ويبسطه ويعلمه.

(٣٨٩)



دخل بغداد وحدث بها.
روى عنه ابنه العباس، ومحمد بن سعد كاتب الواقدي، وخليفة بن خياط

وغيرهم.
ألف مجموعة كبيرة من الكتب تربو على المائة والخمسين منها كتاب (المذيل
الكبير)، و (أسواق العرب)، و (حروب األوس والخزرج)، و (أنساب األمم)،

و (أخبار قريش)، و (الجمل)، و (مقتل أمير المؤمنين عليه السالم)، و (الحكمين)، و
(مقتل

الحسين عليه السالم)، و (المعمرين) وغيرها.
توفي بالكوفة سنة ٢٠٤، وقيل سنة ٢٠٥، وقيل سنة ٢٠٦.

المراجع:
رجال النجاشي ٣٠٥. منهج المقال ٣٦٧. أعيان الشيعة ١٠: ٢٦٥. الذريعة ١:

٣٢٣ و ٢: ١٧٣ و ٢٠: ٢٥٨ و ٢١: ٢٦٨. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٣.
رجال

الحلي ١٧٩. نقد الرجال ٣٦٩. هداية المحدثين ١٦٠. معجم رجال الحديث ١٩:
٣٠٨. جامع الرواة ٢: ٣١٧. رجال ابن داود ٢٠١. معجم الثقات ٣٦٨. وسائل

الشيعة
٢٠: ٣٦٢. روضة المتقين ١٤: ٤٦٧. إتقان المقال ٢٤١. الوجيزة ٥٣. رجال

األنصاري
٢٠٠. نامه دانشوران (فارسي) ٢: ٣٢٤. مصفى المقال ٤٩٣. مجمع الرجال ٦:

.٢٣٩
مروج الذهب ٤: ٢٤. تأسيس الشيعة ٢٣٧. ريحانة األدب (فارسي) ٥: ٧٥. تتمة

المنتهى (فارسي) ٢٨٥. فهرست النديم ١٠٨. سفينة البحار ٢: ٤٨٨. نضد االيضاح
٣٥٥. هدية األحباب (فارسي) ٢٢٧. منتهى المقال ٣٢٤. الكنى واأللقاب ٣: ٩٥.

جامع المقال ٩٣. ايضاح االشتباه ٩٩. بهجة اآلمال ٧: ٢٠٣.
موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٥٣١. اكتفاء القنوع ٦٢. تاريخ بغداد ١٤: ٤٥.
شذرات الذهب ٢: ١٣. العبر ١: ٣٤٦. نزهة األلبا ١١٦. األنساب ٤٨٦. معجم

األدباء
١٩: ٢٨٧. تاريخ العرب قبل االسالم ١: ٤٧. المغني في الضعفاء ٢: ٧١١. معجم
المؤلفين ١٣: ١٤٩. اللباب ٣: ١٠٥. وفيات األعيان ٦: ٨٢. كشف الظنون ١٧٨

و ٦٠٥ و ١٢٥٨ و ٢٠٠٢. تاريخ ابن خلدون ٢: ٢٦٢. الكامل في التاريخ ٦:
.٣٥٩



(٣٩٠)



هدية العارفين ٢: ٥٠٨. لسان الميزان ٦: ١٩٦. مرآة الجنان ٢: ٢٩. األعالم ٨:
.٧٨

تاريخ آداب اللغة العربية ١: ٤٥٦. نور القبس ٢٩١. تاريخ گزيده (فارسي) ٧٠٦.
الموسوعة العربية الميسرة ١٤٧١. ميزان االعتدال ٤: ٣٠٤. تذكرة الحفاظ ١: ٣٤٣.
المعارف ٢٣٣. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٧٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٧:
٢٥٦٨. الضعفاء الكبير ٤: ٣٣٩. المجروحين ٣: ٩١. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٦٩.

المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٨٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣:
.١٧٦

(٣٥٧١)
[العنزي]

هشام بن الوليد العنزي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٠. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٣. خاتمة المستدرك ٨٥٥.
معجم رجال الحديث ١٩: ٣٠٩ وفيه الغزي بدل العنزي. نقد الرجال ٣٦٩. جامع

الرواة ٢: ٣١٨ وفيه الغنزي بدل العنزي. مجمع الرجال ٦: ٢٤١. منتهى المقال
.٣٢٣

منهج المقال ٣٦٧.
(٣٥٧٢)

[الصيرفي]
أبو أيوب، وقيل أبو الجهم، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو أمية هالل بن مقالص،

وقيل حميد، وقيل أبي حميد، وقيل عبد الله، وقيل عبد الرحمن الجهني بالوالء،
الصيرفي، الوزان، الكوفي.

محدث حسن الحال، وثقه بعض العامة.
روى عنه سفيان بن عيينة، وعمر بن عبيد الطنافسي، وحجاج بن أرطأة

وغيرهم.

(٣٩١)



المراجع:
رجال الطوسي ٥٣٢ وفيه: أسند عنه. خاتمة المستدرك ٨٥٦. معجم رجال

الحديث ١٩: ٣١٣. نقد الرجال ٣٦٩. جامع الرواة ٢: ٣١٨. مجمع الرجال ٦:
.٢٤١

منتهى المقال ٣٢٤. منهج المقال ٣٦٧. إتقان المقال ٢٤١. الوجيزة ٥٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٢٣. تهذيب التهذيب ١١: ٧٧. خالصة تذهيب الكمال

٣٥٣. طبقات ابن خياط ١٦٣. التاريخ الكبير ٨: ٢٠٧. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٧٥.
تاريخ أسماء الثقات ٣٤٦. الكنى واألسماء ١: ١١٣. الثقات ٧: ٥٧٢.

(٣٥٧٣)
[هند الحناط]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في مصنفاتهم.
روى عنه الحكم بن مسكين.

المراجع:
معجم رجال الحديث ١٩: ٣١٥.

(٣٥٧٤)
[األنصاري]

أبو أيوب هود األنصاري، المدني.
محدث إمامي حسن الحال.

روى عنه أبان األحمر، وعبد الله الكاهلي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٢. مجمع الرجال ٦: ٢٤٣ و ٧: ٨. جامع الرواة ٢: ٣١٨. نقد
الرجال ٣٧٠. معجم رجال الحديث ١٩: ٣١٦. خاتمة المستدرك ٨٥٦. تنقيح

المقال
٣: قسم الهاء: ٣٠٥. منهج المقال ٣٦٨ وفيه: هود بن أيوب. إتقان المقال ٢٤١

وفيه:
هود بن أيوب األنصاري.

(٣٩٢)



(٣٥٧٥)
[الهيثم بن البراء]

إمامي صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. جامع الرواة ٢: ٣١٩. مجمع الرجال ٦: ٢٤٤. نقد الرجال
٣٧٠. توضيح االشتباه ٢٩٩. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢٠. خاتمة المستدرك

٨٥٦. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٦. منتهى المقال ٣٢٣. منهج المقال ٣٦٨.
(٣٥٧٦)

[الصيرفي]
الهيثم بن حبيب الصيرفي، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، جليل القدر، كثير المخاصمة للخصوم واألعداء
كأبي حنيفة النعمان بن ثابت وغيره.

وثقه بعض العامة.
روى عنه محمد بن أبي عمير، وشعبة بن الحجاج، وأبو حنيفة النعمان بن

ثابت وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣١ وفيه: أسند عنه. مجمع الرجال ٦: ٢٤٤. جامع الرواة ٢:
٣١٩. نقد الرجال ٣٧٠. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢٠ و ٣٢٧. خاتمة المستدرك

٨٥٦. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٦. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٨.
إتقان

المقال ٢٤١. الوجيزة ٥٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٢٦. ميزان االعتدال ٤: ٣٢٠. لسان الميزان ٧: ٤٢٢. تهذيب

التهذيب ١١: ٩١. التاريخ الكبير ٨: ٢١٤. الثقات ٧: ٥٧٦. الجرح والتعديل ٤: ٢:
٨٠. المغني في الضعفاء ٢: ٧١٦.

(٣٩٣)



(٣٥٧٧)
[الكوفي]

الهيثم بن سليمان الكوفي.
لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال البرقي ٢٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢١.

(٣٥٧٨)
[الطحان]

الهيثم بن عبد الجبار الطحان، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. نقد الرجال ٣٧٠. جامع الرواة ٢: ٣١٩. مجمع الرجال ٦:
٢٤٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢١. خاتمة المستدرك ٨٥٦. تنقيح المقال ٣:

قسم
الهاء: ٣٠٦. منتهى المقال ٣٢٣. منهج المقال ٣٦٨.

(٣٥٧٩)
[الشيباني]

أبو كهمس، وقيل أبو كهمش الهيثم، وقيل القاسم بن عبيد، وقيل عبد الله
الشيباني، الكوفي.

محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الثقات، وله كتاب.
روى عنه القاسم بن إسماعيل القرشي، والحجاج الخشاب، وعبد الله بن علي

الزراد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣١ وفيه: أسند عنه. مجمع الرجال ٦: ٢٤٤ و ٧: ٨٧. جامع
الرواة ٢: ١٨ و ٣٢٠ و ٤١٢. الكنى واأللقاب ١: ١٤١. نقد الرجال ٢٧١ و ٣٧٠

و ٣٩٦.

(٣٩٤)



رجال البرقي ٤٣. توضيح االشتباه ٢٩٩. رجال ابن داود ٢٠١. رجال النجاشي
.٣٠٦

فهرست الطوسي ١٩١. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢١ و ٢٢: ٢٨. خاتمة
المستدرك

٨٥٦ و ٨٦٨. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٦ وباب الكنى: ٣٢. منتهى المقال
.٣٢٥

منهج المقال ٣٦٨ وفيه اسم أبيه عبد بدل عبيد. جامع المقال ٩٣. إتقان المقال ٢٤١.
الوجيزة ٥٣. روضة المتقين ١٤: ٤١٥. شرح مشيخة الفقيه ٥٩.

(٣٥٨٠)
[التميمي]

الهيثم بن عروة التميمي، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه صفوان بن يحيى، وجعفر بن بشير، وعلي بن الحكم وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣١. هداية المحدثين ١٦٠. مجمع الرجال ٦: ٢٤٤ و ٢٤٥.
جامع الرواة ٢: ٣٢٠. نقد الرجال ٣٧٠. رجال البرقي ٤٠. معجم الثقات ١٢٩.

رجال
ابن داود ٢٠١ وفيه روايته عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. رجال الحلي ١٧٩.

رجال
النجاشي ٣٠٦. معجم رجال الحديث ١٩: ٣٢٣ و ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء
٣٠٦. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٨. جامع المقال ٩٣. وسائل الشيعة ٢٠:
٣٦٣. روضة المتقين ١٤: ٤٦٧. إتقان المقال ١٤٥. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري

٢٠١. بهجة اآلمال ٧: ٢١٠.
(٣٥٨١)

[الهيثم بن واقد]
الهيثم بن واقد الجزري، وقيل الجريري، وقيل الخزري.

محدث إمامي مولى، وثقه بعض علمائنا، وله كتاب.
روى عنه محمد بن سنان، وإسحاق بن حسان، والحسن بن محبوب وغيرهم.

(٣٩٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣١. مجمع الرجال ٦: ٢٤٥. هداية المحدثين ١٦٠. جامع الرواة

٢: ٣٢٠. نقد الرجال ٣٧٠. رجال البرقي ٤٠. معجم الثقات ٣٦٩. توضيح االشتباه
٢٩٩. رجال ابن داود ٢٠١. رجال النجاشي ٣٠٦ ولم يوثقه. معجم رجال الحديث

١٩: ٣٢٥ - ٣٢٧. خاتمة المستدرك ٨٥٦. تنقيح المقال ٣: قسم الهاء: ٣٠٧.
منتهى

المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٨. جامع المقال ٩٣. ايضاح االشتباه ١٠٠. نضد
االيضاح

٣٥٨. أضبط المقال ٥٥٢. روضة المتقين ١٤: ٤٦٧. إتقان المقال ١٤٥.

(٣٩٦)



حرف الواو

(٣٩٨)



(٣٥٨٢)
[الواسطي]

محدث. روى عنه أبان بن عثمان.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٥٣. جامع الرواة ٢: ٤٥٣. تنقيح المقال ٣: باب
األلقاب: ٥٩. خاتمة المستدرك ٨٧٠. مجمع الرجال ٧: ١٥٢.

(٣٥٨٣)
[المنقري]

واصل بن سليم المنقري.
إمامي، تابعي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٨. مجمع الرجال ٦: ١٨٦. جامع الرواة ٢: ٢٩٩. نقد الرجال
٣٦٣. معجم رجال الحديث ١٩: ١٨٨. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الواو: ٢٧٧. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٤.

(٣٥٨٤)
[والد أبي بكر الحضرمي]

محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه ابنه أبو بكر الحضرمي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٥٣.

(٣٥٨٥)
[والد العرزمي]

محدث حاله كسابقه. روى عنه ابنه العرزمي.

(٣٩٩)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٦٢.

(٣٥٨٦)
[والد مجاهد]

محدث حاله كسابقيه، روى عنه ابنه مجاهد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٦٣.
(٣٥٨٧)

[والد محمد الجعفي]
محدث لم أقف على تفاصيل أحواله، روى عنه ابنه محمد الجعفي.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٦٤.

(٣٥٨٨)
[األحمر]

أبو خزيمة أو أبو العباس وبرة بن عبد الرحمن المسلي، وقيل السلمي، وقيل
الحارثي، األحمر، الكوفي.

محدث تابعي وثقه بعض العامة.
روى عنه بيان بن بشر، وأبو إسحاق السبيعي، ومسعر بن كدام وغيرهم.

توفي سنة ١١٦.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٨ وفيه: أسند عنه. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٠.
تقريب التهذيب ٢: ٣٣٠. تهذيب التهذيب ١١: ١١١. التاريخ الكبير ٨: ١٨٢.

الجرح والتعديل ٤: ٢: ٤٢. خالصة تذهيب الكمال ٣٥٦. طبقات ابن خياط ١٥٩.
تاريخ الثقات ٤٦٤. طبقات ابن سعد ٦: ٣١٢. الكنى واألسماء ١: ١٦٨.

(٤٠٠)



(٣٥٨٩)
[األسدي]

الورد بن زيد األسدي، الكوفي، أخو الكميت الشاعر المشهور.
محدث إمامي حسن العقيدة، شديد المواالة لألئمة عليهم السالم، روى عن اإلمام الباقر

عليه السالم أيضا.
روى عنه أبو بكر الحضرمي.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٨. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩١. نقد الرجال ٣٦٣.
رجال البرقي ١٥. جامع الرواة ٢: ٢٩٩. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٨. مجمع

الرجال ٦: ١٩٢ و ١٩٣. منهج المقال ٣٥٤ وفيه اسم أبيه يزيد بدل زيد. منتهى
المقال
.٣١٩

(٣٥٩٠)
[الكابلي]

أبو خالد وردان الكابلي األصغر.
محدث وثقه بعض العامة، روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عوف األعرابي.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٨. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٩ وقسم الكنى: ١٤.
معجم رجال الحديث ١٤: ١٢٩ في ترجمة كنكر. رجال ابن داود ١٩٧. نقد الرجال
٣٦٣ و ٣٨٧. منتهى المقال ٣١٩. جامع الرواة ٢: ٢٩٩ و ٣٨٢. مجمع الرجال ٦:

١٩٣
و ٧: ٣٧. منهج المقال ٣٥٤. إتقان المقال ١٤٢. الوجيزة ٥٢. رجال األنصاري

.١٩٦
بهجة اآلمال ٧: ١٥٨.

الثقات ٧: ٥٦٤. التاريخ الكبير ٤: ٢: ١٨٠.

(٤٠١)



(٣٥٩١)
[الكوفي]

الوليد بن أسباط الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٤. مجمع الرجال ٦: ١٩٣. جامع الرواة ٢: ٣٠٠.

نقد
الرجال ٣٦٤. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٥٩٢)
[الكوفي]

الوليد بن إسحاق الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٤. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠٠. مجمع
الرجال ٦: ١٩٣. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٥٩٣)
[الكندي]

الوليد بن أسماء الكندي بالوالء، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٩. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٤. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠٠. مجمع
الرجال ٦: ١٩٣. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

(٤٠٢)



(٣٥٩٤)
[الجواز]

الوليد بن بشير الجواز، الكوفي.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٧٩. خاتمة المستدرك

٨٥٤. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٥ و ٢٠٠. رجال البرقي ١٣. نقد الرجال
.٣٦٤

جامع الرواة ٢: ٣٠٠. إتقان المقال ٣٧٩. منهج المقال ٣٥٦. رجال ابن داود ٢٨٢.
مجمع الرجال ٦: ١٩٣ وفيه الخوار بدل الجواز و ١٩٤.

(٣٥٩٥)
[الكوفي]

الوليد بن الحارث الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. معجم رجال الحديث ١٩:
١٩٥. جامع الرواة ٢: ٣٠٠. مجمع الرجال ٦: ١٩٤ وفيه الحرث بدل الحارث. نقد

الرجال ٣٦٤. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.
(٣٥٩٦)

[األسدي]
أبو العباس الوليد بن صبيح األسدي بالوالء، الكوفي.

محدث إمامي ثقة، ترحم عليه اإلمام عليه السالم، وله كتاب.
روى عنه جميل بن دراج، وعبد الله بن سنان، ومحمد بن أبي عمير وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٦. مجمع الرجال ٦: ١٩٤ و ١٩٥. رجال الكشي ٣١٩. هداية

(٤٠٣)



المحدثين ١٥٧. جامع الرواة ٢: ٣٠٠. نقد الرجال ٣٦٤. رجال البرقي ٤١. معجم
الثقات ١٢٧. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٥. توضيح االشتباه ٢٩٤. رجال ابن

داود
١٩٧. رجال الحلي ١٧٧. رجال النجاشي ٣٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠.
منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦. جامع المقال ٩٢. التحرير الطاووسي ٢٩٥.

نضد االيضاح ٣٤٩. أضبط المقال ٥٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٩. إتقان المقال
.١٤٣

الوجيزة ٥٢. شرح مشيخة الفقيه ٨٢. رجال األنصاري ١٩٧. بهجة اآلمال ٧: ١٦٢.
(٣٥٩٧)

[الوليد العامري]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه ابنه القاسم بن الوليد.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٠١. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٠. تنقيح المقال ٣ قسم الواو:
.٢٨٠

(٣٥٩٨)
[الكوفي]

الوليد بن عبد العزيز الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٠١.

مجمع الرجال ٦: ١٩٥. نقد الرجال ٣٦٤. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٧. خاتمة
المستدرك ٨٥٤. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٥٩٩)
[الشيباني]

الوليد بن عروة الشيباني، الهجري.

(٤٠٤)



إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٣٩ و ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك
٨٥٤. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٧. رجال البرقي ١٣. نقد الرجال ٣٦٤. جامع

الرواة ٢: ٣٠١. مجمع الرجال ٦: ١٩٥. منهج المقال ٣٥٦.
(٣٦٠٠)

[الوليد بن العياش]
أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٨.

(٣٦٠١)
[الوليد القمي]

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠١. جامع الرواة ٢: ٣٠١. مجمع الرجال ٦: ١٩٥.

منهج
المقال ٣٥٦.

(٣٦٠٢)
[صاحب اإلسقاط]

الوليد الكوفي، صاحب اإلسقاط، وقيل بياع اإلسقاط.
محدث. روى عنه عبد الله بن مسكان.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٠. رجال البرقي ٤١. جامع الرواة ٢: ٣٠٠. مجمع

(٤٠٥)



الرجال ٦: ١٩٤. منهج المقال ٣٥٦.
(٣٦٠٣)
[الكوفي]

الوليد بن مدرك الكوفي.
محدث. روى عنه الحسن بن علي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠١. مجمع
الرجال ٦: ١٩٥. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٦٠٤)
[الوليد بن مسلم]

محدث لم يذكره أكثر أصحابنا في كتبهم، وثقه بعض العامة وذكروه في كتبهم
تحت عناوين مختلفة.

روى عنه الليث بن سعد، وسفيان الثوري، وبقية بن الوليد وغيرهم.
توفي بذي المروة راجعا من الحج سنة ١٩٤، وقيل سنة ١٩٥، وقيل سنة ١٩٦

عن ست وسبعين سنة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٦. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩.
ميزان االعتدال ٤: ٣٤٧ وفيه: الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني

أمية، و ٣٤٨ وفيه: الوليد بن مسلم أبو بشر العنبري تابعي ثقة بصري. لسان الميزان ٧:
٤٢٧ وفيه كما في الميزان. تقريب التهذيب ٢: ٣٣٦ وفيه كما في الميزان. األعالم

:٨
١٢٢. طبقات الحفاظ ١٣٢. تذكرة الحفاظ ١: ٢٧٨. طبقات ابن سعد ٧: ٤٧٠.

تهذيب
التهذيب ١١: ١٥١ وفيه كما في الميزان. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٤٧. مرآة

الجنان ١: ٤٤٨. غاية النهاية ٢: ٣٦٠. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٨. المغني في الضعفاء
:٢

(٤٠٦)



٧٢٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٨٧. الثقات ٧: ٥٥٤. هدى الساري
٤٥٠. تاريخ الثقات ٤٦٦. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٦ وفيه كما في الميزان. هدية

العارفين ٢: ٥٠٠. التاريخ الكبير ٨: ١٥٢. خالصة تذهيب الكمال ٣٥٨. طبقات ابن
خياط ٣١٧. شذرات الذهب ١: ٣٤٤. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٣٩٨.

العبر
.١: ٣١٩
(٣٦٠٥)
[الكوفي]

الوليد بن ميمون الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٦. خاتمة المستدرك ٨٥٤. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩.

تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٠١. نقد الرجال ٣٦٤. مجمع
الرجال ٦: ١٩٥. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٦٠٦)
[القرشي]

الوليد بن هشام البصري، القرشي.
وثقه بعض العامة، توفي سنة ٢٢٢.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.
معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠١. منتهى

المقال
٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.

لسان الميزان ٦: ٢٢٨ وفيه: الوليد بن هشام بن قحذم أبو عبد الرحمن القحذمي
من أهل البصرة. ميزان االعتدال ٤: ٣٤٩ وفيه: الوليد بن هشام القحذمي. تاريخ أسماء

الثقات ٣٣٧ وفيه: الوليد بن أبي هشام زياد القرشي بالوالء أخو أبي المقدام بصري.

(٤٠٧)



طبقات ابن خياط ٢٢٩. تهذيب التهذيب ١١: ١٥٦. الثقات ٧: ٥٥٥. التاريخ الكبير
:٤

٢: ١٥٧. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٠.
(٣٦٠٧)
[الجملي]

الوليد بن هشام الجملي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

نقد الرجال ٣٦٤. معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩. مجمع الرجال ٦: ١٩٦. جامع
الرواة ٢: ٣٠١. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٦٠٨)
[العنزي]

الوليد بن الوليد العنزي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٦. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٤.

معجم رجال الحديث ١٩: ١٩٩. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠١. مجمع
الرجال ٦: ١٩٦. منهج المقال ٣٥٦.

(٣٦٠٩)
[وهب بن جامع]

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

رجال البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٤.

(٤٠٨)



(٣٦١٠)
[األسدي]

وهب بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار األسدي بالوالء، مولى نصر بن
قعين، الكوفي.

من ثقات محدثي االمامية، وكان خيرا فاضال صالحا ممدوحا، وله كتاب.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن

أبي عمير، ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٨. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨١. معجم رجال الحديث ١٩:
٢٠٧. فهرست الطوسي ١٧٢. معالم العلماء ١٢٧. رجال النجاشي ٣٠٣. رجال

الحلي
١٧٧. رجال ابن داود ١٩٨. توضيح االشتباه ٢٩٥. معجم الثقات ١٢٧. رجال

البرقي
٤١. نقد الرجال ٣٦٤. جامع الرواة ٢: ٣٠٢. هداية المحدثين ١٥٧. مجمع الرجال

:٦
١٩٦. رجال الكشي ٤١٣. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦. جامع المقال

.٩٢
ايضاح االشتباه ٩٩. نضد االيضاح ٣٤٩. التحرير الطاووسي ٢٩٣. وسائل الشيعة

:٢٠
٣٥٩. روضة المتقين ١٤: ٤٦٦. رجال األنصاري ١٩٧. إتقان المقال ١٤٣. بهجة

اآلمال
.٧: ١٦٣
(٣٦١١)
[الكوفي]

وهب بن عبد الرحمن الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. مجمع الرجال ٦: ١٩٧. جامع الرواة ٢: ٣٠٢. نقد الرجال
٣٦٥. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٨. خاتمة المستدرك ٨٥٤. تنقيح المقال ٣:

قسم
الواو: ٢٨١. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦.



(٤٠٩)



(٣٦١٢)
[وهب بن عبد الله]

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

رجال البرقي ٤١. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٨.
(٣٦١٣)
[الكالي]

وهب بن عمر، وقيل عمرو األسدي، الكاهلي بالوالء.
لم أقف على تفاصيل أحواله سوى أنه كان إماميا تابعيا. روى عن اإلمام الباقر

عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٧ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨١. خاتمة
المستدرك ٨٥٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٩. نقد الرجال ٣٦٥. جامع الرواة

:٢
٣٠٢. مجمع الرجال ٦: ١٩٧. منتهى المقال ٣١٩. الوجيزة ٥٢.

(٣٦١٤)
[أبو البختري]

أبو البختري وهب بن وهب بن كثير، وقيل كبير، وقيل خير بن عبد الله بن
زمعة، وقيل زهير بن األسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشي، المدني.

من علماء وفقهاء ومحدثي العامة، اتهموه بالكذب ووضع الحديث فتركوا حديثه.
كان قاضيا، نسابة، مؤرخا، مؤلفا.

ولد ونشأ بالمدينة المنورة، وتزوج اإلمام عليه السالم بأمه.
واله هارون العباسي القضاء بعسكر المهدي ببغداد، ثم عزله وواله القضاء
بالمدينة المنورة، ثم عزله، فقدم بغداد ولم يزل بها حتى توفي سنة ٢٠٠.

كان هو السبب في مقتل عبد الله بن الحسن بن الحسن الهاشمي.

(٤١٠)



روى عنه السندي بن محمد البزاز، ومحمد بن خالد البرقي، والمسيب بن
واضح وغيرهم.

ألف كتبا منها (مولد أمير المؤمنين عليه السالم)، و (الرايات)، و (صفة النبي صلى الله
عليه وآله)،

و (نسب ولد إسماعيل بن إبراهيم عليه السالم)، و (المغازي)، و (الفضائل الكبير)
وغيرها.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٢٧. معجم رجال الحديث ١٩: ٢١٠ و ٢١١ و ٢١: ٤٠ و ٤١.
هداية المحدثين ١٥٧ و ٢٧٢. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٢٢. الذريعة ٦: ٣٧٠ و

:٢١
٢٩٠ و ٢٣: ٢٧٤ وغيرها. نامه دانشوران (فارسي) ١: ٤٥٩. رجال النجاشي ٣٠٣.

توضيح االشتباه ٢٩٥ و ٣٠٧. هدية األحباب (فارسي) ٥. الموسوعة االسالمية ٢:
٢٢١. الكنى واأللقاب ١: ١٣. مجمع الرجال ٦: ١٩٧ - ١٩٩ و ٧: ٩. خاتمة

المستدرك
٨٥٤. معالم العلماء ١٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨١ وقسم الكنى: ٤.

فهرست
الطوسي ١٧٣. رجال الحلي ٢٦٢. جامع الرواة ٢: ٣٠٢ و ٣٦٨. رجال الكشي

.٣٠٩
سفينة البحار ٢: ٦٩٣. نقد الرجال ٣٦٥ و ٣٨٣. رجال ابن داود ٢٨٢. فهرست

النديم
١١٣. رجال البرقي ١٩. منتهى المقال ٣١٩. منهج المقال ٣٥٦. جامع المقال ٩٢.

ايضاح االشتباه ٩٨. التحرير الطاووسي ٢٩٣. نضد االيضاح ٣٥٠. أضبط المقال
٤٦٨. الوجيزة ٥٢. إتقان المقال ٣٨٠. شرح مشيخة الفقيه ٧٨. رجال األنصاري

.١٩٧
كشف الحجب واألستار ٥٣٧. بهجة اآلمال ٧: ١٦٦.

التاريخ الكبير ٨: ١٧٠. المعارف ٢٢٥. العبر ١: ٣٣٤. شذرات الذهب ١: ٣٦٠.
نسب قريش ٢٢٢. الكامل في التاريخ ٦: ٣٢٠. المجروحين ٣: ٧٤. معجم األدباء
١٩: ٢٦٠. طبقات ابن سعد ٧: ٣٣٢. هدية العارفين ٢: ٥٠٢. ميزان االعتدال ٤:

٣٥٣
و ٤٩٤. مرآة الجنان ١: ٤٦٣. تاريخ بغداد ١٣: ٤٥١. لسان الميزان ٦: ٢٣١ و ٧:

.١٤
وفيات األعيان ٦: ٣٧. األعالم ٨: ١٢٦. معجم المؤلفين ١٣: ١٧٤. طبقات ابن

خياط



٣٢٨. نور القبس ٣١٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٥٢٦. الضعفاء الكبير ٤:
.٣٢٤

(٤١١)



الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٥. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٣٢ و ٣٨٣ و
.٤٩٥

الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٨٩. الكنى واألسماء ١: ١٢٥. الضعفاء
والمتروكين للدارقطني ١٧١. الضعفاء ١٥٧. أحوال الرجال ١٣٤. موضح أوهام

الجمع
والتفريق ٢: ٥٠٩. المغني في الضعفاء ٢: ٧٢٦.

(٣٦١٥)
[الجريري]

أبو علي وهيب، وقيل وهب بن حفص الجريري، األسدي بالوالء، الكوفي،
المعروف بالمسوف، وقيل هو ووهيب بن حفص النخاس واحد.

من ثقات محدثي الواقفة، روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، والحسن بن محمد بن سماعة،

وإبراهيم بن هاشم وغيرهم.
له من التآليف كتاب (الشرايع)، وكتاب (تفسير القرآن).

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٨ و ٣٣٩. معالم العلماء ١٢٧. هداية المحدثين ٢٦٤. خاتمة
المستدرك ٨٦٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٢ وقسم الكنى: ٢٧. فهرست

الطوسي
١٧٣. توضيح االشتباه ٢٩٥. مجمع الرجال ٦: ١٩٩ و ٧: ٧٣. نقد الرجال ٣٦٥

و ٣٩٤. معجم رجال الحديث ١٩: ٢٠٤ و ٢٠٦ و ٢١٥ و ٢١٧ و ٢١: ٢٥٠ وفيه
الجزيري بدل الجريري. رجال النجاشي ٣٠٣ و ٣٠٤. معجم الثقات ١٢٧. رجال
البرقي ٤١ وفيه اسمه وهب. رجال ابن داود ١٩٨. جامع الرواة ٢: ٣٠٣ و ٤٠٣.

منتهى
المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧. ايضاح االشتباه ٩٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٥٩.

نضد
االيضاح ٣٥١. أضبط المقال ٥٥١. إتقان المقال ١٤٣. الوجيزة ٥٣. شرح

مشيخة الفقيه ٦٣. رجال األنصاري ١٩٧. بهجة اآلمال ٧: ١٦٨.

(٤١٢)



(٣٦١٦)
[الكرابيسي]

أبو بكر وهيب بن خالد بن عجالن البصري، الباهلي بالوالء، الكرابيسي،
وقيل صاحب الكرابيس.

محدث إمامي ثقة، ضرير، وله كتاب.
سجن مدة فعمي، فكان يملي من حفظه.

روى عنه موسى بن إسماعيل السودكي، وأحمد بن إسحاق الحضرمي،
وإسماعيل بن علية وغيرهم.

توفي بالبصرة سنة ١٦٥، وقيل سنة ١٦٩، وكانت والدته سنة ١٠٧.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم الواو: ٢٨٢. معجم رجال الحديث ١٩:
٢١٨. رجال النجاشي ٣٠٣. توضيح االشتباه ٢٩٦. رجال الحلي ١٧٧. نقد الرجال

٣٦٥. رجال ابن داود ١٩٨. معجم الثقات ١٢٧. جامع الرواة ٢: ٣٠٣. هداية
المحدثين ١٥٨. مجمع الرجال ٦: ١٩٩. منتهى المقال ٣٢٠. منهج المقال ٣٥٧.

جامع
المقال ٩٢. ايضاح االشتباه ٩٩. نضد االيضاح ٣٥١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٠.

إتقان
المقال ١٤٣. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ١٩٧. بهجة اآلمال ٧: ١٦٩.

تقريب التهذيب ٢: ٣٣٩. تهذيب التهذيب ١١: ١٦٩. خالصة تذهيب الكمال
٣٥٠. األعالم ٨: ١٢٦. تذكرة الحفاظ ١: ٢٣٥. التاريخ الكبير ٨: ١٧٧. شذرات

الذهب ١: ٢٦١. العبر ١: ٢٤٦. البداية والنهاية ١٠: ١٤٧ وفيه اسمه وهب بدل
وهيب.

الجرح والتعديل ٤: ٢: ٣٤. طبقات ابن سعد ٧: ٢٨٧. مرآة الجنان ١: ٣٥٢.
النجوم

الزاهرة ٢: ٥٠. تاريخ الثقات ٤٦٧. الكنى واألسماء ١: ١٢٣. موضح أوهام الجمع
والتفريق ٢: ٥١٢. سير أعالم النبالء ٨: ١٩٨. الثقات ٧: ٥٦٠. مشاهير علماء

األمصار ١٦٠.

(٤١٣)



حرف الياء

(٤١٥)



(٣٦١٧)
[ابن مهاجر]

يحيى بن إبراهيم بن مهاجر.
محدث. روى عنه محمد بن سنان.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٠. جامع الرواة ٢: ٣٢٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:

٣٠٨ وفيه: يحيى بن محمد بن إبراهيم بن مهاجر.
(٣٦١٨)

[يحيى أخو آدم]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٥. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ٢: ٣٢٥. مجمع

الرجال
٦: ٢٥١. منهج المقال ٣٦٩.

(٣٦١٩)
[الصيرفي]

يحيى بن إسحاق الصيرفي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٣٢. جامع الرواة ٢: ٣٢٥. مجمع الرجال ٦: ٢٥٢.

منهج
المقال ٣٦٩.

(٤١٧)



(٣٦٢٠)
[الكوفي]

يحيى بن إسحاق الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٣٢. نقد الرجال ٣٧١. جامع الرواة ٢: ٣٢٥. مجمع

الرجال
٦: ٢٥٢. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٩.

(٣٦٢١)
[الكندي]

يحيى بن أبي األشعث، وقيل ابن األشعث الكندي، البصري.
محدث إمامي حسن الحال. روى عنه يونس بن إبراهيم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٠٨. خاتمة

المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٠. نقد الرجال ٣٧١. جامع الرواة ٢:
٣٢٣. مجمع الرجال ٦: ٢٤٧. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٩. إتقان المقال

٢٤٢. الوجيزة ٥٣.
ميزان االعتدال ٤: ٣٦١. لسان الميزان ٦: ٢٤١. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٢٩.

المغني في الضعفاء ٢: ٧٣٠.
(٣٦٢٢)
[البصري]

يحيى بن أيوب البصري.
إمامي حسن الحال.

(٤١٨)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤ وفي بعض النسخ منه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:

٣١٢. خاتمة المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٣٦. نقد الرجال ٣٧١.
مجمع الرجال ٦: ٢٥٣. جامع الرواة ٢: ٣٢٦. منتهى المقال ٣٢٦. إتقان المقال

.٢٤٢
منهج المقال ٣٦٩. الوجيزة ٥٣.

(٣٦٢٣)
[النبال]

يحيى بن بشير النبال.
محدث إمامي. روى عنه علي بن أسباط.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٢. معجم رجال الحديث ٢٠:

٣٧. خاتمة المستدرك ٨٥٧. نقد الرجال ٣٧١. جامع الرواة ٢: ٣٢٦. مجمع الرجال
٦: ٢٥٣. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٩ وفيه اسم أبيه بشر بدل بشير.

(٣٦٢٤)
[بياع الحلل]

يحيى بياع الحلل، ويقال له القالنسي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٣. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٧. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ٢: ٣٢٦. مجمع

الرجال
٦: ٢٥٣. نقد الرجال ٣٧١. منهج المقال ٣٦٩.

(٣٦٢٥)
[النهدي]

يحيى بن تميم النهدي.
إمامي.

(٤١٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. نقد الرجال ٣٧١. معجم رجال الحديث ٢٠: ٣٧. خاتمة

المستدرك ٨٥٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٣. جامع الرواة ٢: ٣٢٦. مجمع
الرجال ٦: ٢٥٣. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٦٩.

(٣٦٢٦)
[الكرخي]

يحيى بن الحجاج الكرخي، البغدادي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب.

روى عنه محمد بن عيسى، ومحمد بن سليمان، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١١. رجال ابن داود ٢٠٢. فهرست الطوسي ١٧٨. تنقيح المقال
٣: قسم الياء: ٣١٣. رجال الحلي ١٨٢. هداية المحدثين ١٦١. معجم الثقات ١٢٩.

نقد الرجال ٣٧٢. معجم رجال الحديث ٢٠: ٣٩. معالم العلماء ١٣٠. توضيح
االشتباه

٣٠٠. مجمع الرجال ٦: ٢٥٤. جامع الرواة ٢: ٣٢٦. منتهى المقال ٣٢٦. منهج
المقال

٣٦٩. جامع المقال ٩٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٣. روضة المتقين ١٤: ٤٦٨. إتقان
المقال ١٤٥. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ٢٠١.

(٣٦٢٧)
[يحيى بن حسان]

لم أقف على تفاصيل أحواله.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٤. رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ٢: ٣٢٧. معجم رجال
الحديث ٢٠: ٤١. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٣. مجمع الرجال ٦: ٢٥٤. منتهى

المقال ٣٢٦.

(٤٢٠)



(٣٦٢٨)
[الكوفي]

يحيى بن حسان الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٣. معجم رجال الحديث ٢٠:

٤١. نقد الرجال ٣٧٢. جامع الرواة ٢: ٣٣٠. مجمع الرجال ٦: ٢٥٢ و ٢٥٤.
منتهى

المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٦٩. بهجة اآلمال ٧: ٢١٧.
لسان الميزان ٦: ٢٤٦ وفيه: يحيى بن حسان النخعي الكوفي أبو زكريا.

(٣٦٢٩)
[الخزاز]

يحيى الخزاز، الشيزري، وقيل الشيرزي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٥. خاتمة المستدرك ٨٥٧.

معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٩. نقد الرجال ٣٧٢. رجال ابن داود ٢٠٣ وفيه
التبريزي

بدل الشيزري ووثقه. جامع الرواة ٢: ٣٢٧. مجمع الرجال ٦: ٢٥٦. منهج المقال
٣٧٠

وفيه الشيرازي بدل الشيزري. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٤ وفيه التبريزي بدل الشيزري.
(٣٦٣٠)
[الكلبي]

يحيى بن الزبير الكلبي، الكوفي.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٥. معجم رجال الحديث ٢٠:

(٤٢١)



٤٦. نقد الرجال ٣٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٢٨. مجمع الرجال ٦: ٢٥٦. خاتمة
المستدرك

٨٥٧. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٧٠.
(٣٦٣١)

[الشيباني]
يحيى بن زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني بالوالء، الكوفي.

إمامي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٣. خاتمة المستدرك ٨٥٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٥.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٤٧. رجال ابن داود ٢٠٣. نقد الرجال ٣٧٣. جامع الرواة

:٢
٣٢٩. مجمع الرجال ٦: ٢٥٦. تاريخ آل زرارة ٩٦. فهرست الطوسي ٧٤ في ترجمة

أبيه زرارة. رسالة في آل أعين ٢١. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٧٠.
(٣٦٣٢)

[األنصاري]
يحيى بن زكريا األنصاري، وقيل هو يحيى أبو زكريا األنصاري.

محدث إمامي، ضعفه بعض العامة. روى عنه الربيع المسلي، وداود بن رشيد.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٣. معجم رجال الحديث ٢٠: ٤٧. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٥. جامع الرواة ٢: ٣٢٨. مجمع الرجال ٦: ٢٥٦.

منهج
المقال ٣٧٠. ايضاح االشتباه ١٠٣.

لسان الميزان ٦: ٢٥٣. ميزان االعتدال ٤: ٣٧٤. المغني في الضعفاء ٢: ٧٣٤.
(٣٦٣٣)

[الهمداني]
أبو سعيد يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني،

الوادعي بالوالء، الكوفي.

(٤٢٢)



محدث حسن الحال، وثقه بعض العامة.
كان فقيها، قاضيا، حافظا، ويعد أول من صنف الكتب بالكوفة.

تولى القضاء بالمداين، وقدم بغداد وحدث بها.
روى عنه سيف بن عميرة، وأحمد بن حنبل، وداود بن رشيد وغيرهم.

توفي بالمداين سنة ١٨٢، وقيل سنة ١٨٣، وقيل سنة ١٨٤، وكانت والدته
حدود سنة ١٢٠.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٥. معجم رجال الحديث ٢٠:
٤٧. رجال البرقي ٣١. خاتمة المستدرك ٨٥٧. جامع الرواة ٢: ٣٢٨. نقد الرجال

.٣٧٣
مجمع الرجال ٦: ٢٥٦. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٧٠. إتقان المقال ٢٤٢.

شذرات الذهب ١: ٢٩٨. تاريخ الثقات ٤٧١. البداية والنهاية ١٠: ١٨٤. طبقات
ابن سعد ٦: ٢٧٤. طبقات ابن خياط ١٧٠. لسان الميزان ٦: ٢٥٣. التاريخ الكبير

:٨
٢٧٣. تهذيب التهذيب ١١: ٢٠٨. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٣. ميزان االعتدال ٤:

٣٧٤. تذكرة الحفاظ ١: ٢٦٧. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٤٤. مرآة الجنان ١:
.٣٨٢

طبقات الحفاظ ١٢٠. تاريخ أسماء الثقات ٣٥٤. تقريب التهذيب ٢: ٣٤٧. الثقات
:٧

٦١٥. تاريخ بغداد ١٤: ١١٤. المغني في الضعفاء ٢: ٧٣٤. النجوم الزاهرة ٢:
.١١٣

الكنى واألسماء ١: ١٨٨. العبر ١: ٢٨٣. هدى الساري ٤٥١.
(٣٦٣٤)

[الهاشمي]
يحيى بن زيد بن علي السجاد ابن الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب عليهم السالم الهاشمي، المدني، أمه ريطة بنت عبد الله بن محمد
ابن

الحنفية.
من أئمة وأعالم الزيدية، ومن الثوار الشجعان.

كان مستقال في منهجه غير تابع لإلمام الصادق عليه السالم، روى عن االمام

(٤٢٣)



الكاظم عليه السالم أيضا.
هرب بعد استشهاد أبيه خوفا من مالحقة عمال بني أمية له إلى كربالء

فالمداين ثم إلى سرخس وأخيرا دخل مدينة جوزجان وبها دعا إلى نفسه، فأيده
الكثيرون وناصروه، فشكل جيشا وأعلن الحرب على بني أمية بجوزجان،

وخاض معركة ضروس مع الجيش األموي، وأبلى البالء الحسن وأخيرا قتل في
المعركة بقرية أرغونة سنة ١٢٥، فاحتزوا رأسه وهو ميت، ثم حملوا رأسه إلى

الخليفة الوليد بن يزيد األموي بالشام، وصلبوا جسده على مدخل مدينة
جوزجان، وكانت والدته سنة ٩٨.

روى عنه المتوكل بن عمير بن المتوكل.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٢ و ٣٦٤. عمدة الطالب ٢٥٩. سفينة البحار ١: ٣٦٩. تاريخ
اليعقوبي ٢: ٣٢٦ و ٣٣١ و ٣٣٢. الفصول الفخرية (فارسي) ١٥١. رجال ابن داود

٢٠٣. الفخري في أنساب الطالبيين ٣٨. منتخب التواريخ (فارسي) ٣٣٩. مروج
الذهب ٣: ٢٢٥. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ٦٠. فرق الشيعة ٥٨. مقاتل الطالبيين

١٥٢. المقاالت والفرق ٧٤ و ٢٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. جامع الرواة
:٢

٣٢٨. خاتمة المستدرك ٨٥٧. تتمة المنتهى (فارسي) ١٣٣. معجم رجال الحديث
:٢٠

٥٠. نقد الرجال ٣٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٥٧. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال
.٣٧٠

رياض العلماء ٥: ٣٥٩. األعالم في معجم البلدان ٦٩٦.
تاريخ ابن خلدون ٣: ١٠٤. معجم البلدان ٢: ١٨٢. أنساب األشراف ٣: ٢٦٠.
تاريخ گزيده (فارسي) ٢٨٥ و ٢٨٦. المعارف ٩٥. وفيات األعيان ٥: ١٢٣ في

ترجمة
ابن بقية. الكامل في التاريخ ٥: ٢٧١. الفرق بين الفرق ٣٦. تاريخ ابن العبري ١١٨.
الملل والنحل ١: ١٥٦. تذكرة الخواص ٣٣٥. المحبر ٤٩٢. البداية والنهاية ١٠: ٥.

تاريخ الطبري ٥: ٥٣٦. األعالم ٨: ١٤٦. تاريخ الذهبي ٥: ١٨١. حبيب السير
(فارسي) ٢: ١٨٧. شذرات الذهب ١: ١٦٧. مقاالت االسالميين ١: ١٣٠.

(٤٢٤)



(٣٦٣٥)
[أبو المنذر]

أبو المنذر يحيى بن سابق، وقيل معروف.
إمامي صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. خاتمة

المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥١. نقد الرجال ٣٧٣. رجال البرقي
.١١

جامع الرواة ٢: ٣٢٩. مجمع الرجال ٦: ٢٥٧. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال
.٣٧٠

(٣٦٣٦)
[الخلقاني]

أبو زكريا يحيى بن سابق المدني، وقيل المديني، وقيل المدايني، المعروف
بالخلقاني.

محدث، قال عنه بعض العامة بأنه كان يروي الموضوعات عن الثقات وليس
بقوي وال يجوز االحتجاج به.

سكن بغداد وحدث بها. روى عنه داود بن رشيد، وعلي بن حجر السعدي،
وحجين بن المثنى وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. خاتمة المستدرك ٨٥٧. مجمع الرجال ٦: ٢٥٧. تنقيح

المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥١. جامع الرواة ٢: ٣٢٩.
منهج

المقال ٣٧٠.
التاريخ الكبير ٨: ٢٨٠. لسان الميزان ٦: ٢٥٦. ميزان االعتدال ٤: ٣٧٧.

المجروحين ٣: ١١٤. تاريخ بغداد ١٤: ١١٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٥٣. المغني
في

الضعفاء ٢: ٧٣٥. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٩٥. الضعفاء ١٦٣.

(٤٢٥)



(٣٦٣٧)
[القايد]

يحيى بن سابور القايد، وقيل القائد.
محدث إمامي حسن الحال، ممدوح.

روى عنه بدر بن الوليد الخثعمي، ومعاوية بن وهب.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٥١. معجم الثقات ٣٧١. رجال البرقي ٣٠. جامع الرواة

:٢
٣٢٩. نقد الرجال ٣٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٥٨. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال

.٣٧٠
روضة المتقين ١٤: ٤٦٨. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ٢٠٢. بهجة اآلمال ٧:

.٢٢٠
(٣٦٣٨)

[يحيى بن سالم]
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٢. جامع الرواة في ترجمة يحيى بن سالم الفراء ٢:
.٣٢٩

(٣٦٣٩)
[الفراء]

يحيى بن سالم الفراء، الكوفي.
من ثقات محدثي الزيدية، له كتاب.

روى عنه محمد بن الحسين الخثعمي.
المراجع:

رجال الحلي ٢٦٥. مجمع الرجال ٦: ٢٥٨. نقد الرجال ٣٧٣. رجال ابن داود
٢٨٤. جامع الرواة ٢: ٣٢٩. معجم الثقات ١٣٠. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٢.

تنقيح

(٤٢٦)



المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. رجال النجاشي ٣١٠. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال
٣٧٠. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٥. روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. إتقان المقال ١٤٦.

الوجيزة
٥٣. رجال األنصاري ٢٠٢. بهجة اآلمال ٧: ٢٢١.

(٣٦٤٠)
[يحيى بن سعيد]

محدث لم يتعرض لذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في مؤلفاتهم.
روى عنه سليمان بن داود المنقري.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٢.

(٣٦٤١)
[القرشي]

أبو أيوب يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد القرشي،
األموي، الكوفي، الملقب بالجمل وقيل الجميل.

محدث، حافظ، وثقه وصدقه العامة.
كان كوفيا نزل بغداد وحدث بها.

روى عنه ابنه سعيد بن يحيى، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم.
ألف كتابا في مغازي النبي صلى الله عليه وآله، توفي ببغداد في النصف من شعبان سنة

،١٩٤
وقيل سنة ١٩١ عن ثمانين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٦. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٣. نقد الرجال ٣٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٢٩. مجمع

الرجال
٦: ٢٥٨. منتهى المقال ٣٢٥. منهج المقال ٣٧٠.

ميزان االعتدال ٤: ٨٠. تقريب التهذيب ٢: ٣٤٨. تاريخ بغداد ١٤: ١٣٢. تهذيب
التهذيب ١١: ٢١٣. التاريخ الكبير ٨: ٢٧٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٣. معجم

(٤٢٧)



المؤلفين ١٣: ١٩٩. طبقات ابن خياط ٢٤١. العبر ١: ٣١٥. كشف الظنون ١٧٤٧.
شذرات الذهب ١: ٣٤١. طبقات الحفاظ ١٤٢. الكنى واألسماء ١: ١٠٢. تاريخ

أسماء الثقات ٣٥٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٥١. الضعفاء الكبير ٤: ٤٠٣. طبقات
ابن

سعد ٦: ٣٩٨. تذكرة الحفاظ ١: ٣٢٥. هدى الساري ٤٥١. مرآة الجنان ١: ٤٤٥.
الثقات ٧: ٥٩٩. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٦. المعارف ٢٢٤.

(٣٦٤٢)
[العطار]

أبو زكريا يحيى بن سعيد العطار، األنصاري، الشامي، الحمصي، وقيل
الدمشقي.

من ضعفاء محدثي العامة، له نسخة عن اإلمام عليه السالم.
روى عنه محمد بن بشار، وسليمان بن داود المنقري، والهيثم بن خارجة

وغيرهم.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. معجم رجال الحديث
٢٠: ٥٤. جامع الرواة ٢: ٣٢٩. رجال الحلي ٢٦٥. هداية المحدثين ٢٦٥. رجال

ابن
داود ٢٨٤. نقد الرجال ٣٧٣. مجمع الرجال ٦: ٢٥٨. معجم الثقات ١٣٠. رجال

األنصاري ٢٠٣ وفيه القطان بدل العطار.
ميزان االعتدال ٤: ٣٨٠. تقريب التهذيب ٣٤٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٧:

٢٦٥٠. تهذيب التهذيب ١١: ٢٢٠. التاريخ الكبير ٨: ٢٧٧. خالصة تذهيب الكمال
٣٦٤. الضعفاء الكبير ٤: ٤٠٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٥٢. الضعفاء والمتروكين

البن
الجوزي ٣: ١٩٥. الكنى واألسماء ١: ١٧٩. المغني في الضعفاء ٢: ٧٣٥. المعارف

.٢١١
(٣٦٤٣)
[القطان]

أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، التميمي بالوالء، األحول، البصري.

(٤٢٨)



محدث حسن الحديث، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم وأنكروا حديثه.
كان حافظا، مؤرخا، مفتيا يفتي برأي أبي حنيفة النعمان بن ثابت.

كان بصريا، قدم بغداد وحدث بها، وصار من أئمة الحديث.
روى عنه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهم.

ألف كتاب (المغازي) وتوفي بالبصرة في شهر صفر سنة ١٩٨، وقيل سنة
١٩٤ عن ثمان وسبعين سنة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٣. معجم الثقات ٣٧١. مجمع الرجال ٦: ٢٥٨. رجال ابن داود

٢٠٣. نقد الرجال ٣٧٣. ريحانة األدب (فارسي) ٤: ٤٦٤. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
جامع الرواة ٢: ٣٢٩. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:

.٣١٦
منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧٠. روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. وسائل الشيعة

:٢٠
٣٦٥. إتقان المقال ١٤٦. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ٢٠٢. بهجة اآلمال ٧:

.٢٢١
تقريب التهذيب ٢: ٣٤٨. الجواهر المضية ٢: ٢١٢. تذكرة الحفاظ ١: ٢٧٤. هدية

العارفين ٢: ٥١٣. تاريخ بغداد ١٤: ١٣٥. األنساب ٤٥٧. معجم المؤلفين ١٣:
.١٩٩

الكامل في التاريخ ٦: ٣٠١. كشف الظنون ١٤٦٠. األعالم ٨: ١٤٧. العبر ١:
.٣٢٧

اللباب ٣: ٤٤. تهذيب التهذيب ١١: ٢١٦. شذرات الذهب ١: ٣٥٥. النجوم
الزاهرة ١:

٣٥١. طبقات الحفاظ ١٣١. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٥٤. طبقات ابن سعد ٧:
٢٩٣. مرآة الجنان ١: ٤٦٠. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٣. التاريخ الكبير ٨: ٢٧٦.
طبقات ابن خياط ٢٢٥. البداية والنهاية ١٠: ٢٤٤. الضعفاء الكبير ٤: ٤٠٢. ميزان

االعتدال ٤: ٣٧٨. المجروحين ٣: ١١٨. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٥٠. تاريخ
الثقات ٤٧٢.

الكنى واألسماء ١: ١٨٨. تاريخ أسماء الثقات ٣٥٢. المعارف ٢٤٤. الثقات ٧:
.٦١١

(٣٦٤٤)
[األنصاري]

أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس، وقيل فيض بن عمرو، وقيل فهد بن سهل



(٤٢٩)



ابن ثعلبة األنصاري، النجاري، المدني.
من ضعفاء المحدثين، والعامة يعدونه من ثقاتهم.

كان تابعيا، قاضيا، حافظا، تولى القضاء بالمدينة المنورة في عهد الوليد بن
عبد الملك المرواني، وفي عهد المنصور الدوانيقي العباسي تولى القضاء بالهاشمية

وقيل بالحيرة.
روى عنه معلى الطنافسي، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس وغيرهم.

توفي بالهاشمية، وقيل بالكوفة، وقيل بالرصافة سنة ١٤٣، وقيل سنة ١٤٤،
وقيل سنة ١٤٦، وقيل سنة ١٤٢، وقيل بعد سنة ١٤٤.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٣ وفيه: أسند عنه. جامع الرواة ٢: ٣٢٩. نقد الرجال ٣٧٣.

رجال الحلي ٢٦٤. رجال ابن داود ٢٠٣. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٣. مجمع
الرجال ٦: ٢٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٥٧. سفينة

البحار ١: ٣٦٩. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧٠. إتقان المقال ٣٨٤.
الوجيزة ٥٣.

تاريخ بغداد ١٤: ١٠١. تقريب التهذيب ٢: ٣٤٨. تاريخ القضاء في االسالم ١٧.
ميزان االعتدال ٤: ٣٨٠. األعالم ٨: ١٤٧. تاريخ گزيده (فارسي) ٢٦٠. الكامل في

التاريخ ٥: ٢٧٤ و ٥١١. النجوم الزاهرة ١: ٣٥١. تهذيب التهذيب ١١: ٢٢١.
تذكرة

الحفاظ ١: ١٣٧. مرآة الجنان ١: ٢٩٤. التاريخ الكبير ٨: ٢٧٥. تهذيب األسماء
واللغات ٢: ١٥٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٤٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٤.

تاريخ
االسالم ٦: ١٤٩. شذرات الذهب ١: ٢١٢. تاريخ الثقات ٤٧٢. طبقات الشيرازي

.٦٦
العبر ١: ١٩٥. البداية والنهاية ١٠: ٨٠. طبقات الحفاظ ٦٤. طبقات ابن خياط

.٢٧٠
الكنى واألسماء ١: ١٨٨. سير أعالم النبالء ٥: ٤٦٨.

(٣٦٤٥)
[يحيى بن سليم]

لم أقف على تفاصيل أحواله.

(٤٣٠)



المراجع:
رجال البرقي ٣١. خاتمة المستدرك ٨٥٧. جامع الرواة ٢: ٣٢٩. معجم رجال

الحديث ٢٠: ٥٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧.
(٣٦٤٦)
[المكي]

أبو محمد، وقيل أبو زكريا يحيى بن سليم الطائفي، القرشي بالوالء، المكي،
الخزاز، وقيل الحذاء.

محدث حسن الحال، وثقه بعض العامة، وضعفه آخرون منهم.
كان من أهل الطائف نزل مكة المكرمة وسكنها.

روى عنه أبو بكر الشافعي، وأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن حنبل
وغيرهم.

توفي بمكة المكرمة سنة ١٩٥، وقيل سنة ١٩٣، وقيل بعد سنة ١٩٣، وقيل
سنة ١٩٤.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. مجمع

الرجال ٦: ٢٥٩. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٥. رجال البرقي ٣١. نقد الرجال
.٣٧٣

جامع الرواة ٢: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٨٥٧. منهج المقال ٣٧٠. جامع المقال ٩٤.
روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. إتقان المقال ٢٤٢. الوجيزة ٥٣.

ميزان االعتدال ٤: ٣٨٣. تقريب التهذيب ٢: ٣٤٩. لسان الميزان ٧: ٤٣٢. طبقات
ابن سعد ٥: ٥٠٠ و ٥٢٢. التاريخ الكبير ٨: ٢٧٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٤.

تهذيب التهذيب ١١: ٢٢٦. طبقات ابن خياط ٢٨٤. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٥٦.
تاريخ أسماء الثقات ٣٥٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٧٥. الضعفاء الكبير ٤:

٤٠٦. شذرات الذهب ١: ٣٤٤. تاريخ الثقات ٤٧٣. النجوم الزاهرة ٢: ١٤٨. العبر
:١

٣٢٠. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٤٣. الكنى واألسماء ٢: ١٠٣. الضعفاء

(٤٣١)



والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٩٦. هدى الساري ٤٥١. المغني في الضعفاء ٢:
.٧٣٧

الثقات ٧: ٦١٥.
(٣٦٤٧)

[يحيى بن سليمان]
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٥. نقد الرجال ٣٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٣٠. مجمع

الرجال
٦: ٢٥٩. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٧٠.

(٣٦٤٨)
[السلمي]

أبو البالد يحيى بن أبي سليمان، وقيل ابن سليمان، وقيل سليم السلمي،
الكوفي، مولى بني عبد الله بن غطفان المقري

من محدثي االمامية، وكان ضريرا، راوية للشعر.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. روى عنه ابنه إبراهيم بن يحيى.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٠٨ وقسم الكنى: ٧. خاتمة

المستدرك ٨٥٦. معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٢ و ٢١: ٧٢ و ٧٣. رجال النجاشي
١٦

في ترجمة ابنه إبراهيم بن أبي البالد. نقد الرجال ٣٧١ و ٣٨٤. جامع الرواة ٢: ٣٢٣
و ٣٧٠. مجمع الرجال ٦: ٢٥٩ و ٧: ١٣. الكنى واأللقاب ١: ٢٦. سفينة البحار

.١: ٧٦
منهج المقال ٣٧٠.

(٣٦٤٩)
[النهدي]

يحيى بن طلحة النهدي.

(٤٣٢)



محدث. روى عنه ثعلبة بن ميمون، ومنذر بن جيفر.
المراجع:

رجال البرقي ٣١. خاتمة المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٧. تنقيح
المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. جامع الرواة ٢: ٣٣٠. مجمع الرجال ٦: ٢٥٩.

(٣٦٥٠)
[الطويل]

يحيى الطويل، البصري، المعروف بصاحب المنقري، وقيل صاحب المصري،
وقيل صاحب المقري.

محدث. روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٣٠. خاتمة المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٠٠.
تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧. الخصال ١: ٣٥. منتهى المقال ٣٢٧. الوجيزة

.٥٣
(٣٦٥١)
[المكي]

يحيى بن عبادة، وقيل عباد، وقيل عمارة المكي، وقيل الكوفي.
محدث إمامي حسن الحال، وثقه بعض العامة، وله كتاب.

روى عنه حنان بن سدير، والحسين بن يزيد، واألعمش.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٥. خاتمة المستدرك ٨٥٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٥٧ و ٥٨ و ٥٩. توضيح االشتباه ٣٠٠. معجم الثقات

.٣٧١
رجال البرقي ٣١. نقد الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٠. مجمع الرجال ٦: ٢٦٠.

منهج المقال ٣٧١. شرح مشيخة الفقيه ٢١.
لسان الميزان ٧: ٤٣٥. تقريب التهذيب ٢: ٣٥٤. ميزان االعتدال ٤: ٣٩٩. تهذيب
التهذيب ١١: ٢٥٩. التاريخ الكبير ٨: ٢٩٨. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٦. الثقات

.٧: ٦٠٥

(٤٣٣)



(٣٦٥٢)
[األزرق]

يحيى بن عبد الرحمن األزرق، األنصاري، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، مولى، له كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا. روى عنه القاسم بن إسماعيل القرشي،
وعلي بن الحسن بن رباط، وصفوان بن يحيى وغيرهم.

كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٣ و ٣٣٤ و ٣٦٣. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٦ و ٦٠. تنقيح
المقال ٣: قسم الياء: ٣١٨. فهرست الطوسي ١٧٨. رجال ابن داود ٢٠٤. معالم

العلماء
١٣٠. رجال الحلي ١٨٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦١. رجال النجاشي ٣١٠. معجم

الثقات
١٣٠. رجال البرقي ٣١ و ٤٨. نقد الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٠. هداية

المحدثين ١٦١. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧١. جامع المقال ٩٤. وسائل
الشيعة ٢٠: ٣٦٥. إتقان المقال ١٤٦. الوجيزة ٥٣. بهجة اآلمال ٧: ٢٢٤.

(٣٦٥٣)
[صاحب الديلم]

أبو الحسن يحيى بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن السبط
ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، الحسني، المدني، المعروف

بصاحب الديلم، واألثبتي، وأمه قريبة بنت عبد الله.
من علماء وفضالء ومحدثي بني هاشم، وكان إماميا حسن العقيدة، ممدوحا،

جليل القدر، صاحب فضائل ومكارم، مقدما في أهل بيته، وأحد ثوار بني هاشم
الشجعان.

رحل من المدينة المنورة إلى بالد الديلم هربا من ظلم ومالحقة هارون
العباسي له، فاجتمع عليه الناس بها، وكثر أتباعه وعظم شأنه، فقلق هارون من

(٤٣٤)



ذلك وخاف على عرشه، فدبر حيلة للقضاء عليه، فأعطاه األمان وكتب بذلك
صكا، فقدم المترجم له إلى بغداد معتمدا على صك األمان، ولكن هارون - شأنه
شأن أسالفه وأوالده - نقض عهد األمان وقبض عليه وأراد قتله، ولبعض الضغوط
عليه بدل حكم القتل بالسجن، فزج به في سجن السندي بن شاهك ببغداد، ولم

يمكث طويال حتى أمر بقتله في محبسه وذلك في سنة ١٧٥، وقيل حدود سنة ١٨٠.
روى عنه الحسن بن محبوب، ومحول بن إبراهيم، ويحيى بن مساور وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٢. نقد الرجال ٣٧٣ و ٣٧٤. منتخب التواريخ (فارسي) ٢١٥.

مروج الذهب ٣: ٣٥٣. جامع الرواة ٢: ٣٣٠ و ٣٣١. عمدة الطالب ١٥١. الفصول
الفخرية (فارسي) ١٢٣. رجال البرقي ١٩. مجمع الرجال ٦: ٢٦٠. منتهى اآلمال

(فارسي) ١: ٢٩٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٧ و ٣١٨. رجال ابن داود ٢٠٣.
معجم رجال الحديث ٢٠ ٦١ و ٦٢. سفينة البحار ١: ٣٦٩. مقاتل الطالبيين ٤٦٣.
خاتمة المستدرك ٨٥٧. ريحانة األدب (فارسي) ٣: ٣٦٢. الذريعة ١: ٣٥٤. عيون
أخبار الرضا ٢: ٢٢٤. رجال الكشي في ترجمة مقالص ٢٩٨. منتهى المقال ٣٢٧.

منهج المقال ٣٧١. روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. المجدي في أنساب الطالبيين ٥٧.
الفخري في أنساب الطالبيين ٨٥ و ٩٧.

تاريخ بغداد ١٤: ١١٠. تاريخ ابن خلدون ٣: ٢١٥. الكامل في التاريخ ٦: ١٢٢
و ١٢٥ و ١٧٥. االستقصاء ١: ٦٧. النجوم الزاهرة ٢: ٦٢ و ٨٠. الوزراء والكتاب

.١٨٩
تاريخ گزيده (فارسي) ٧٩٠. األعالم ٨: ١٥٤. البداية والنهاية ١٠: ١٦٧. تاريخ

الطبري ٦: ٤٤٩ و ٤٥٠. شذرات الذهب ١: ٣٣٨.
(٣٦٥٤)
[الصالح]

أبو الحسين، وقيل أبو محمد يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر األطرف ابن اإلمام
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمي، العلوي، الكوفي، الصوفي،

(٤٣٥)



المعروف بالصالح، أمه أم الحسين بنت عبد الله ابن اإلمام محمد الباقر عليه السالم.
من علماء ومحدثي بني هاشم، وكان حسن الحال، عرف بالورع والصالح،

وله كتاب. شمله الظلم العباسي، فسجنه هارون مدة، ثم أمر بقتله خنقا في محبسه
وذلك قبل سنة ١٩٣، وقبره بالكوفة في مسجد السهلة.

روى عنه عبد الرحمن بن جعفر الحريري.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٢. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٦٥. الفصول الفخرية (فارسي) ٢٠٥ و ٢٠٦. نقد الرجال
٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦٠. عمدة الطالب ٣٦٥ و ٣٦٧.

منتهى
اآلمال (فارسي) ١: ٢٢٦. منتهى المقال ٣٢٧. المجدي في أنساب الطالبيين ٢٨١.

منهج المقال ٣٧١. شرح مشيخة الفقيه ٢٥. الفخري في أنساب الطالبيين ١٧٣.
(٣٦٥٥)
[األجلح]

أبو حجية، وقيل أبو جحيفة يحيى بن عبد الله بن معاوية، وقيل ابن حجية بن
حيان بن معاوية الكندي، الكوفي، الملقب باألجلح.

محدث حسن الحال، ومن مشاهير محدثي الكوفة، وثقه بعض العامة، وضعفه
آخرون منهم.

روى عنه خلف بن حماد، وأبو الحسن الدالل، وسفيان الثوري وغيرهم.
توفي سنة ١٤٥.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩ وقسم الكنى: ١٠. خاتمة

المستدرك ٧٧٩ و ٨٥٧. معجم رجال الحديث ١: ٣٦٥ و ٢٠: ٦٦. توضيح
االشتباه

٢٣. معجم الثقات ٢٤٣. نقد الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ١: ٣٩ و ٢: ٣٣٢. بهجة
اآلمال

٢: ١. مجمع الرجال ٦: ٢٦٠ و ٧: ٢٢. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧١.
أضبط

المقال ٤٦٨.

(٤٣٦)



لسان الميزان ٧: ١٧١. ميزان االعتدال ١: ٧٨ و ٤: ٣٨٨ و ٥١٣. التاريخ الكبير ٢:
٦٨. تقريب التهذيب ١: ٤٩. تهذيب التهذيب ١: ١٨٩. خالصة تذهيب الكمال

.٣٨
طبقات ابن خياط ١٦٦. النجوم الزاهرة ٢: ٤. تاريخ أسماء الثقات ٣٥٦. الجرح
والتعديل ٤: ٢: ١٦٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٥٣. شذرات الذهب ١:

.٢١٦
طبقات ابن سعد ٦: ٣٥٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ١٩٨. البداية

والنهاية
١٠: ٩٦. العبر ١: ٢٠٣. المغني في الضعفاء ٢: ٧٣٨.

(٣٦٥٦)
[الخزاعي]

أبو زكريا يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية، وقيل ابن أبي عتبة
الخزاعي، الكوفي، األصبهاني.

محدث حسن الحال، وثقه بعض العامة.
كان أصبهاني األصل، كوفي الدار.

روى عنه أحمد بن حنبل، وعلي بن الحكم، ويحيى بن معين وغيرهم.
توفي سنة ١٨٨، وقيل سنة ١٨٦، وقيل سنة ١٨٧، وقيل سنة بضع وثمانين

ومائة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. معجم
رجال الحديث ٢٠: ٦٦. نقد الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٢. مجمع الرجال ٦:

٢٦١. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧١. الوجيزة ٥٣. إتقان المقال ٢٤٣.
لسان الميزان ٧: ٤٣٤. ميزان االعتدال ٤: ٣٩٤. تقريب التهذيب ٢: ٣٥٣. التاريخ
الكبير ٨: ٢٩١. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٦. تهذيب التهذيب ١١: ٢٥٢. النجوم

الزاهرة ٢: ١٢٧. هدى الساري ٤٥٢. الكنى واألسماء ١: ١٧٩. العبر ١: ٣٠١.
تاريخ

الثقات ٤٧٤. الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٧١. شذرات الذهب ١: ٣٢٠. الكامل في
ضعفاء

الرجال ٧: ٢٦٦٥. الثقات ٧: ٦١٤.

(٤٣٧)



(٣٦٥٧)
[األزدي]

يحيى بن عقبة األزدي، وقيل األودي.
محدث.

روى عنه محمد بن عيسى.
المراجع:

رجال البرقي ٣١. جامع الرواة ٢: ٣٣٢. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. معجم
رجال الحديث ٢٠: ٦٦ و ٦٧.

(٣٦٥٨)
[ابن أبي العيزار]

أبو القاسم يحيى بن عقبة بن أبي العيزار الكوفي.
محدث حسن الحال، وقال عنه بعض العامة بأنه كان كذابا منكر الحديث

وليس بثقة.
روى عنه محمد بن بكار بن الزيات، وإبراهيم بن الحجاج الشامي، والربيع

ابن ثعلب وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. خاتمة
المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٦٧. توضيح االشتباه ٣٠١. نقد الرجال
٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦١ وفيه اسم جده أبي الغيرار بدل

أبي
العيزار. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧١. إتقان المقال ٢٤٣. الوجيزة ٥٣.

لسان الميزان ٦: ٢٧٠. التاريخ الكبير ٨: ٢٩٧. ميزان االعتدال ٤: ٣٩٧.
المجروحين ٣: ١١٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٧٩. الضعفاء الكبير ٤:

.٤٢١
الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٧٩. الكنى واألسماء ٢: ٨٥. موضح أوهام الجمع والتفريق

:٢
٥٤٢. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٤١ و ٣٨٧. الضعفاء والمتروكين البن

(٤٣٨)



الجوزي ٣: ٢٠٠. الضعفاء والمتروكين للدارقطني ١٧٦. المغني في الضعفاء ٢:
.٧٤١

(٣٦٥٩)
[الرازي]

أبو جعفر، وقيل أبو محمد، وقيل أبو عمرو، وقيل أبو سلمة يحيى بن العالء،
وقيل أبي العالء بن خالد البجلي، الكوفي، المشهور بالرازي، ويقال بأن يحيى بن

العالء ويحيى بن أبي العالء شخصان، والله أعلم.
من ثقات محدثي االمامية، وكان نبيال، فصيحا، مفوها، وله كتاب، روى عن

اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
روى عنه زكريا بن يحيى، وأبان بن عثمان، وجعفر بن بشير وغيرهم.

توفي حدود سنة ١٦٠، وقيل توفي ما بين سنتي ١٥٠ و ١٦٠.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. معجم رجال
الحديث ٢٠: ٢٣. فهرست الطوسي ١٧٨. رجال النجاشي ٣١٠. معالم العلماء

.١٣٠
رجال ابن داود ٢٠٤. رجال الحلي ١٨٢. معجم الثقات ١٣١. رجال البرقي ٣١. نقد
الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٢. هداية المحدثين ١٦١. مجمع الرجال ٦: ٢٤٨.
منتهى المقال ٣٢٧. جامع المقال ٩٤. منهج المقال ٣٧١. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٥.
إتقان المقال ١٤٧ وفيه اسم أبيه العلي و ٢٤٢. شرح مشيخة الفقيه ٨٨. الوجيزة ٥٣.

رجال األنصاري ٢٠٣. بهجة اآلمال ٧: ٢١٤ و ٢٢٥.
التاريخ الكبير ٨: ٢٩٧. لسان الميزان ٧: ٤٣٥. ميزان االعتدال ٤: ٣٩٧.

المجروحين ٣: ١١٥. تقريب التهذيب ٢: ٣٥٥. خالصة تذهيب الكمال ٣٦٦.
تهذيب

التهذيب ١١: ٢٦١. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٥٥. الضعفاء الكبير ٤: ٤٣٧.
الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٧٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٤٠ و ٣٨٨ و

.٥٠٠
أحوال الرجال ٢٠١. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٠٠. الضعفاء

والمتروكين
للدارقطني ١٧٧. المغني في الضعفاء ٢: ٧٤١.

(٤٣٩)



(٣٦٦٠)
[الربعي]

يحيى بن علي التميمي، الربعي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه صالح بن عقبة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٦٧. نقد الرجال ٣٧٤. جامع الرواة ٢: ٣٣٣. مجمع

الرجال
٦: ٢٦١. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٧١.

(٣٦٦١)
[الكلبي]

يحيى بن عليم، وقيل في اسم أبيه محمد بن عليم، الكلبي، العليمي.
من ثقات محدثي االمامية، وقيل من ضعفائهم، وله كتاب (الزهد).

روى عنه محمد بن أبي عمير.
المراجع:

رجال النجاشي ٣٠٩. رجال الحلي ١٨٢. معالم العلماء ١٣٠. معجم رجال
الحديث ٢٠: ٦٨. توضيح االشتباه ٣٠١. جامع الرواة ٢: ٣٣٣ و ٣٣٩. فهرست
الطوسي ١٧٧. رجال ابن داود ٢٠٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣١٩ و ٣٢١.

معجم
الثقات ١٣١. الذريعة ١٢: ٦٦. مجمع الرجال ٦: ٢٦٤ وفيه غليم بدل عليم. نقد

الرجال ٣٧٤. هداية المحدثين ١٦٢. منتهى المقال ٣٢٧. منهج المقال ٣٧١. جامع
المقال ٩٤. نضد االيضاح ٣٦٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٥. روضة المتقين ١٤:

.٤٦٩
إتقان المقال ١٤٧ و ٣٨٤. الوجيزة ٥٣ وفيه الكليني بدل الكلبي. رجال األنصاري

٢٠٣. بهجة اآلمال ٧: ٢٢٧.
(٣٦٦٢)
[الحلبي]

يحيى بن عمران بن عالء، وقيل علي بن أبي شعبة الكوفي، المشهور بالحلبي.

(٤٤٠)



محدث إمامي ثقة، صحيح الحديث، له كتاب.
روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، كان كوفيا يتجر إلى حلب فعرف بالحلبي.

روى عنه النضر بن سويد، ومحمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٥ و ٣٦٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٠. معجم رجال

الحديث ٢٠: ٧٠ و ٧١ و ٩٨. فهرست الطوسي ١٧٧. معالم العلماء ١٢٩. رجال
النجاشي ٣١٠. رجال الحلي ١٨٢. رجال ابن داود ٢٠٤. نقد الرجال ٣٧٥. جامع

الرواة ٢: ٣٣٣. هداية المحدثين ١٦٢ و ٢٦٦. مجمع الرجال ٦: ٢٦١ و ٢٦٢.
رجال

بحر العلوم ١: ٢١٤. معجم الثقات ١٣١. منتهى المقال ٣٢٨. منهج المقال ٣٧١.
وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٦. روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. إتقان المقال ١٤٧. الوجيزة

.٥٣
رجال األنصاري ٢٠٣. التوحيد للصدوق ٣٥٧. كامل الزيارات ٧٣. االختصاص

٢٨٩
و ٣١٤. مستطرفات السرائر ٣ ٩. الخصال ٣٤٨ و ٤٣٤. بهجة اآلمال ٧: ٢٢٨.

(٣٦٦٣)
[البصري]

يحيى بن عيينة، وقيل عتيبة، وقيل عتبة بن أسماء بن جويرية البصري.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤ وفيه: يحيى بن أسماء بن جويرية البصري. مجمع الرجال

٦: ٢٦٢. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢١. خاتمة المستدرك ٨٥٧. معجم رجال
الحديث ٢٠: ٦٦. نقد الرجال ٣٧٤ و ٣٧٥. جامع الرواة ٢: ٣٣٢ و ٣٣٤. منتهى

المقال
٣٢٦. منهج المقال ٣٧١.

(٣٦٦٤)
[أبو بصير]

أبو محمد يحيى بن القاسم، وقيل أبي القاسم إسحاق األسدي بالوالء،

(٤٤١)



الكوفي، المكفوف، المعروف بأبي بصير، وقيل أبي نصير.
محدث إمامي ثقة، وقيل من ضعفاء محدثي الواقفة، وكان عالما، فقيها،

مفسرا، وجيها، مؤلفا.
روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم. روى عنه الحسين بن

أبي
العالء، والحسن بن علي بن أبي حمزة، وعبد الله بن مسكان وغيرهم.

له من التآليف كتاب (مناسك الحج)، و (يوم وليلة)، و (تفسير القرآن).
توفي بزبالة سنة ١٥٠ بعد منصرفه من الحج وهو في خدمة اإلمام الكاظم

عليه السالم.
زبالة: منزل بطريق مكة المكرمة من الكوفة بين واقصة والثعلبية بعد القاع من

الكوفة وقبل الشقوق.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٣ و ٣٦٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٠٨. معجم
رجال الحديث ٢٠: ٢٨ و ٧٤ و ٢١: ٦٣. فهرست الطوسي ١٧٨. رجال الحلي

.٢٦٤
معالم العلماء ١٣٠. رجال النجاشي ٣٠٨. رجال ابن داود ٢٠٢ و ٢٨٤. توضيح

االشتباه ٣٠١. معجم الثقات ١٣١. رجال البرقي ١٧. نقد الرجال ٣٧٥. جامع الرواة
٢: ٣٢٤ و ٣٣٤. هداية المحدثين ١٦٢ و ٢٦٦. مجمع الرجال ٦: ٢٤٨ و ٢٥٠ و

٢٦٢
و ٢٦٣ و ٧: ١٠. الكنى واأللقاب ١: ١٧. رجال الكشي ٤٧٤. منتهى المقال

.٣٢٨
سفينة البحار ١: ٨٥ و ٨٦. تأسيس الشيعة ٢٨٥ و ٣٢٧. الذريعة ٤: ٢٥١ و ٢٢:

٢٧٥
و ٢٥: ٣٠٧. ريحانة األدب (فارسي) ٧: ٣٦. االختصاص ٨٣. بصائر الدرجات

.٣١٩
عيون أخبار الرضا ١: ٥٦. كمال الدين ٢: ٣٣٥. منهج المقال ٣٧١. جامع المقال

٩٤
وفيه الحذاء إضافة إلى ألقابه. التحرير الطاووسي ٣٠٦. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٦.

إتقان
المقال ١٤٧ و ٣٨٤. الوجيزة ٥٣. رجال األنصاري ٢٠١ و ٢٠٣. بهجة اآلمال ٧:

.٢٢٩
معجم المؤلفين ١٣: ٢١٩.



(٤٤٢)



(٣٦٦٥)
[اللحام]

يحيى اللحام، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب، روى عنه الحسن بن محبوب.

المراجع:
رجال النجاشي ٣١٠. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢١. جامع الرواة ٢: ٣٣٨.

معجم رجال الحديث ٢: ١٠١. رجال الحلي ١٨٢. توضيح االشتباه ٣٠١. رجال ابن
داود ٢٠٤. فهرست الطوسي ١٧٨. معجم الثقات ١٣١. نقد الرجال ٣٧٦. مجمع

الرجال ٦: ٣٦٣ و ٣٦٤. معالم العلماء ١٣٠. منتهى المقال ٣٣٠. منهج المقال
.٣٧٢

جامع المقال ٩٤. ايضاح االشتباه ١٠٤. نضد االيضاح ٣٦٢. أضبط المقال ٥٥٣.
روضة المتقين ١٤: ٤٦٩. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٦. إتقان المقال ١٤٨. رجال

األنصاري ٢٠٤. بهجة اآلمال ٧: ٣٠٤.
(٣٦٦٦)

[أبو الشبل]
أبو الشبل يحيى بن محمد بن سعيد بن دينار الكوفي.

محدث إمامي. روى عنه علي بن سالم، ويونس بن عبد الرحمن.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢١ وفيه: يحيى بن محمد بن
عبد بن سعيد بن دينار، و ٣: باب الكنى: ١٩. خاتمة المستدرك ٨٥٧. معجم رجال

الحديث ٢٠: ٨٩. رجال البرقي ٣١. نقد الرجال ٣٧٦ و ٣٨٩. جامع الرواة ٢:
٢٣٩

و ٣٩٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦٤ و ٧: ٥٢. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٧٢.
(٣٦٦٧)
[العابد]

أبو زكريا يحيى بن المساور، وقيل ابن أبي المساور التميمي بالوالء، الكوفي،

(٤٤٣)



المعروف بالعابد.
محدث إمامي حسن الحال، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم

والكاظم عليه السالم وأدرك الرضا عليه السالم وروى عنه.
روى عنه أبو عبد الله الصامت، ومحمد التميمي السعيدي، ومحمد بن

إسماعيل بن بزيع وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢١. خاتمة المستدرك ٨٥٧.

معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٩ و ٩٠. نقد الرجال ٣٧٦. رجال البرقي ٣١. جامع
الرواة

٢: ٣٢٤ و ٣٣٩. مجمع الرجال ٦: ٢٦٥. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٧٣.
إتقان

المقال ٢٤٢.
لسان الميزان ٦: ٢٧٧. ميزان االعتدال ٤: ٤٠٨. المغني في الضعفاء ٢: ٧٤٤ وفيه

يتهمه بالكذب.
(٣٦٦٨)

[يحيى بن مسلم]
محدث لم يذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه الربيع بن محمد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٠: ٩١.
(٣٦٦٩)
[الكوفي]

يحيى بن مقسم الكوفي.
إمامي حسن الحال.

(٤٤٤)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٤ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٢. خاتمة

المستدرك ٨٥٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٢. نقد الرجال ٣٧٦. جامع الرواة ٢:
.٣٤٠

مجمع الرجال ٦: ٢٦٥. منهج المقال ٣٧٣. منتهى المقال ٣٣٠. إتقان المقال ٢٤٣.
(٣٦٧٠)
[الثوري]

أبو العبيد يحيى بن مهران الثوري، الكوفي، الجبائي، وقيل الحنائي، وقيل
الخبابي.

محدث إمامي. روى عنه علي بن الحكم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٢. خاتمة المستدرك ٨٥٧.
معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٣. نقد الرجال ٣٧٦. جامع الرواة ٢: ٣٤٠. مجمع

الرجال
٦: ٢٦٥. منتهى المقال ٣٢٦. منهج المقال ٣٧٣.

(٣٦٧١)
[يحيى بن يسار]

محدث حسن الحال، ممدوح. روى عنه علي بن أسباط.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٦. جامع الرواة ٢: ٣٤٠. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:
٣٢٣. معجم الثقات ٣٧١.

(٣٦٧٢)
[األنصاري]

أبو طالب يحيى بن يعقوب بن مدرك بن سعد بن خيثمة األنصاري، الكوفي،
القاص، وقيل القاضي، خال أبي يوسف القاضي.

محدث إمامي حسن الحال، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه ولم يحتجوا به.

(٤٤٥)



روى عنه علي بن سالم، وإبراهيم بن عتبة، ويحيى بن واضح وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٥ وفيه: أسند عنه. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٢. خاتمة
المستدرك ٨٥٧ وفيه أبو غالب بدل أبو طالب. معجم رجال الحديث ٢٠: ٩٧.

رجال
ابن داود ٢٠٥. نقد الرجال ٣٧٦. جامع الرواة ٢: ٣٤٠. مجمع الرجال ٦: ٢٦٦.

منتهى
المقال ٣٣١. منهج المقال ٣٧٣. إتقان المقال ٢٤٣. الوجيزة ٥٣.

لسان الميزان ٦: ٢٨٢. التاريخ الكبير ٨: ٣١٢. ميزان االعتدال ٤: ٤١٥.
المجروحين ٣: ١١٧. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٨٩. الضعفاء الكبير ٤:

.٤٣٦
الجرح والتعديل ٤: ٢: ١٩٨. الكنى واألسماء ٢: ١٦. المجموع في الضعفاء

والمتروكين
٥٠٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٠٥. المغني في الضعفاء ٢: ٧٤٦.

(٣٦٧٣)
[يزيد بن أسباط]

أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم لم يذكروه في كتبهم، توفي بعد سنة ١٤٨.
المراجع:

المناقب ٤: ٣٢١. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٠٥.
(٣٦٧٤)
[الغنوي]

أبو إسحاق يزيد بن إسحاق بن السخف، وقيل ابن أبي السخف، وقيل ابن أبي
السحيف، الملقب شغر، وقيل شعر.

محدث إمامي اختلفت اآلراء فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من جعله في عداد
الحسان، وضعفه آخرون، وله كتاب.

روى عنه الحسن بن موسى، وعلي بن الحسن بن فضال، ويحيى بن زكريا
اللؤلؤي وغيرهم.

(٤٤٦)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٤. معجم رجال الحديث
٢٠: ١٠٦ و ١٠٧. فهرست الطوسي ١٨٢. معالم العلماء ١٣٢ وفيه: له شعر

وكتاب.
رجال النجاشي ٣١٤. رجال الحلي ١٨٣. رجال ابن داود ٢٠٥. توضيح

االشتباه ٣٠٢. معجم الثقات ١٣٢. نقد الرجال ٣٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٤١. هداية
المحدثين ٢٦٧. مجمع الرجال ٦: ٢٦٧ و ٢٦٨. رجال الكشي ٦٠٥. منتهى المقال

٣٣١. منهج المقال ٣٧٣. ايضاح االشتباه ١٠٥. التحرير الطاووسي ٣٠٩. نضد
االيضاح ٣٦٤. أضبط المقال ٥١٨. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٧. إتقان المقال ٣٩٢.

الوجيزة ٥٤. رجال األنصاري ٢٠٥. بهجة اآلمال ٧: ٣٠٨.
(٣٦٧٥)
[األعور]

أبو خالد يزيد األعور.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٣. خاتمة المستدرك ٨٥٧.

معجم رجال الحديث ٢٠: ١٠٣. نقد الرجال ٣٧٦. جامع الرواة ٢: ٣٤٠. مجمع
الرجال ٦: ٢٦٦. منتهى المقال ٣٣١. منهج المقال ٣٧٣.

(٣٦٧٦)
[البزاز]

أبو خالد يزيد البزاز، الكوفي، مولى الحكم بن أبي الصلت الثقفي.
محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه عبد الله بن مسكان.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٥. خاتمة المستدرك
٨٥٨. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٠٥ و ١٢٢. نقد الرجال ٣٧٧. رجال البرقي

.٣١

(٤٤٧)



جامع الرواة ٢: ٣٤٢ و ٣٤٤. مجمع الرجال ٦: ٢٦٨. منتهى المقال ٣٣١. إتقان
المقال ١٤٨.

(٣٦٧٧)
[القماط]

أبو خالد يزيد بن ثعلبة بن ميمون القماط، الكوفي، مولى بني عجل بن لجيم.
محدث إمامي ثقة، ومن خواص أصحاب اإلمام عليه السالم، وله كتاب.

روى عنه محمد بن سنان، وصفوان بن يحيى.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١٤. المناقب ٤: ٢٨١. جامع الرواة ٢: ٣٤٠. رجال البرقي ٣١.
تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٣. رجال الحلي ١٨٣. توضيح االشتباه ٣٠٢. رجال

ابن
داود ٢٠٥. نقد الرجال ٣٧٧. معجم الثقات ١٣٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦٦. معجم

رجال
الحديث ٢٠: ١٠٣ و ٢١: ١٤٠. رجال الكشي ٤١١ و ٤١٢. منتهى المقال ٣٣١.

جامع
المقال ٩٤. ايضاح االشتباه ١٠٥. التحرير الطاووسي ٣١١. نضد االيضاح ٣٦٣.

أضبط المقال ٥٥٤. إتقان المقال ١٤٨ وفيه اسم أبيه خالد بدل ثعلبة. رجال
األنصاري

٢٠٤ و ٢٠٥. بهجة اآلمال ٧: ٣٠٦.
(٣٦٧٨)
[الكوفي]

يزيد بن الحسن الكوفي.
لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٢٠: ١١٠.

(٣٦٧٩)
[يزيد بن خالد]
أحواله كسابقه.

المراجع:
رجال البرقي ٣٢. معجم رجال الحديث ٢٠: ١١١.

(٤٤٨)



(٣٦٨٠)
[الحارثي]

يزيد بن خليفة الحارثي، الحلواني، وقيل الخوالني.
محدث واقفي المذهب، ضعيف الحديث، مدحه اإلمام عليه السالم، وله كتاب.

روى عن اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.
روى عنه صفوان بن يحيى، وحنان بن سدير، ومحمد بن أبي حمزة وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٨ و ٣٦٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٥. خاتمة المستدرك
٨٥٨. معجم رجال الحديث ٢٠: ١١١ و ١١٣. رجال النجاشي ٣١٤. رجال الحلي

٢٦٥. رجال ابن داود ٢٠٥ و ٢٨٤. رجال البرقي ٣١. معجم الثقات ٣٧٢. نقد
الرجال

٣٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٤٢. هداية المحدثين ١٦٢. مجمع الرجال ٦: ٢٦٩ و
.٢٧٠

رجال الكشي ٣٣٤. منتهى المقال ٣٣٢. منهج المقال ٣٧٣. جامع المقال ٩٤.
التحرير

الطاووسي ٣٠٨. روضة المتقين ١٤: ٤٧٠. إتقان المقال ٣٩٣. الوجيزة ٥٤. بهجة
اآلمال

.٧: ٣١٠
(٣٦٨١)

[ابن خليل]
يزيد، وقيل زيد بن خليل.

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

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٣٤٣. معجم رجال الحديث ٢٠: ١١٣.

(٣٦٨٢)
[الزيدي]

أبو عمارة يزيد بن سليط الزيدي.

(٤٤٩)



محدث إمامي ثقة، اختص باالمام الكاظم عليه السالم وروى عنه أيضا، وكان من
ثقاته ومن أهل الورع والعلم والفقه من شيعته، ومحل أسراره ومورد ثقته.

روى النص على امامة الكاظم عليه السالم من أبيه اإلمام الصادق عليه السالم، وكذلك
روى

النص على امامة الرضا عليه السالم من أبيه اإلمام الكاظم عليه السالم.
روى عنه عبد الله بن محمد الجرمي، وعبد الله بن إبراهيم بن علي الجعفري.

كان حيا قبل سنة ٢٠٣.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٦٣. معجم الثقات ١٣٢. معجم رجال الحديث ٢٠: ١١٤. رجال
الكشي ٤٥٢. جامع الرواة ٢: ٣٤٣. عيون أخبار الرضا ١: ٢٤ و ٣٣ وفيه:

األنصاري.
االرشاد ٣٠٤. توضيح االشتباه ٣٠٣. المناقب ٤: ٣٢١ و ٣٦٧. رجال البرقي ٤٨.

تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٦. خاتمة المستدرك ٨٦٢. رجال ابن داود ٢٠٥.
مجمع

الرجال ٦: ٢٧٠. نقد الرجال ٣٧٧. رجال الحلي ٢٦٥. منتهى المقال ٣٣٢. منهج
المقال ٣٧٤. التحرير الطاووسي ٣٠٨. روضة المتقين ١٤: ٤٧٠. الوجيزة ٥٤.

رجال
األنصاري ٢٠٥. بهجة اآلمال ٧: ٣١٢.

(٣٦٨٣)
[يزيد الصائغ]

محدث متهم بالكذب، وقالوا في حقه بأنه كان من الكذابين المشهورين.
روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

روى عنه الحسن بن عطية، وشعيب الحداد، والعالء بن رزين وغيرهم.
المراجع:

تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ٣٤٤. رجال البرقي ١٢. معجم
رجال الحديث ٢٠: ١٢١. نقد الرجال ٣٧٧. رجال الكشي ٥٤٦ في ترجمة أبي
سمينة. مجمع الرجال ٥: ٢٦٤ في ترجمة أبي سمينة، و ٦: ٢٧٠. منتهى المقال

.٣٣٢
منهج المقال ٣٧٤. التحرير الطاووسي ٣١٠. الوجيزة ٥٤. رجال األنصاري ٢٠٥.

بهجة اآلمال ٧: ٣١٤.

(٤٥٠)



(٣٦٨٤)
[النوفلي]

أبو المغيرة، وقيل أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، النوفلي، المدني.

محدث حسن الحديث، ضعفه بعض العامة وأنكروا حديثه، روى كذلك عن
االمامين الباقر عليه السالم والكاظم عليه السالم.

روى عنه صالح بن عقبة، وعبد الرحمن بن القاسم، وخالد بن مخلد وغيرهم.
توفي بالمدينة المنورة سنة ١٦٥، وقيل سنة ١٦٧.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٧. معجم رجال

الحديث ٢٠: ١١٧. نقد الرجال ٣٧٧. معجم الثقات ٣٧٣. رجال البرقي ١٢. جامع
الرواة ٢: ٣٤٤. مجمع الرجال ٦: ٢٧٠. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال

.٣٣١
منهج المقال ٣٧٤.

لسان الميزان ٧: ٤٤٢. ميزان االعتدال ٤: ٤٣٣. التاريخ الكبير ٨: ٣٤٨. تقريب
التهذيب ٢: ٣٦٨. المجروحين ٣: ١٠٢. تهذيب التهذيب ١١: ٣٤٧. خالصة

تذهيب
الكمال ٣٧٢. طبقات ابن خياط ٢٦٩ وفيه وفاته سنة ١٣٧. الكامل في ضعفاء الرجال

٧: ٢٧١٥. الضعفاء الكبير ٤: ٣٨٤. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٧٨. المجموع في
الضعفاء

والمتروكين ٢٤٦ و ٣٩٠ و ٥٠١. المغني في الضعفاء ٢: ٧٥١. الضعفاء والمتروكين
للدارقطني ١٧٩. الضعفاء ١٦٠. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢١٠.

(٣٦٨٥)
[يزيد بن عمرو]

يزيد بن عمرو بن طلحة.
محدث. روى عنه محمد بن يعقوب، ويحيى بن زكريا.

(٤٥١)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١١٨ وفيه اسم أبيه عمر بدل عمرو. جامع الرواة ٢:

٣٤٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٧.
(٣٦٨٦)
[النهدي]

يزيد بن فرقد النهدي.
محدث إمامي.

روى عنه علي بن الحكم، وأبان بن عثمان، وعبد الله بن
مسكان وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٧. معجم رجال الحديث ٢٠:

١١٨. نقد الرجال ٣٧٨. جامع الرواة ٢: ٣٤٤. مجمع الرجال ٦: ٢٧١. رجال
النجاشي

١١٤ في ترجمة أخيه داود بن فرقد. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٢.
منهج المقال ٣٧٤.

(٣٦٨٧)
[الكناسي]

أبو خالد يزيد الكناسي.
محدث إمامي حسن الحال، ممدوح، ومن شيوخ الشيعة، روى عن اإلمام الباقر

عليه السالم أيضا.
روى عنه الحسن بن محبوب، وعلي بن رئاب، وأبو أيوب الخزاز وغيرهم.

المراجع:
رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٤. خاتمة المستدرك
٨٥٨. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٠٣ و ١٠٤ و ١٢٢. توضيح االشتباه ٣٠٢.

معجم
الثقات ٣٧٢. رجال البرقي ١٢ و ٣٢. نقد الرجال ٣٧٦. جامع الرواة ٢: ٣٤١ و

.٣٨٢
هداية المحدثين ١٦٢. مجمع الرجال ١: ٢٥٣ و ٦: ٢٦٧. منتهى المقال ٣٣١.

منهج

(٤٥٢)



المقال ٣٧٣. روضة المتقين ١٤: ٤٧٠. إتقان المقال ٢٤٣. رجال األنصاري ٢٠٥.
(٣٦٨٨)

[الواسطي]
أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت الواسطي، السلمي وقيل البجلي

بالوالء.
محدث وثقه بعض العامة، وكان فقيها، حافظا، وله كتاب.

كان بخاري األصل، ولد بواسط ونشأ بها، ودخل بغداد وحدث بها.
روى عنه الحسن بن إبراهيم بن عبد الله الهاشمي المدني، وبقية بن الوليد،

وأحمد بن حنبل وغيرهم. ولد بواسط سنة ١١٨، وقيل سنة ١١٧، وتوفي بها بعد
أن كف بصره في شهر ربيع الثاني سنة ٢٠٦، وقيل سنة ٢٠٨.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٠. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٨. جامع الرواة

.٢: ٣٤٥
تقريب التهذيب ٢: ٣٧٢. األعالم ٨: ١٩٠. تهذيب التهذيب ١١: ٣٦٦. التاريخ
الكبير ٨: ٣٦٨. الكامل في التاريخ ٦: ٣٦٢. شذرات الذهب ٢: ١٦. العبر ١:

.٣٥٠
طبقات الشعراني ١: ٧٤. تاريخ بغداد ١٤: ٣٣٧. خالصة تذهيب الكمال ٣٧٤.

المعارف ٢٢٥. غاية النهاية ٢: ١٥٤. تهذيب األسماء واللغات ٢: ١٦٣. الثقات ٧:
٦٣٢. هدى الساري ٤٥٣. الكنى واألسماء ١: ١٦٢. تاريخ أسماء الثقات ٣٤٨.

الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٩٥. تاريخ الثقات ٤٨١. طبقات ابن سعد ٧: ٣١٤.
طبقات

ابن خياط ٣٢٦. تذكرة الحفاظ ١: ٣١٧. البداية والنهاية ١٠: ٢٥٩. النجوم الزاهرة
:٢

١٨٠. مرآة الجنان ٢: ٣٢. طبقات الحفاظ ١٣٢. تاريخ واسط ١٤٢.
(٣٦٨٩)
[القمي]

أبو علي اليسع، وقيل القاسم بن عبد الله، وقيل عبيد الله القمي.

(٤٥٣)



محدث.
روى عنه مسعدة بن صدقة، وزكريا بن موسى، وابنه سهل بن اليسع وغيرهم.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٥. جامع الرواة ٢: ٣٤٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:

٣٢٩. خاتمة المستدرك ٨٥٩.
(٣٦٩٠)

[األشعري]
اليسع بن اليسع األشعري، القمي، لم أقف على تفاصيل أحواله.

المراجع:
رجال الطوسي عند ذكر أخيه حمزة بن اليسع ١٧٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:

٣٢٩. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٥. جامع الرواة ١: ٢٨٣ في ترجمة أخيه حمزة
ابن اليسع. مجمع الرجال ٢: ٢٤٢ في ترجمة أخيه حمزة بن اليسع و ٦: ٢٧٢.

(٣٦٩١)
[الخزاز]

يعفور الخزاز.
محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه يونس بن يعقوب.
المراجع:

رجال البرقي ٢٣. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٦.
(٣٦٩٢)
[الزهري]

أبو إبراهيم، وقيل أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد
الرحمن بن عوف األنصاري، الزهري، العوفي، المدني.

محدث وثقه بعض العامة. كان من أهل المدينة المنورة، نزل بغداد وحدث بها.

(٤٥٤)



روى عنه علي بن عبد الله بن المدايني، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه
وغيرهم.

توفي في قرية فم الصلح على نهر دجلة في العراق في شهر شوال سنة ٢٠٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٩. معجم رجال الحديث ٢٠:
١٢٨ و ٢٢: ٩٢. نقد الرجال ٣٧٨. جامع الرواة ٢: ٣٤٥. مجمع الرجال ٦: ٢٧٢.

خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٢. منهج المقال ٣٧٤.
لسان الميزان ٦: ٣٠٢. ميزان االعتدال ٤: ٤٤٨. تقريب التهذيب ٢: ٣٧٤. تهذيب
التهذيب ١١: ٣٨٠. خالصة تذهيب الكمال ٣٧٤. طبقات ابن خياط ٣٢٩. تاريخ

بغداد ١٤: ٢٦٨. العبر ١: ٣٥٦. شذرات الذهب ٢: ٢٢. التاريخ الكبير ٨: ٣٩٦.
البداية

والنهاية ١٠: ٢٦٢. طبقات ابن سعد ٧: ٣٤٣. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٠٤.
الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٠٢. تاريخ الثقات ٤٨٤. المعارف ٢١٨. الضعفاء

والمتروكين
البن الجوزي ٣: ٢١٥. الكنى واألسماء ٢: ١٦٠.

(٣٦٩٣)
[البزاز]

يعقوب بن سالم البزاز، األحمر، الكوفي، أخو أسباط بن سالم.
من ثقات محدثي االمامية، ومن العلماء الفقهاء والرؤساء األعالم المأخوذ

عنهم الحالل والحرام والفتيا واألحكام، وله كتاب مبوب في الحالل والحرام.
روى كذلك عن اإلمام الكاظم عليه السالم.

روى عنه علي بن أسباط، وثعلبة بن ميمون، وعلي بن رباط وغيرهم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٦ و ٣٣٧ و ٣٦٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٠. رجال
الحلي ١٨٦. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٧ و ١٣٤ و ١٣٧. رجال ابن داود

.٢٠٦

(٤٥٥)



معجم الثقات ١٣٢. رجال البرقي ٢٩ و ٤٩. نقد الرجال ٣٧٨. جامع الرواة ٢:
٣٤٥

و ٣٤٦. هداية المحدثين ١٦٣. مجمع الرجال ٦: ٢٧٣ و ٢٧٤. خاتمة المستدرك
.٨٥٩

منتهى المقال ٣٣٢. منهج المقال ٣٧٤. جامع المقال ٩٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٨.
رجال األنصاري ٢٠٦. الوجيزة ٥٤. إتقان المقال ١٤٨. روضة المتقين ١٤: ٤٧١.

بهجة اآلمال ٧: ٣٢٢.
(٣٦٩٤)

[بياع الطعام]
يعقوب بن شعيب األزرق، بياع الطعام.

لم أقف على تفاصيل أحواله سوى أنه صحب اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠. رجال البرقي ٤٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣١. معجم
رجال الحديث ٢٠: ١٣٩. جامع الرواة ٢: ٣٤٧. نقد الرجال ٣٧٩. مجمع الرجال

:٦
٢٧٤. منهج المقال ٣٧٥. منتهى المقال ٣٣٢.

(٣٦٩٥)
[الميثمي]

أبو محمد يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، األسدي بالوالء،
الكوفي، الميثمي.

من ثقات محدثي االمامية، وله كتاب، روى كذلك عن االمامين الباقر عليه السالم
والكاظم عليه السالم.

روى عنه الحسن بن سماعة، ومحمد بن أبي عمير، وإبراهيم بن هاشم القمي
وغيرهم.

كان حيا قبل سنة ١٨٣.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ و ٣٣٦ و ٣٦٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣١. معجم
رجال الحديث ٢٠: ١٣٨ و ١٤٠ و ١٤١. فهرست الطوسي ١٨٠. معالم العلماء

.١٣١

(٤٥٦)



رجال النجاشي ٣١٣. رجال الحلي ١٨٦. رجال ابن داود ٢٠٦. معجم الثقات
.١٣٣

رجال البرقي ٤٧. نقد الرجال ٣٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٤٧. هداية المحدثين ١٦٣
و ٢٦٨. مجمع الرجال ٦: ٢٧٤ و ٢٧٥. منتهى المقال ٣٣٣. منهج المقال ٣٧٥.

جامع
المقال ٩٤. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٨. إتقان المقال ١٤٩. رجال األنصاري ٢٠٦.

شرح
مشيخة الفقيه ٧٨. تهذيب المقال ٣: ٢٠٩. الوجيزة ٥٤. بهجة اآلمال ٧: ٣٢٥.

(٣٦٩٦)
[السراج]

يعقوب بن الضحاك السراج، وقيل ابن السراج، الكوفي.
من محدثي االمامية الثقات، ومن الفقهاء الصالحين، ومن ثقات اإلمام عليه السالم

وبطانته.
كان من رواة النص على امامة الكاظم عليه السالم من أبيه اإلمام الصادق عليه السالم،

وله
كتاب.

روى عنه محمد بن سنان، والحسن بن محبوب.
كان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال النجاشي ٣١٣. جامع الرواة ٢: ٣٤٧ و ٣٤٩. مجمع الرجال ٦: ٢٧٤. نقد
الرجال ٣٧٨. هداية المحدثين ١٦٣. رجال الحلي ١٨٦. فهرست الطوسي ١٨٠.
االرشاد ٢٨٨. رجال البرقي ٢٧. معالم العلماء ١٣١. معجم رجال الحديث ٢٠:

١٤٢
و ١٥٥. رجال ابن داود ٢٠٦. المناقب ٤: ٣٢١. معجم الثقات ١٣٢. تنقيح المقال

:٣
قسم الياء: ٣٣٠ و ٣٣١. البحار ٤٧: ٣٤٣. جامع المقال ٩٤. روضة ١٤: ٤٧١.

وسائل
الشيعة ٢٠: ٣٦٨. رجال األنصاري ٢٠٦. الوجيزة ٥٤.

(٣٦٩٧)
[األشعري]

أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد بن مالك بن هاني بن عامر األشعري،
القمي.



(٤٥٧)



محدث، فقيه، وثقه بعض العامة وقالوا: كان محدث أهل قم وكان صدوقا يهم،
وقال آخرون منهم: ليس بالقوي.

روى عنه الهيثم بن خارجة، وأبو الربيع الزهراني، ومنصور بن سلمة الخزاعي
وغيرهم.

توفي سنة ١٧٤، وقيل سنة ١٧٣.
المراجع:

رجال البرقي ٢٨. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٤٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٧٦. لسان الميزان ٧: ٤٤٥ وفيه: يعقوب بن عبد الله بن مالك
ابن هاني. ميزان االعتدال ٤: ٤٥٢. شذرات الذهب ١: ٢٨٤. الجرح والتعديل ٤:

:٢
٢٠٩. خالصة تذهيب الكمال ٣٧٥ وفيه كما في اللسان. التاريخ الكبير ٨: ٣٩١.
تهذيب التهذيب ١١: ٣٩٠. طبقات ابن سعد ٧: ٣٨٢. العبر ١: ٢٦٥. الضعفاء

والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢١٦. موضح أوهام الجمع والتفريق ٢: ٥٥٤. المغني
في

الضعفاء ٢: ٧٥٨. الثقات ٧: ٦٤٥.
(٣٦٩٨)
[القمي]

يعقوب بن عبد الله القمي، أخو عمران بن عبد الله القمي.
محدث لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

روى عنه محمد بن عبد الحميد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٠: ١٥٦. جامع الرواة ٢: ٣٤٩.
(٣٦٩٩)

[ابن عثيم]
أبو يوسف يعقوب بن عثيم.

محدث حسن الحال. روى عنه محمد بن أبي عمير.

(٤٥٨)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٤٣ و ١٤٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣١. جامع

الرواة ٢: ٣٤٩. نقد الرجال ٣٧٩. منتهى المقال ٣٣٣ وفيه اسم أبيه عيثم بدل عثيم.
شرح مشيخة الفقيه ٦.

(٣٧٠٠)
[يعقوب بن عذافر]

محدث إمامي حسن الحال. روى عنه يونس بن يعقوب.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٢. معجم رجال الحديث
٢٠: ١٤٤. نقد الرجال ٣٧٩. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٤٩. مجمع

الرجال
٦: ٢٧٥. خاتمة المستدرك ٨٥٩ وفيه اسم أبيه غدافر بدل عذافر. منتهى المقال

.٣٣٢
منهج المقال ٣٧٥. إتقان المقال ٢٤٣.

(٣٧٠١)
[الهاشمي]

يعقوب بن الفضل بن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب
الهاشمي، القرشي.

إمامي وثقه بعض علمائنا، ولم يوثقه آخرون منهم. روى عن اإلمام الكاظم
عليه السالم أيضا، وكان على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال النجاشي في ترجمة ابن أخيه الحسين بن محمد بن الفضل ٤٢. معجم

رجال الحديث ٢٠: ١٤٤. جامع الرواة ٢: ٣٤٩. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٢.
نقد

الرجال ٣٧٩. مجمع الرجال ٢: ١٩٧ في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضل و ٦:
٢٧٥. منتهى المقال ٣٣٣. إتقان المقال ١٤٩.

(٤٥٩)



(٣٧٠٢)
[ابن أبي القاسم]

يعقوب، وقيل يوسف بن أبي القاسم.
إمامي.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٦. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٩ و ١٦٢. تنقيح المقال ٣:

قسم الياء: ٣٣٤. نقد الرجال ٣٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٥١. مجمع الرجال ٦: حاشية
٢٧٨. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منهج المقال ٣٧٥. رجال البرقي ٢٩.

(٣٧٠٣)
[البجلي]

أبو خالد يعقوب بن قيس البجلي، الدهني.
محدث إمامي روى عن اإلمام الباقر عليه السالم أيضا.

وروى عنه ابنه يونس بن يعقوب.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ وفيه: يعقوب بن يونس، و ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:
٣٣٢. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٤٤ و ١٤٥. نقد الرجال ٣٧٩. جامع الرواة ٢:

.٣٤٩
مجمع الرجال ٦: ٢٧٦. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منهج المقال ٣٧٥. ايضاح االشتباه

١٠٤ وفيه: يعقوب بن قيس أبو علي الجالب البجلي الدهني.
(٣٧٠٤)

[يعقوب بن أبي يوسف]
لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.

المراجع:
رجال البرقي ٢٩. منهج المقال ٣٧٤. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٢٩.

(٤٦٠)



(٣٧٠٥)
[المحاربي]

أبو حرب، ويقال أبو الحارث يعلى بن الحارث بن حرب بن جرير بن
الحارث المحاربي، الكوفي.

محدث وثقه بعض العامة وعدوه من مشايخهم الكوفيين.
روى عنه ابنه يحيى بن يعلى، ووكيع بن الجراح، ويحيى الحماني وغيرهم و

توفي سنة ١٦٨.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٣. معجم رجال الحديث ٢٠:
١٥٧. نقد الرجال ٣٧٩. جامع الرواة ٢: ٣٥١. مجمع الرجال ٦: ٢٧٧. خاتمة

المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٢. منهج المقال ٣٧٥.
تقريب التهذيب ٢: ٣٧٧. تهذيب التهذيب ١١: ٤٠٠. التاريخ الكبير ٨: ٤١٨.

الثقات ٧: ٦٥٣. الكنى واألسماء ١: ١٤٥. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٣٠٤. طبقات
ابن

سعد ٦: ٣٧٦. العبر ١: ٢٥٤. خالصة تذهيب الكمال ٣٧٦.
(٣٧٠٦)

[يمان التمار]
محدث حسن الحال، لم يذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في

كتبهم. روى عنه صالح بن خالد.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٥١. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٥٩. تنقيح المقال ٣: قسم الياء:
.٣٣٣

(٣٧٠٧)
[يوسف بن إبراهيم]

أبو داود يوسف بن إبراهيم، وقيل يوسف بن إبراهيم أبي داود.
محدث إمامي حسن الحال، وقيل من الثقات، وقيل من المجاهيل.

(٤٦١)



روى عنه صفوان بن يحيى، والعيص بن القاسم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٣. معجم رجال الحديث ٢٠:
١٦٠ و ٢١: ١٥١. نقد الرجال ٣٧٩. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٥١.

مجمع
الرجال ٦: ٢٧٨. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٤. منهج المقال ٣٧٥.

(٣٧٠٨)
[الطاطري]

يوسف بن إبراهيم الطاطري.
محدث إمامي أدرك اإلمام الباقر عليه السالم.
روى عنه محمد بن سنان، والحكم بن أيمن.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٦. معجم رجال الحديث ٢٠:

١٦١ و ١٧٧. جامع الرواة ٢: ٣٥٣. رجال البرقي ١٨. هداية المحدثين ١٦٤.
مجمع

الرجال ٦: ٢٨٠. االختصاص ١٩٦. منتهى المقال ٣٣٥. منهج المقال ٣٧٦. شرح
مشيخة الفقيه ١١٨.

(٣٧٠٩)
[يوسف بن أيوب]

محدث لم أتوصل إلى تفاصيل أحواله سوى أنه كان شريكا إلبراهيم بن
ميمون. وروى عنه محمد بن أبي عمير.

المراجع:
تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٥. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٦٣.

(٣٧١٠)
[البزاز]

أبو يعقوب يوسف البزاز.

(٤٦٢)



محدث إمامي. روى عنه محمد بن أبي عمير، وخالد بن نافع بياع السابري.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٥. معجم رجال الحديث ٢٠:
١٦٠. نقد الرجال ٣٨٠. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٥١. مجمع الرجال ٦:

٢٧٨. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٤ وفيه الميزان بدل البزاز. منهج
المقال
.٣٧٥

(٣٧١١)
[الكوفي]

أبو أمية يوسف بن ثابت بن أبي سعدة، وقيل ابن أبي سعيدة الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وله كتاب (البشارات).

روى عنه ثعلبة بن ميمون، والحسن بن علي بن فضال.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦ و ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٥. معجم رجال
الحديث ٢٠: ١٦٣ و ١٦٤. فهرست الطوسي ١٨١. معالم العلماء ١٣٢. رجال

النجاشي
٣١٤. رجال الحلي ١٨٤. توضيح االشتباه ٣٠٤. رجال ابن داود ٢٠٦. معجم

الثقات
١٣٣. رجال البرقي ٢٩. نقد الرجال ٣٨٠. جامع الرواة ٢: ٣٥١ و ٣٥٢. هداية

المحدثين ١٦٤ و ٢٦٨. مجمع الرجال ٦: ٢٧٨ و ٢٧٩. منتهى المقال ٣٣٤. منهج
المقال ٣٧٥. جامع المقال ٩٥. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٦٩. روضة المتقين ٢٠: ٤٧٢.

إتقان المقال ١٤٩. الوجيزة ٥٤. رجال األنصاري ٢٠٦. بهجة اآلمال ٧: ٣٣٨.
معجم المؤلفين ١٣: ٢٨٤.

(٣٧١٢)
[يوسف بن أبي حماد]

محدث لم يذكره أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه إبراهيم بن هاشم.

(٤٦٣)



المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٦٢.

(٣٧١٣)
[يوسف بن أبي سعيد]

محدث لم يتعرض لذكره أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنه جميل بن صالح.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٣٥١. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٤. معجم رجال الحديث

.٢٠: ١٦٢
(٣٧١٤)
[الكندي]

يوسف بن صهيب الكندي، الكوفي.
محدث وثقه بعض العامة.

روى عنه الحكم بن مسكين، ويحيى القطان، وجرير بن عبد الحميد وغير هم.
المراجع:

جامع الرواة ٢: ٣٥٣. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٦. معجم رجال الحديث
.٢٠: ١٧٠

تقريب التهذيب ٢: ٣٨١. التاريخ الكبير ٨: ٣٨٠. تهذيب التهذيب ١١: ٤١٥.
خالصة تذهيب الكمال ٣: ١٨٨. طبقات ابن سعد ٦: ٣٦٣. الثقات ٧: ٦٣٥.

الجرح
والتعديل ٤: ٢: ٢٢٤. تاريخ أسماء الثقات ٣٦١.

(٣٧١٥)
[الكناسي]

يوسف بن عبد الرحمن الكناسي، الكوفي.
محدث إمامي. روى عنه نعيم بن الوليد، وفضالة بن أيوب.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٦. معجم رجال الحديث ٢٠:

(٤٦٤)



١٧٠ و ١٧٨ و ٢٣٨ وفيه: يونس الكناسي. نقد الرجال ٣٨٠. جامع الرواة ٢:
.٣٥٣

مجمع الرجال ٦: ٢٨٠. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منتهى المقال ٣٣٤. منهج المقال
.٣٧٦

(٣٧١٦)
[يوسف بن عمار]

وقيل اسم أبيه عمارة.
محدث، أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكره. روى عنه علي بن رئاب.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٠: ١٧٣. جامع الرواة ٢: ٣٥٤ في ترجمة يوسف بن

عمار بن حيان.
(٣٧١٧)
[الجعفي]

يوسف بن يعقوب الجعفي، الكوفي.
محدث إمامي ضعيف الحديث، مرتفع القول، وله كتاب.

روى عنه زكريا ابن يحيى.
المراجع:

رجال النجاشي ٣١٤. جامع الرواة ٢: ٣٥٤. رجال ابن داود ٢٨٥. مجمع الرجال
٦: ٢٨٩. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٧٦. نقد الرجال ٣٨٠. هداية المحدثين ١٦٤

و ٢٦٨. رجال البرقي ٢٩. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٦. رجال الحلي ٢٦٥.
رجال

األنصاري ٢٠٧. منتهى المقال ٣٣٦. منهج المقال ٣٧٦. جامع المقال ٩٥. إتقان
المقال ٣٩٣.

(٣٧١٨)
[البجلي]

يوسف بن يعقوب بن قيس البجلي، الدهني، الكوفي.
محدث واقفي فطحي، صحب اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا.

روى عنه أخوه يونس بن يعقوب، ومحمد بن سنان، ويحيى بن سالم.
كان حيا قبل سنة ١٨٣.

(٤٦٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٢٧٤ مع أخيه قيس بن يعقوب، و ٣٦٤. معجم رجال الحديث ٢٠:

١٧٦. جامع الرواة ٢: ٣٥٤. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٦. رجال الحلي ٢٦٥.
نقد

الرجال ٣٨٠. مجمع الرجال ٦: ٢٨٩. هداية المحدثين ٢٦٨. خاتمة المستدرك
.٨٥٩

رجال األنصاري ٢٠٧. منتهى المقال ٣٣٦. منهج المقال ٣٧٦. شرح مشيخة الفقيه
١٠٥. بهجة اآلمال ٧: ٣٥٢.

(٣٧١٩)
[الكوفي]

يونس بن بهمن الكوفي.
من محدثي الخطابية الغالة، ومن وضاع الحديث. روى عن اإلمام الكاظم

عليه السالم أيضا. وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر. كان على قيد الحياة
قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الحلي ٢٦٦. جامع الرواة ٢: ٣٥٤. إتقان المقال ٣٩٤. منتهى المقال ٣٣٦.
منهج المقال ٣٧٦. رجال ابن داود ٢٨٥. توضيح االشتباه ٣٠٤. نقد الرجال ٣٨١.

تنقيح المقال ٣: ٣٣٧. رجال الكشي ٤٩٢ و ٤٩٥ و ٤٩٧. مجمع الرجال ٦:
.٢٩٠

الوجيزة ٥٤. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٨٩. رجال األنصاري ٢٠٧. بهجة اآلمال
.٧: ٣٥٤
(٣٧٢٠)

[يونس بن خباب]
أبو حمزة، وقيل أبو الجهم يونس بن خباب األسدي وقيل األسيدي بالوالء،

الكوفي.
محدث إمامي، قال عنه بعض العامة بأنه كان ثقة صدوقا يخطئ ورمي

بالرفض، وكذبه آخرون منهم وتحاملوا عليه وضعفوا حديثه وتركوه، وروى عن
اإلمام الباقر عليه السالم أيضا. كان كوفيا رحل إلى بالد فارس واستوطنها.
روى عنه زيد بن أبي أنيسة، وعباد بن عباد، وشعبة بن الحجاج وغيرهم.

(٤٦٦)



المراجع:
رجال الطوسي ١٤١ و ٣٣٥. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧. معجم رجال

الحديث ٢٠: ١٩٠. رجال ابن داود ٢٨٥. توضيح االشتباه ٣٠٤. رجال الحلي ٢٦٦
وفيه اسم أبيه حنان بدل خباب. رجال البرقي ١٣. نقد الرجال ٣٨١. جامع الرواة ٢:

٣٥٥. مجمع الرجال ٦: ٢٩٠ وفيه جناب بدل خباب. أعيان الشيعة ١٠: ٣٢٥.
خاتمة

المستدرك ٨٥٩. منهج المقال ٣٧٦. رجال األنصاري ٢٠٧. إتقان المقال ٣٩٤.
لسان الميزان ٧: ٤٤٩. ميزان االعتدال ٤: ٤٧٩. التاريخ الكبير ٨: ٤٠٤. تقريب

التهذيب ٢: ٣٨٤. المجروحين ٣: ١٣٩. تهذيب التهذيب ١١: ٤٣٧. خالصة
تذهيب

الكمال ٣: ١٩٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٣٨. الكامل في ضعفاء الرجال ٧:
.٢٦٢٩

الضعفاء الكبير ٤: ٤٥٨. تاريخ الثقات ٤٨٧. الكنى واألسماء ١: ١٥٧. تاريخ أسماء
الثقات ٣٥٧. المجموع في الضعفاء والمتروكين ٢٣٨ و ٣٩٢. أحوال الرجال ٤٨.
الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٢٤. المغني في الضعفاء ٢: ٧٦٦. الضعفاء

والمتروكين للدارقطني ١٨١. االكمال ٢: ١٥٠.
(٣٧٢١)
[البجلي]

يونس بن رباط البجلي بالوالء، الكوفي.
محدث إمامي ثقة، وقيل لم تثبت وثاقته، وله كتاب.

روى عنه أحمد بن بشر، ومحمد بن سنان، ومحمد بن الوليد وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٢٢٥ و ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٢٧. معجم رجال
الحديث ٢٠: ١٩٠. رجال البرقي ٢٩. رجال ابن داود ٢٠٧. رجال الحلي ١٨٥.

معجم
الثقات ١٣٤. نقد الرجال ٣٨١. توضيح االشتباه ٣٠٤. جامع الرواة ٢: ٣٥٥. رجال
الكشي ٣٦٨. مجمع الرجال ٦: ٢٩٠. وسائل الشيعة ٣: ٥٦١. منتهى المقال ٣٣٦.
منهج المقال ٣٧٦. جامع المقال ٩٥. روضة المتقين ١٤: ٤٧٢. إتقان المقال ١٤٩.

الوجيزة ٥٤. رجال األنصاري ٢٠٨.

(٤٦٧)



(٣٧٢٢)
[يونس بن الربيع]

وقيل اسم أبيه الرفيع.
محدث إمامي ثقة، وقيل بعدم وثاقته. وروى عنه الحسن بن علي.

المراجع:
رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٥٥. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٩٢. تنقيح

المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧.
(٣٧٢٣)

[يونس الشيباني]
محدث. روى عنه صالح بن عقبة.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧. معجم رجال الحديث ٢٠:

٢٣٧. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٥٥. مجمع الرجال ٦: ٢٩١. خاتمة
المستدرك ٨٥٩. منهج المقال ٣٧٦ وفيه: يونس بن شيباني.

(٣٧٢٤)
[يونس بن الصباح]

إمامي حسن الحديث، ممدوح.
المراجع:

رجال ابن داود ٢٠٧. نقد الرجال ٣٨١. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧. معجم
رجال الحديث ٢٠: ١٩٢. جامع الرواة ٢: ٣٥٥. منهج المقال ٣٧٦. خاتمة

المستدرك
٨٦٠. إتقان المقال ٢٤٣.

(٣٧٢٥)
[األزدي]

يونس بن ظبيان الكوفي، األزدي.

(٤٦٨)



محدث غال، ضعيف الحديث جدا، ومن وضاعي الحديث، كذاب، خبيث،
سيئ المعتقد، وكل كتبه تخليط، وهناك أقوال في توثيقه ومدحه.

روى عنه محمد بن موسى خوراء، وجميل بن دراج، ومحمد بن أبي عمير
وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧. معجم رجال الحديث ٢٠:
١٩٢ - ١٩٧. فهرست الطوسي ١٨٢. رجال البرقي ٢٩. معالم العلماء ١٣٢. رجال
الحلي ٢٦٦. توضيح االشتباه ٣٠٥. رجال ابن داود ٢٨٥. معجم الثقات ٣٧٣. نقد
الرجال ٣٨١. جامع الرواة ٢: ٣٥٥. هداية المحدثين ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ٢٩١

و ٢٩٢. رجال الكشي ٣٥٤ و ٣٦٣. خاتمة المستدرك ٨٦٠. المناقب ٤: ٣٢١.
االختصاص ٢٦٩ و ٣٣٤. الخصال ٤٧ و ١٨٨ و ٣٢٨ و ٤١٤. سفينة البحار ١:

.٤٩
منتهى المقال ٣٣٦. منهج المقال ٣٧٦. جامع المقال ٩٥. التحرير الطاووسي ٣١١.

أضبط المقال ٥٥٣. روضة المتقين ١٤: ٤٧٢. إتقان المقال ٣٩٤. الوجيزة ٥٤.
رجال

األنصاري ٢٠٨. بهجة اآلمال ٧: ٣٥٤.
(٣٧٢٦)

[الصيرفي]
أبو الحسن يونس بن عمار بن الفيض، وقيل حيان الصيرفي، التغلبي، البجلي،

الكوفي، أخو إسحاق بن عمار.
محدث إمامي حسن الحال، ومن األسر الشيعية الكبيرة بالكوفة.

روى عنه الحسن بن محبوب، ومحمد بن أبي عمير، وعلي بن رئاب وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٤٣. نقد الرجال ٣٨٢. معجم
رجال الحديث ٢٠: ٢٢٥. جامع الرواة ٢: ٣٦٠. هداية المحدثين ١٦٥. مجمع

الرجال
٦: ٣٠٨. رجال النجاشي ٥١ في ترجمة أخيه إسحاق بن عمار. خاتمة المستدرك
٨٦٤. رجال البرقي ٢٩. سفينة البحار ١: ٤٩. منتهى المقال ٣٣٧. منهج المقال

.٣٨٠

(٤٦٩)



شرح مشيخة الفقيه ٧٤.
(٣٧٢٧)
[السبيعي]

أبو إسرائيل يونس ابن أبي إسحاق عمرو بن عبيد الله، وقيل عبد الله بن أبي
شعيرة الهمداني، السبيعي، الكوفي.

من محدثي العامة المتعصبين، وثقه بعضهم، وضعفه آخرون منهم وقالوا: ال
يحتج بحديثه.

روى عنه ابناه إسرائيل وعيسى، وسفيان الثوري وغيرهم.
توفي بالكوفة سنة ١٥٢، وقيل سنة ١٥٩، وقيل سنة ١٥٨.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٣٧. رجال البرقي ٢٩. جامع الرواة ٢: ٣٥٤. معجم رجال

الحديث ٢٠: ١٨٨. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٣٧. نقد الرجال ٣٨٠. رجال
النجاشي ٨٦ في ترجمة ثوير بن أبي فاختة. مجمع الرجال ١: ٣٠٤ في ترجمة ثوير
ابن أبي فاختة، و ٦: ٢٩٠. منتهى المقال ٣٣٦ وفيه كنيته أبو إسحاق. منهج المقال

٣٧٦. رجال األنصاري ٢٠٧. خاتمة المستدرك ٨٥٩. بهجة اآلمال ٧: ٣٥٣.
تقريب التهذيب ٢: ٣٨٤. لسان الميزان ٧: ٤٤٩. ميزان االعتدال ٤: ٤٨٢.

شذرات الذهب ١: ٢٤٧. طبقات ابن خياط ١٦٨. تهذيب التهذيب ١١: ٤٣٣.
التاريخ

الكبير ٨: ٤٠٨. خالصة تذهيب الكمال ٣: ١٩٢. النجوم الزاهرة ٢: ٣٥. العبر ١:
٢٣٣. طبقات ابن سعد ٦: ٣٦٣. الجرح والتعديل ٤: ٢: ٢٤٣. الكامل في ضعفاء

الرجال ٧: ٢٦٣٥. الضعفاء الكبير ٤: ٤٥٧. تاريخ الثقات ٤٨٦. المغني في الضعفاء
:٢

٧٦٦. تاريخ أسماء الثقات ٣٥٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٢٣.
موضح

أوهام الجمع والتفريق ٢: ٥٥٢. الثقات ٧: ٦٥٠.
(٣٧٢٨)

[ابن أبي يعفور]
يونس ابن أبي يعفور قيس، وقيل وقدان، وقيل واقد بن يعقوب، وقيل يعفور

(٤٧٠)



األشيمي، وقيل العبدي، الكوفي.
محدث حسن الحال، وصفه بعض العامة بالصدق مع كثرة الخطأ، وضعفه

آخرون منهم.
روى كذلك عن اإلمام الباقر عليه السالم.

روى عنه يونس بن يعقوب، وعثمان بن أبي شيبة، وسعيد بن منصور وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ١٤٠ وفيه: يونس بن أبي يعقوب، و ٣٣٧. تنقيح المقال ٣: قسم
الياء: ٣٣٧. معجم رجال الحديث ٢٠: ١٨٩. نقد الرجال ٣٨٠. رجال البرقي ٢٩.

جامع الرواة ٢: ٣٥٤. مجمع الرجال ٦: ٢٩٠. خاتمة المستدرك ٨٥٩. منهج المقال
٣٧٦. إتقان المقال ٢٤٣.

لسان الميزان ٧: ٤٤٩. ميزان االعتدال ٤: ٤٨٥. التاريخ الكبير ٨: ٤١٠. تقريب
التهذيب ٢: ٣٨٦. خالصة تذهيب الكمال ٣: ١٩٥. المجروحين ٣: ١٣٩. تهذيب

التهذيب ١١: ٤٥٢. الكامل في ضعفاء الرجال ٧: ٢٦٣٢. االكمال ٧: ٤٣٦.
الجرح

والتعديل ٤: ٢: ٢٤٧. الضعفاء الكبير ٤: ٤٥٩. المجموع في الضعفاء والمتروكين
.٢٣٩

المغني في الضعفاء ٢: ٧٦٧. الضعفاء والمتروكين البن الجوزي ٣: ٢٢٥. الثقات ٧:
.٦٥١

(٣٧٢٩)
[يونس النسائي]

محدث إمامي. روى عنه صالح بن عقبة.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٦. تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٤٤. معجم رجال الحديث ٢٠:
٢٣٩. جامع الرواة ٢: ٣٦٠ وفيه النساء بدل النسائي. مجمع الرجال ٦: ٣٠٨. خاتمة

المستدرك ٨٦٤ وفيه كما في جامع الرواة. منهج المقال ٣٨٠.
(٣٧٣٠)

[يونس بن يعقوب]
أبو علي يونس بن يعقوب بن قيس البجلي، الدهني وقيل النهدي بالوالء،

(٤٧١)



الكوفي، الجالب، وقيل القماط.
من ثقات محدثي االمامية، ومن المحظوظين لدى األئمة عليهم السالم، وكان فقيها،

جليل القدر، حسن العقيدة، وله كتاب (الحج). روى كذلك عن االمامين
الكاظم عليه السالم والرضا عليه السالم، وكان مختصا باإلمامين الصادق عليه السالم

والكاظم عليه السالم،
ومن وكالء الكاظم عليه السالم.

كان في بادئ أمره فطحيا، واقفيا، ولكنه استيقظ ضميره ورجع إلى جادة
الصواب وانتبه وتفقه حتى أصبح من الرؤساء األعالم والفقهاء المأخوذ عنهم

الحالل والحرام والفتيا واألحكام.
روى عنه الحسن بن علي بن فضال، وإسماعيل السراج، وعباس بن عامر

وغيرهم.
توفي في حياة اإلمام الرضا عليه السالم بالمدينة المنورة وذلك قبل سنة ٢٠٣، فتولى

اإلمام الرضا عليه السالم غسله وكفنه ودفنه بالبقيع.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٣٥ و ٣٦٣ و ٣٩٤. معجم رجال الحديث ٢٠: ٢٢٨ - ٢٣٦.
تنقيح المقال ٣: قسم الياء: ٣٤٤. فهرست الطوسي ١٨٢. معالم العلماء ١٣٢. رجال

النجاشي ٣١١. رجال الحلي ١٨٥. رجال ابن داود ٢٠٧ و ٢٨٩. توضيح االشتباه
٣٠٥. معجم الثقات ١٣٤. رجال البرقي ٣٠. نقد الرجال ٣٨٢. جامع الرواة ٢:

.٣٦٠
هداية المحدثين ١٦٥. مجمع الرجال ٦: ٣٠٨ - ٣١١. رجال الكشي ٣٨٥. الذريعة

:٦
٢٥٤. الخصال ٢٨١ و ٣٥٦ و ٣٨٤. االختصاص ٦٨ و ١٩٦ و ٢٦٧ و ٣١٦.

سفينة
البحار ١: ٥٠. منتهى المقال ٣٣٧ وفيه كنيته أبو الجالب. منهج المقال ٣٨٠.

جامع المقال ٩٥. نضد االيضاح ٣٦٨. ايضاح االشتباه ١٠٤. التحرير الطاووسي
.٣١٢

أضبط المقال ٥٥٤. إتقان المقال ١٥١ و ٣٩٥ وفيه من الضعفاء. وسائل الشيعة ٢٠:
٣٧٠. الوجيزة ٥٤. شرح مشيخة الفقيه ٤٦. رجال األنصاري ٢٠٩. التوحيد

للصدوق
٢٨٢ و ٢٩٣. بهجة اآلمال ٧: ٣٧١.

(٤٧٢)



باب النساء

(٤٧٣)



(٣٧٣١)
[أم إسحاق]

أم إسحاق بنت سليمان.
محدثة إمامية. روى عنها زوجها العباس بن الوليد.

المراجع:
أعيان الشيعة ٣: ٤٧٥. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٣. تنقيح المقال ٣: قسم

النساء: ٧٠. جامع الرواة ٢: ٤٥٥. رياحين الشريعة (فارسي) ٣: ٣٦٠.
(٣٧٣٢)
[أم البداء]

محدثة إمامية أكثر كتب الرجال والتراجم خالية من ذكرها.
المراجع:

رجال البرقي ٦٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٤.
(٣٧٣٣)
[أم بكر]

أحوالها كسابقتها.
المراجع:

رجال البرقي ٦٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٤.
(٣٧٣٤)

[الهاشمية]
أم الحسن، وقيل أم الخير بنت عبد الله بن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن

الحسين السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمية، مع العلم بأن
علماء النسب لم يذكروا ولدا لإلمام الباقر عليه السالم باسم عبد الله.

إمامية لم أقف على تفاصيل أحوالها.

(٤٧٥)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: باب النساء: ٧١. معجم رجال الحديث ٢٣:

١٧٥ و ١٧٦. جامع الرواة ٢: ٤٥٥. مجمع الرجال ٧: ١٨٠. رياحين الشريعة
(فارسي)

٣: ٣٧٦. رجال ابن داود ٢٢٤. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٦٤.
(٣٧٣٥)

[امرأة الصيقل]
امرأة حسن الصيقل.

محدثة إمامية أحوالها كسابقتها. روى عنها علي بن عقبة.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٨١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٠. أعيان الشيعة
٣: ٤٧٤. جامع الرواة ٢: ٤٥٦.

(٣٧٣٦)
[األحمسية]

أم سعيد األحمسية.
محدثة إمامية، عالمة فاضلة، ومنهم من جعلها أم ولد لجعفر الطيار عليه السالم.
روى عنها يونس بن يعقوب، ومحمد بن أبي عمير، وأحمد بن رزق الغمشاني

وغيرهم.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٢. معجم رجال الحديث ٢٣:
١٧٦. نقد الرجال ٤١٢. جامع الرواة ٢: ٤٥٥. رجال البرقي ٦٢. مجمع الرجال ٧:
١٨١. رياحين الشريعة (فارسي) ٣: ٣٩٦. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٦٦

وفيه: األخمسية.
(٣٧٣٧)

[والدة ابن مهاجر]
أم سلمة والدة محمد بن مهاجر.

(٤٧٦)



محدثة إمامية ثقة، عالمة فاضلة.
روى عنها ابنها محمد بن مهاجر، ومحمد بن أبي عمير.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٤٥٦. أعيان الشيعة ٣: ٤٧٩. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٣.

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٧. رياحين الشريعة (فارسي) ٣: ٣٩٦. منتهى المقال
٣٦٨. بهجة اآلمال ٧: ٥٦٧.

(٣٧٣٨)
[أم عيسى]

أم عيسى بنت عبد الله.
إمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٩. أعيان الشيعة ٣: ٤٨٣.

تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٣. رياحين الشريعة (فارسي) ٣: ٤١٥. نقد الرجال
٤١٢. مجمع الرجال ٧: ١٨٢. جامع الرواة ٢: ٤٥٦. منهج المقال ٤٠٠. بهجة

اآلمال
.٧: ٥٦٨
(٣٧٣٩)
[أم فروة]

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

رجال البرقي ٦٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٩.
(٣٧٤٠)

[جارية الصادق عليه السالم]
جوهر، وقيل جوهرة جارية اإلمام الصادق عليه السالم.

إمامية حسنة الحال.

(٤٧٧)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٤. معجم رجال الحديث ٢٣:

١٨٢. نقد الرجال ٤١٢. رجال ابن داود ٢٢٤. جامع الرواة ٢: ٤٥٦. مجمع الرجال
:٧

١٧١. منهج المقال ٤٠٠. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ١٣٢.
(٣٧٤١)
[جويرية]

امرأة عيسى بن موسى الهاشمي.
محدثة إمامية صالحة الحديث. روى عنها علي الواسطي.

المراجع:
رجال البرقي ٦٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٨٣.

(٣٧٤٢)
[حبي أخت ميسر]

محدثة إمامية صالحة، ممدوحة، وقيل كانت من الثقات، حدث عنها أخوها
ميسر.

المراجع:
رجال الكشي ٤١٧. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٥. معجم رجال الحديث ٢٣:
١٨٦. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ١٤٠. مجمع الرجال ٧: ١٧٢. منتهى المقال

.٣٦٩
التحرير الطاووسي ٩٣. وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٠ وفيه: أخت مبشر. بهجة اآلمال

.٧: ٥٧٣
(٣٧٤٣)

[أخت الحذاء]
حمادة بنت رجاء، وقيل بنت الحسن، أخت أبي عبيدة الحذاء.

محدثة إمامية. روى عنها عبد الله بن يحيى الكاهلي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٦. معجم رجال الحديث ٢٣:

(٤٧٨)



١٨٨. نقد الرجال ٤١٣. جامع الرواة ٢: ٤٥٧. مجمع الرجال ٧: ١٧٣. رجال
النجاشي

١٢٢ في ترجمة زياد بن عيسى. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ١٧٩. منتهى المقال
٣٦٩. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٧٦.

(٣٧٤٤)
[امرأة الرقي]

الرباب امرأة داود بن كثير الرقي.
إمامية.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٨. معجم رجال الحديث ٢٣:

١٩٠. نقد الرجال ٤١٣. جامع الرواة ٢: ٤٥٧. مجمع الرجال ٧: ١٧٤. منهج
المقال

٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٠.
(٣٧٤٥)

[موالة الصادق عليه السالم]
سالمة، وقيل سلمى موالة اإلمام الصادق عليه السالم.

محدثة إمامية.
روى عنها إبراهيم بن عبد الحميد، وهشام بن أحمر، وإبراهيم بن هاشم.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٠. معجم رجال الحديث

٢٣: ١٩١. رجال ابن داود ٢٢٤. نقد الرجال ٤١٣. رجال البرقي ٦٢. جامع الرواة
:٢

٤٥٧ و ٤٥٨. مجمع الرجال ٧: ١٧٥. منهج المقال ٤٠٠. رياحين الشريعة (فارسي)
:٤

٣١٧. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٣.
(٣٧٤٦)

[سرية]
أم ولد سرية جدة أبي طاهر أحمد بن عيسى.

إمامية.

(٤٧٩)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٢. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٠. معجم رجال الحديث

٢٣: ١٨٢ و ١٩٢. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ٣٢١. جامع الرواة ٢: ٤٥٧. منهج
المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٣.

(٣٧٤٧)
[أخت ابن أبي عمير]

أم عيسى سعيدة بنت أبي عمير زياد بن عيسى األزدية، أخت محمد بن أبي
عمير.

محدثة إمامية صالحة. روى عنها الحكم بن مسكين.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤٢. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ٣٢٧. تنقيح المقال ٣: قسم
النساء: ٨٠. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٣. نقد الرجال ٤١٣. رجال البرقي ٦٢

وفيه
اسمها سعية بدل سعيدة. جامع الرواة ٢: ٤٥٨. مجمع الرجال ٧: ١٧٥. منهج المقال

٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٤.
(٣٧٤٨)

[موالة الصادق عليه السالم]
سعيدة موالة اإلمام الصادق عليه السالم.

محدثة إمامية حسنة الحديث، فاضلة، ممدوحة.
حدث عنها اإلمام الرضا عليه السالم وكانت على قيد الحياة قبل سنة ٢٠٣.

المراجع:
رجال الكشي ٣٦٦. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٣. رياحين الشريعة (فارسي)
٤: ٣٢٧. جامع الرواة ٢: ٤٥٨. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٠. نقد الرجال

.٤١٣
مجمع الرجال ٧: ١٧٥. سفينة البحار ١: ٦٢٤. منتهى المقال ٣٦٩. التحرير

الطاووسي
١٤٨. إتقان المقال ١٩٣. وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٧. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٤.

(٤٨٠)



(٣٧٤٩)
[عمة الحسن بن مسلم]

محدثة لم يذكرها أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم في كتبهم.
روى عنها ابن أخيها الحسن بن مسلم.

المراجع:
جامع الرواة ٢: ٤٥٨. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٥.

(٣٧٥٠)
[عمة محمد بن زياد]

محدثة كسابقتها. روى عنها ابن أخيها محمد بن زياد.
المراجع:

معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٥.
(٣٧٥١)

[عمة محمد بن مارد]
محدثة كسابقتيها. روى عنها ابن أخيها محمد بن مارد.

المراجع:
معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٥.

(٣٧٥٢)
[الغامدية]

غنيمة، وقيل غيثمة بنت عبد الرحمن بن نعيم الغامدية، األزدية، الكوفية.
إمامية صحبت اإلمام الكاظم عليه السالم أيضا، وكانت على قيد الحياة قبل سنة ١٨٣.

المراجع:
رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨١. معجم رجال الحديث

٢٣: ١٩٦. نقد الرجال ٤١٣. جامع الرواة ٢: ٤٥٨. مجمع الرجال ٧: ١٧٧ وفيه
خلط

بينها وبين سرية جدة أبي طاهر أحمد بن عيسى. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ٣٨٩.

(٤٨١)



رجال النجاشي ٧٨ في ترجمة ابن أخيها بكر بن محمد. منتهى المقال ٣٧٠. منهج
المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٨.

(٣٧٥٣)
[الهاشمية]

فاطمة بنت جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي السجاد ابن الحسين
السبط ابن اإلمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الهاشمية.

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

رجال البرقي ٦٢. رياحين الشريعة (فارسي) ٥: ٢٩. معجم رجال الحديث ٢٣:
.١٩٦

(٣٧٥٤)
[أم فروة]

أم فروة وأم القاسم فاطمة، وقيل قريبة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر بن
أبي قحافة، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة.

والدة اإلمام عليه السالم، وكانت من ثقات محدثي االمامية من النساء، وكانت جليلة
القدر، مؤمنة، تقية، محسنة.

المراجع:
رجال البرقي ٦٢. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٧٣. أعيان الشيعة ٣: ٤٨٣ و ٨:

٣٩٠. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٧٩. منتهى اآلمال (فارسي) ٢: ١٣٥. رياحين
الشريعة (فارسي) ٣: ١٦. سفينة البحار ٢: ٣٦٠. مجمع الرجال ٧: ١٨٢ و ١٨٧.

ريحانة األدب (فارسي) ٨: ٣١٨. عمدة الطالب ١٩٥. الفصول الفخرية (فارسي)
.٨١

مقاتل الطالبيين ١٥٩.
(٣٧٥٥)
[الهجرية]

قنواء بنت رشيد، وقيل زبيد الهجرية.

(٤٨٢)



من ثقات محدثي االمامية من النساء. روى عنها أبو حيان البجلي.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٢. معجم رجال الحديث
٢٣: ١٩٨. جامع الرواة ٢: ٤٥٨. نقد الرجال ٤١٣. رجال البرقي ٦٢. مجمع

الرجال
٧: ١٧٨. رياحين الشريعة (فارسي) ٥: ٤٠. رجال الكشي ٧٥ في ترجمة أبيها رشيد

الهجري. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٩٠.
(٣٧٥٦)

[كلثم]
كلثم بنت يوسف بن عمران بن ميثم.

لم أقف على تفاصيل أحوالها.
المراجع:

رجال البرقي ٦٢. تهذيب المقال ٣: ٢١١. معجم رجال الحديث ٢٣: ١٩٨.
(٣٧٥٧)

[موالة الصادق عليه السالم]
مغيرة موالة اإلمام الصادق عليه السالم.

إمامية أحوالها كسابقتها.
المراجع:

رجال الطوسي ٣٤١. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٣. معجم رجال الحديث
٢٣: ٢٠٠. نقد الرجال ٤١٤. جامع الرواة ٢: ٤٥٩. مجمع الرجال ٧: ١٧٩.

رياحين
الشريعة (فارسي) ٥: ٧٥. رجال ابن داود ٢٢٤. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧:

.٥٩٠
(٣٧٥٨)
[األزدية]

منة بنت أبي عمير زياد بن عيسى األزدية، أخت محمد بن أبي عمير.
محدثة إمامية. روى عنها الحكم بن مسكين.

(٤٨٣)



المراجع:
رجال الطوسي ٣٤٢. رياحين الشريعة (فارسي) ٤: ٣٢٧ في ترجمة أختها

سعيدة، و ٥: ٧٥. تنقيح المقال ٣: قسم النساء: ٨٠. معجم رجال الحديث ٢٣:
١٩٣

و ٢٠٠. مجمع الرجال ٧: ١٧٩. جامع الرواة ٢: ٤٥٨ و ٤٥٩. نقد الرجال ٤١٣ و
.٤١٤

رجال البرقي ٦٢. منهج المقال ٤٠٠. بهجة اآلمال ٧: ٥٨٤.
(٣٧٥٩)

[هرينة البادهية]
لم أقف على تفاصيل أحوالها لعدم ذكر أكثر أصحاب كتب الرجال والتراجم

ترجمتها في كتبهم.
المراجع:

رجال البرقي ٦٢. معجم رجال الحديث ٢٣: ٢٠١ وفيه اسمها هرنية بدل هرينة.

(٤٨٤)


