
الكتاب: رجال الطوسي
المؤلف: الشيخ الطوسي

الجزء:
الوفاة: ٤٦٠

المجموعة: أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
تحقيق: جواد القيومي اإلصفهاني

الطبعة: األولى
سنة الطبع: رمضان المبارك ١٤١٥

المطبعة:
الناشر: مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

ردمك:
مالحظات:



رجال الطوسي
تأليف

شيخ الطائفة أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قده)
٤٦٠ - ٣٨٥ ه

تحقيق
جواد القيومي األصفهاني
مؤسسة النشر االسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة

(١)



رجال الطوسي
المؤلف شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي

المحقق جواد القيومي األصفهاني
الموضوع رجال

النشر مؤسسة النشر االسالمي
المطبوع ١٠٠٠ نسخه

التاريخ شهر رمضان المبارك ١٤١٥
مؤسسة النشر االسالمي

التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

(٢)



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على رسول الله األمين وآله الطيبين

الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
وبعد فان من أحاط بعلوم الشريعة االسالمية يعرف جيدا أهمية الدور الذي

يختص يه علم الرجال من بين العلوم األخرى إذ ما من علم من العلوم الشريعة اال
وهو منسوج بنسيج الحديث والرواية ومستند في أبحاثه وبراهينه إلى األدلة

النقلية مضافا إلى األدلة األخرى
وال يخفى انطواء الكتب الحديثية والمجاميع الروائية على الغث والسمين و

الصحيح والسقيم مضافا إلى األحاديث المتعارضة والروايات المتضاربة فيما بينها
االمر الذي يوجب في بعض األحيان التحير والتوقف والتشكيك في صدور البعض

منها
والذي يعين الباحث ويخلصه من حيرته هو البحث والتحقيق في حال الرواة

المنسلكين في سالسل أسانيد الروايات النبوية والعلوية الشريفة وهذا ال يتسنى له
اال بمراجعة ما كتب في تراجم الرواة والمحدثين ومن قبل أهل الفن والتحقيق

الذين بذلوا في سبيل تدوين أصول هذا العلم كل غال ونفيس
فتلك طواميرهم تسفر عن مدى العناء الذي تحملوه في تحقيق حال الرواية و
مدى وثاقته وضبطه وتدينه وصدقه في الحديث واستقامته في المعتقد وغيرها

من الحاالت التي لها دخل في قبول روايته أو ردها
والكتاب الماثل بين يديك يمثل اهتمام الجيل األول من علمائنا المتقدمين أعلى

الله مقامهم بهذا الفن وقد عد هذا الكتاب من األصول الرجالية األربعة عند
الشيعة اإلمامية والتي ال يستغني عنها المحققون والباحثون في علوم الشريعة

(٣)



وقد وفق الله أخينا العزيز الفاضل جواد القيومي األصفهاني حفظة الله
لتحقيق هذا الكتاب ومقابلته وتصحيحه وتحشيته بحواشي نافعة والتقديم له

بمقدمه مختصرة ومفيدة بين فيها مميزات هذا الكتاب وقيمته العلمية
ونحن قررنا وبعد تلقى عمله بالقبول وتصحيحه وتدقيقه على طبع الكتاب و

نشره سائلين المولى عز شأنه له ولنا المزيد من التوفيق في خدمة تراث االمامية
الخالد انه خير موفق ومعين

مؤسسة النش االسالمي
التابعة لجامعة المدرسين بقم المشرفة

(٤)



مقدمة المحقق
مما ال شك فيه أن السنة المطهرة المشتملة على األحاديث المروية عن النبي صلى

الله عليه وآله واألئمة االطهار عليهم السالم، تعتبر المصدر الرئيسي من بين
مصادر التشريع االسالمي بعد القرآن الكريم، إذ أن أكثر األحكام الشرعية تستفاد
من االخبار النبوية والروايات عن األئمة الهداة عليهم السالم، اال ان االستفادة منها

تتطلب جهدا وصينا في التثبت منها والتحقق من صدورها عنهم عليهم السالم،
فالبد من معرفة الطرق إليهم، والوقوف على أحوال الرواة الذين حملوا إلينا تلك

األحاديث منذ عصر الرسالة واإلمامة، ولهذا ال ضير ان قلنا: إن دراسة علم
الرجال ومعرفة أحوال الرواة متعين علي كل فقيه يريد استنباط االحكام وممارسة

عملية االجتهاد.
ولشدة الحاجة إليه اهتم علماء الشيعة من العصر األول إلى اليوم، في تأليف كتب

خاصة في هذا العلم وتدوين أسماء رجال األحاديث، مع ايراد بعض أوصافهم
وذكر بعض كتبهم وآثارهم.

وكان بدء ذلك - على ما ذكره الشيخ الطهراني في الذريعة ١ - في النصف الثاني
من القرن األول، وهو كتاب عبيد الله بن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين عليه السالم،

حيث دون أسماء الصحابة الذين شايعوا عليا عليه السالم وحضروا حروبه وقاتلوا
--------------------

(١) الذريعة ١٠: ٨١

(٥)



معه، ثم استمر تدوين كتب الرجال إلى أواخر القرن الرابع، ومن المأسوف عليه أنه
لم تصل هذه الكتب إلينا، إال أنه في أول القرن الخامس دونت األصول األربعة

الرجالية ١ المستخرجة عن تلك الكتب المدونة قبلها، وهي:
١ - رجال الكشي، وهو تأليف أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي،

أسمى الكشي كتابه ب (معرفة الرجال) - كما يظهر من الشيخ في ترجمة أحمد بن
داود

ابن سعيد الفزاري، ٢ - وكان هذا الكتاب موجودا عند السيد ابن طاووس، ألنه
تصدي لترتيب هذا الكتاب وتبويبه وضمه إلى كتب أخرى من الكتب الرجالية،
وأسماه ب (حل االشكال في معرفة الرجال)، وكان موجودا عند الشهيد الثاني،
ولكن عصفت عليه عواصف الضياع، والموجود منه في هذه االعصار هو الذي

اختصره الشيخ منه، مسقطا عنه الزوائد، حيث كانت فيه أغالط كثيرة - كما ذكره
النجاشي ٣ - وجرده مما فيه من األغالط وأماله علي تالميذه.

غرض الكشي من تأليف كتابه ذكر الروايات واالخبار المربوطة بالرواة، ومع
أنه لم يبوب بحسب أصحاب النبي واألئمة عليهم السالم، حتى لم يراع فيه حروف

التهجي في الترتيب ذكر األسماء، أما النظر االجمالي فيه فإنه يظهر لنا أن الترتيب في
الرجال بحسب معاصرتهم للنبي واألئمة عليهم السالم مقصود له، ولهذا يبتدأ بذكر

أصحاب النبي، الذين يعدون من شيعة علي عليه السالم، ثم يذكر أصحاب األئمة
عليهم السالم حسب عصورهم، إلى أن ذكر رجال الغيبة، مع صرف النظر عن

الخلط واالشتباه الواقع في ذكر بعض التراجم وادراجهم في غير مواضعها.
والظاهر أن اختيار رجال الكشي من الكتب التي الفها الشيخ أواخر حياته،

ويؤيده قول السيد ابن طاووس في كتاب فرج المهموم:
--------------------

١ - المعروف ان األصول الرجالية أربعة أو خمسة بزيادة رجال البرقي.
٢ - الفهرست: ٣٤، الرقم: ٩٠.

٣ - رجال النجاشي: الرقم: ١٠١٨.

(٦)



(فأما ما ذكرنا عنه في خطبة اختياره لكتاب الكشي، فهذا لفظ ما وجدناه: أملي
علينا الشيخ الجليل الموفق أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، وكان ابتدأ

امالئه يوم الثالثاء السادس والعشرين من صفر سنة ٤٥٦ في المشهد الشريف
الغروي علي ساكنه السالم، قال: هذه األخبار اختصرتها من كتاب الرجال ألبي

عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز واخترت ما فيها - ثم قال: - فهذا لفظ ما رويناه
من خطه.) ١

وأيضا فان النجاشي (المتوفى سنة ٤٥٠) لم يذكر في كتابه عند عد كتب الشيخ
كتاب اختيار الرجال، وان ذكر الشيخ في الفهرست عند عد كتبه كتاب الرجال

واختيار الرجال، مع أنهما ألفا بعد الفهرست، والظاهر أنها زيادة ألحقها بعد تأليفه.
٢ - كتاب الرجال للشيخ أبي العباس أحمد بن علي بن العباس النجاشي، وهو
من اجال هذا الفن وأعيانه، وحاز قصب السبق في ميدانه، وكتابه هذا يختص

برجال الشيعة، وال يذكر من غير الشيعي اال إذا كان عاميا روى عنا أو صنف لنا،
فيذكره مع التنبيه عليه كالمدائني والطبري، وكذا في شيعي غير امامي فيصرح

كثيرا وقد يسكت، ويتعرض لجرح الرواة وتعديلهم غالبا.
كتاب الرجال للنجاشي، ولو صنف في حياة الشيخ، أما متيقنا أن تأليفه بعد

تأليف الرجال والفهرست للشيخ، ومع االطالع عنه وعن مندرجاته، ويشهد به
ان النجاشي ذكر في ضمن تأليفات الشيخ كتاب الرجال والفهرست، ولو أن

النجاشي لم ينقل في كتابه هذا من الفهرست ولم يصرح باسمه في موضع، اال انه
ال يخفي على من نظر في كتابه أن في تراجم الرجال وكيفية التعرض بالمطالب له نظر

بالفهرست ومندرجاته، وأسلوب البيان وكيفية التعبير وترتيب المطالب حاك عن
أن النجاشي حين تأليف كتابه عنده كتاب الفهرست، وفي بعض األبحاث قصده

تصحيح مطالب الفهرست، وفي الحقيقة أن رجال النجاشي أول مكمل وذيل لكتاب
الفهرست للشيخ.

--------------------
١ - فرج المهموم: ١٣٠.

(٧)



٣ و ٤ - الفهرست والرجال للشيخ الطوسي.
ان الشيخ الطوسي، مؤلف هذين الكتابين، أشهر من أن يعرف، إذ هو شيخ

الطائفة المحقة، ورافع اعالم الشريعة الحقة، محقق األصول والفروع، ومهذب فنون
المعقول والمنقول، شيخ الطائفة علي االطالق، ورئيسها الذي تلوي إليه األعناق،

صنف في جميع علوم االسالم، وكان القدوة في ذلك واالمام.
الف الشيخ في علم الرجال كتاب الفهرست والرجال، كتاب الفهرست موضوع
لذكر من له كتاب من المصنفين وأرباب األصول، وذكر الطرق إليها غالبا، وقد
يجي بيان أحوالهم استطرادا، وعد رحمه الله في مقدمته باإلشارة إلى ما قيل في

المصنفين من التعديل والتجريح، وهل يعول علي روايته أو ال، وتبيين اعتقاده،
وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له، ولكنه لم يف في ذلك عند تعرضه لبعض

ذوي المذاهب الفاسدة، فلم يقل في إبراهيم بن أبي بكير بن أبي السمال شيئا، مع أنه
كان واقفيا - كما صرح به الكشي والنجاشي - ولم يذكر شيئا في شأن كثير من

الضعفاء، حتى في مثل الحسن بن علي السجادة، الذي كان يفضل أبا الخطاب علي
النبي صلى الله عليه وآله، فذكره ألي رجل في كتابه مع عدم التعرض لمذهبه

ال يكشف عن كونه اماميا بالمعني األخص، نعم يستكشف منه أنه غير عامي، فإنه
بصدد ذكر كتب االمامية بالمعني األعم.

والظاهر أن تأليف الفهرست كان قبل تأليف كتاب الرجال، ألنه يحيل عليه في
كثير من موارد الرجال في قسم من لم يرو عنهم عليهم السالم.

وتصدي الشيخ في رجاله لذكر مطلق الرواة، ومن كانت لهم رواية عن المعصوم
مع الواسطة أو بدونها، حسب ترتيب عصورهم، فلم يأت بكل الصحابة، وال بكل
أصحاب األئمة عليهم السالم، ثم ذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عنهم عليهم السالم

من رواة الحديث أو ممن عاصرهم ولم يرو عنهم.
ومع صرف النظر عن الرجال والفهرست، للشيخ الطوسي سهم في كتاب

الرجال للكشي والرجال للنجاشي، كما نبهنا عليه سابقا.

(٨)



كالم حول هذا الكتاب:
١ - مسلك الشيخ في رجاله - كما ذكر نفسه في مقدمة كتابه - ذكر أصحاب النبي

واألئمة عليهم السالم ومن روي عنهم، مؤمنا كان أو منافقا، اماميا كان أو عاميا،
ولهذا عد الخلفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب النبي صلى

الله عليه وآله، وعد زياد بن أبيه وابنه عبيد الله وبعض الخوارج من أصحاب علي
عليه السالم، والمنصور الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السالم، بدون ذكر شئ
فيهم، فاالستناد إليه ما لم يحرز امامية رجل غير جائز، حتى في أصحاب غير النبي
وأمير المؤمنين عليهما السالم، فكيف في أصحابهما، الن الرواية عنهم ال تدل على

امامية شخص وكونه شيعيا.
٢ - قيل: إن جميع ما ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السالم

ثقات، واستدلوا علي ذلك بما ذكره الشيخ المفيد في ارشاده في أحوال الصادق
عليه السالم، حيث قال: (ان أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه

عليه السالم من الثقات، على اختالفهم في اآلراء والمقاالت، فكانوا أربعة آالف.) ١
وتبعه علي ذلك ابن شهرآشوب في مناقبه ٢، والطبرسي في اعالم الوري ٣، و

مال إليه الشيخ الحر في أمل اآلمل في ترجمة خليد بن أوفي أبي الربيع الشامي. ٤
هذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فإنه ان أريد بذلك أن أصحابه عليه السالم

كانوا أربعة آالف وكلهم ثقات، فهي تشبه دعوى ان كل من صحب النبي صلى الله
عليه وآله عادل - كما عليه العامة - مع أنه ينافيها تضعيف الشيخ جماعة منهم،
كإبراهيم بن أبي حية، الحارث بن عمر البصري، عبد الرحمان بن هلقام، عمرو

--------------------
١ - االرشاد: ٢٨٩.

٢ - مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٢٤.
٣ - اعالم الوري: ٢٧٦.
٤ - أمل اآلمل ١: ٨٣.

(٩)



بن جميع، وقد عد الشيخ أبا جعفر الدوانيقي من أصحاب الصادق عليه السالم، أفهل
يحكم بوثاقته بذلك، مضافا إلى أنه ال ريب في أن الجماعة المؤلفة من شتى الطبقات

على اختالفهم في اآلراء واالعتقادات، يستحيل عادة أن يكون جميعهم ثقات.
وان أريد ان أصحابه عليه السالم كانوا كثيرين، اال أن الثقات منهم أربعة آالف،
فهي في نفسها قابلة للتصديق، اال أنه ال يترتب عليها اثر، ألنه ليس لنا طريق إلى

معرفة الثقات منهم، وال شئ يدلنا على أن جميع من ذكره الشيخ من قسم الثقات.
٣ - ان الشيخ في عدة موارد بعد ذكر شخص في أصحاب الصادق عليه السالم،

وصفه بجملة: (أسند عنه)، وقد اختلف في معني هذه الجملة وفي هيئتها.
الظاهر أنها بصيغة المعلوم، ومعناها: انه روي عن الصادق عليه السالم مع

واسطة، وهذا المعني هو الظاهر في نفسه وتعارف استعماله فيه، فيقال: روى الشيخ
باسناده عن زرارة مثال، ويراد به انه روى عنه مع واسطة، ويؤيده قوله في غياث
بن إبراهيم: (أسند عنه وروي عن أبي الحسن عليه السالم)، وهذا ال ينافي روايته

بال واسطة عنه عليه السالم أيضا، كما يشهد به قوله في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي و
محمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن مسلم بن رباح حيث قال: (أسند عنه وروى

عنهما).
٤ - لم يظهر لنا مراد الشيخ من الشيخ الفاضل في مقدمة كتابيه، وان قيل: إن

الشيخ المفيد كان هو الذي أمره بتأليف هذا الكتاب كما أمره بتأليف الفهرست ١، اال
انه من المستبعد أن يقتصر الشيخ الطوسي في توصيف شيخه المفيد بالشيخ الفاضل
مع جاللة المفيد وكونه من مشائخه، وان عبر عنه في التهذيب في مواضع متعددة

بالشيخ أو شيخنا أبي عبد الله.
٥ - يظهر من كتابه هذا وما ذكره في المقدمة، انه جمع بين أصول األصحاب، التي

دونت في ذكر أصحاب النبي واألئمة عليهم السالم، ولهذا نراه كثيرا ما يذكر شخصا
--------------------

١ - كما صرح به العالمة الطهراني في مصفي المقال: ٤٢٣، وان تردد رحمه الله فيه في الذريعة ١٠: ١٢.

(١٠)



واحدا بعنوان واحد أو بعنوانين، بال اختالف في ذكر االسم، أو مع اختالف في ذكر
اسمه أو اسم أبيه أو كنيته، ومنشأ االختالف أصول األصحاب والشيخ ذكر األسماء

كما وجدها.
٦ - اتفق في بعض الموارد ان الشيخ ذكر عنوانا في أصحاب المعصومين

عليهم السالم ثم أعاد ذكره أيضا فيمن لم يرو عنهم، وحيث يبدو ظاهر ذين انه جمع
بين المتناقضين، إذ كيف يمكن أن يكون شخص واحد أدرك أحد المعصومين

عليهم السالم وروى عنه، ومع ذلك يدرج فيمن لم يرو عنهم عليهم السالم، وقد
ذكر في توجيه ذلك وجوه ال يرجع إلى محصل:

األول: أن يراد بذكره في أصحاب أحد المعصومين عليهم السالم مجرد المعاصرة
وان لم يره ولم يرو عنه، فيصح حينئذ ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السالم أيضا.

ويرده: انه ال يتم في كثير من الموارد، فان من ذكره فيمن لم يرو عنهم
عليهم السالم أيضا قد روي عنهم عليهم السالم.

الثاني: ان شخصا واحدا إذا كانت له رواية عن أحد المعصومين عليهم السالم
بال واسطة، صح ذكره في أصحابه عليه السالم، وإذا كانت له رواية عن المعصوم مع

الواسطة صح ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السالم، فال تنافي بين االمرين.
ويرده: ان وجود رواية شخص عن المعصوم عليه السالم مع الواسطة ال يصحح

ذكره فيمن لم يرو عنهم عليهم السالم، بعد ما كانت له رواية عنهم عليهم السالم، فان
المصحح لذكر أحد فيمن لم يرو عنهم عليهم السالم هو عدم روايته عنهم بال واسطة،
مع كونه من رواة الحديث، ال روايته عن المعصوم عليه السالم مع الواسطة، ولو كان
راويا عنه بال واسطة أيضا، كيف ولو صح ذكره لزم ذكر جميع أصحاب األئمة فيمن

لم
يرو عنهم عليهم السالم اال من شذ وندر منهم، فإنه قل في أصحابهم عليهم السالم

من لم يرو عن غير المعصوم.

(١١)



منهجنا في التحقيق:
انتهجت في تصحيح الكتاب وتحقيقه أمورا:

١ - مقابلة النسخة المطبوعة مع النسخة الخطية العتيقة جدا، التي تقع في ٢٣٢
صفحة، ويرجع تاريخ كتابتها إلى ٥٣٣ ه، وجاء في آخرها:

(اتفق الفراغ من نسخ هذا الكتاب يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر الله
األصب سنة ثالث وثالثين وخمسمائة، علي يد العبد المذنب محمد بن سراهنك بن

المرتضي الحسيني رزقه الله العلم والعمل به).
ويوجد في خاتمة الكتاب صورة اجازة بعض العلماء وذكر شيوخه إلى الشيخ

الطوسي قدس سره.
٢ - جعلنا متن الكتاب من أوله إلى آخره ما كان من األسامي صحيحا، ولم

نسقط من العناوين شيئا اال نزرا يسيرا - كالعناوين المتكررة التي ال توجد في
النسخة الخطية - لوجود السقط والتحريف في النسخة المطبوعة والخطية، وأشرنا
إلى اختالف النسخ في الحواشي مع التنبيه غالبا علي صحة ما أثبتناه، لوجوده في

سائر الكتب الرجالية أو التاريخية أو الحديثية.
٣ - في النسخة المطبوعة اغالط كثيرة من التحريف والتصحيف، حتى عنون
عنوانا واحدا تحت عنوانين وعنوانين مختلفين تحت عنوان واحد، كعنوانه في

أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أهبان بن صيفي أبو مسلم تحت عنوانين، وأمية بن
خالد بن أسيد بن عمرو تحت عنوان واحد، والعنوانين األولين لشخص واحد، و

الثاني لعنوانين مختلفين.
٤ - كان مسلكنا في التصحيح، هو اننا اعتمدنا على النسخة المطبوعة والخطية، و

استندنا إليهما من دون ان نتصرف فيها برأينا، وأما ما كان مصحفا قطعا فقد ذكرناه
في المتن مع اإلشارة إلى التصحيف أو التحريف في الهامش، حرصا منا علي رعاية

األمانة في النقل.

(١٢)



٥ - راجعنا في مقام التصحيح والمقابلة كتبا كثيرة، كالكتب الرجالية للشيعة:
مثل رجال البرقي والكشي والنجاشي والفهرست، وألهل السنة: كالتاريخ

للبخاري وأسد الغابة للجزري، وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ولسان
الميزان واإلصابة البن حجر، والثقات والضعاف البن حبان، والجرح والتعديل
للرازي، وميزان االعتدال وتاريخ االسالم للذهبي، وكتب التاريخ: كالطبري و
الكامل البن األثير والفتوح البن أعثم الكوفي ووقعة صفين للمنقري والجمل

للمفيد ومروج الذهب للمسعودي والغارات للثقفي، وغيرها من الكتب الحديثية.
٦ - زدنا في الحواشي بيانات موجزة في تفسير بعض الكلمات أو اللغات ووحدة

بعض العناوين مع البعض آخر أو اختالفهم مع التدليل عليه، أو تنبيهات الزمة
مربوطة ال يستغني عنها الباحث في كتب الرجال.

٧ - وضعنا لألسماء الموجودة في الكتاب أرقاما مسلسلة، وانتهينا إلى (٦٤٢٩)،
ووضعنا أيضا أرقاما مسلسلة لكل باب، لئال يختل الترتيب والنظم السابق في

النسخة المطبوعة وفي سائر الكتب التي نقلت عنها.
٨ - جعلنا في خاتمة الكتاب تسهيال للباحثين فهرسا عاما للعناوين الواردة في

الكتاب وفهرسا لمن وثقه الشيخ أو ضعفه أو نسبه إلى المذاهب الفاسدة.
وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة العالمة المحقق حجة االسالم والمسلمين

السيد عبد العزيز الطباطبائي وفقه الله لمراضيه، الذي شملني برعايته األبوية في
تحقيق هذا الكتاب وسائر الكتب التي من الله علي بتحقيقها، جزاه الله عن االسالم

والمسلمين خير الجزاء، انه سميع مجيب.
جواد القيومي األصفهاني

١٦ / ٧ / ١٣٧٣

(١٣)



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصالة علي خيرته من خلقه محمد والطاهرين من

عترته، وسلم تسليما.
أما بعد: فاني قد أجبت إلى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه، من جمع كتاب
يشتمل علي أسماء الرجال، الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن

األئمة عليهم السالم من بعده إلى زمن القائم عليه السالم، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر
زمانه من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

وارتب ذلك على حروف المعجم، التي أولها الهمزة وآخرها الياء، ليقرب على
ملتمسه طلبه، ويسهل عليه حفظه، واستوفى ذلك على مبلغ جهدي وطاقتي، و
على قدر ما يتسع له زماني وفراغي وتصفحي، وال أضمن أن أستوفي ذلك عن

آخره.
فان رواة الحديث ال ينضبطون، وال يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في

البلدان شرقا وغربا، غير اني أرجو ان ال يشذ عنهم اال النادر، وليس علي االنسان
اال ما تسعه قدرته وتناله طاقته.

ولم أجد ألصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى اال مختصرات قد ذكر كل انسان
طرفا منها، اال ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق عليه السالم، فإنه قد بلغ الغاية

في ذلك، ولم يذكر رجال باقي األئمة عليهم السالم.
فانا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك ما لم يورده، ومن الله استمد المعونة لكل
ما يقرب من طاعته ويبعد عن معصيته، انه ولي ذلك والقادر عليه، وأول ما ابتدأ،

من الرجال الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وآله، ثم من بعد ذلك رجال األئمة
عليهم السالم على سياقتهم، ان شاءالله تعالى.

(١٧)



باب
من روي عن النبي صلى الله عليه وآله

من الصحابة

(١٩)



باب الهمزة
[١] ١ - أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، ١ مولى النبي صلى الله

عليه وآله، امه أم أيمن، اسمها بركة، موالة رسول الله صلى الله عليه وآله، كنيته أبو
محمد، ويقال: أبو زيد.

[٢] ٢ - أسامة بن شريك الثعلبي، نزل الكوفة.
[٣] ٣ - أسامة بن عمير الهذلي، أبو أبي المليح، واسم أبي المليح زيد بن أسامة. ٢

[٤] ٤ - أسامة بن أخدري. ٣
[٥] ٥ - أنس بن مالك، أبو حمزة، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله.

[٦] ٦ - أنس بن مالك القشيري، أبو ثابت العجالني وقيل الكعبي، وقيل أبو
أمية. ٤

[٧] ٧ - أنس بن خالد. ٥
[٨] ٨ - أنس بن ظهير األنصاري.

[٩] ٩ - أنس بن الحارث، قتل مع الحسين عليه السالم.
[١٠] ١٠ - أنس بن أبي مرثد، كلنان ٦ بن حصين الغنوي، حليف حمزة بن

--------------------
١ - أسامة بن زيد بن شراحيل (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٢ كما أثبتناه.

٢ - أسامة بن عمير الهاللي، أبو أبي المليح زيد بن أسامة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات
٣: ٣ كما أثبتناه.

٣ - أسامة بن أجيري (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٣ كما أثبتناه.
٤ - انس بن ثابت بن مالك القشيري وقيل العجالني وهو الكعبي أبو أمية (خ ل)، عنونه ابن

حبان في الثقات ٣: ٥ كما أثبتناه.
٥ - هو انس بن قتادة بن ربيعة بن خالد، عنونه الجزري في أسد الغابة ١: ١٢٦.

٦ - كذا في النسخ، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ٧٣ وابن حبان في الثقات ٤: ٤٩، وفيهما: كناز.

(٢١)



عبد المطلب، وقيل: أنيس، وهو أصح.
[١١] ١١ - أنس بن رافع، أبو الجيش. ١

[١٢] ١٢ - أنس بن معاذ بن أنس بن قيس األنصاري، شهد بدرا واحدا.
[١٣] ١٣ - أبي بن ثابت بن المنذر بن حرام، ٢ أخو حسان بن ثابت، شهد بدرا

واحدا.
[١٤] ١٤ - أبي بن معاذ بن أنس بن قيس، أخو أنس بن معاذ وهما الم، وأنس ٣

شهد بدرا واحدا، وقتل هو وأنس وأبي بن ثابت يوم بئر معونة.
[١٥] ١٥ - أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك
ابن النجار، يكنى أبا المنذر، شهد العقبة مع السبعين، وكان يكتب الوحي، آخي
رسول الله بينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، شهد بدرا والعقبة الثانية، و

بايع لرسول الله صلى الله عليه وآله.
[١٦] ١٦ - أبي بن مالك الحرشي، ٤ وقيل: العامري.

[١٧] ١٧ - أبي بن عمارة األنصاري، صلى مع النبي صلى الله عليه وآله القبلتين.
[١٨] ١٨ - أياس بن عبد الله المزني، ٥ نزل الكوفة.
[١٩] ١٩ - أياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي.

[٢٠] ٢٠ - أياس بن معاذ األشهلي ٦ األوسي األنصاري.
--------------------

١ - كذا أيضا في اإلصابة ١: ١٣٢، وفي أسد الغابة ١: ١٣٤: أبو الحيسر.
٢ - حزام (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٥ كما أثبتناه.

٣ - في (ط): أناس، مع عنوانه مستقال، والظاهر صحة ما أثبتناه كما يشهد به سياق كالم
الشيخ رحمه الله، ويؤيده ما في االستيعاب ١: ١٥٢ (هامش اإلصابة).

٤ - الحوشي (خ ل)، عنونه في اإلصابة ١: ٢٠ كما أثبتناه.
٥ - كذا أيضا في أسد الغابة ١: ١٥٥، وفي اإلصابة ١: ٩٢، وثقات ابن حبان ٣: ١٢ أياس بن

عبد المزني.
٦ - اإلشهابي (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ١٥ كما أثبتناه.

(٢٢)



[٢١] ٢١ - أياس بن قتادة العنزي. ١
[٢٢] ٢٢ - أشعث بن قيس الكندي، أبو محمد، سكن الكوفة، ارتد بعد النبي صلى

الله عليه وآله في ردة أهل ياسر، وزوجه أبو بكر أخته أم فروة، وكانت عوراء،
فولدت له محمدا.

[٢٣] ٢٣ - أسيد بن حضير بن سماك، أبو يحيي، ويقال: أبو عتيك، ٢ سكن
المدينة،

يقال له: حضير الكتائب، قتل يوم بغاث، آخي رسول الله صلى الله عليه وآله بينه
وبين زيد بن حارثة.

[٢٤] ٢٤ - أسد بن كرز القسري.
[٢٥] ٢٥ - األغر المزني ٣، ويقال: الجهني.

[٢٦] ٢٦ - األغر الغفاري.
[٢٧] ٢٧ - أوس بن معمر، ٤ أبو محذورة الجمحي.

[٢٨] ٢٨ - أوس بن ثابت، شهد بدرا والعقبة مع السبعين، وآخى رسول الله
صلى الله عليه وآله بينه وبين عثمان بن عفان.

[٢٩] ٢٩ - أوس بن أوس الثقفي.
[٣٠] ٣٠ - أوس بن حذيفة الثقفي.

[٣١] ٣١ - أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت.
[٣٢] ٣٢ - أسعد بن زرارة، أبو امامة الخزرجي، وهو من النقباء الثالثة ليلة

--------------------
١ - عنونه في اإلصابة ١: ٩٠، وفيه: العنبري.

٢ - أسيد بن حصين بن سمالة بن يحيي بن أخت أبي بكر ويقال: أبو عبيد (خ ل)، عنونه ابن
حبان في الثقات ٣: ٧. أقول: يوم بغاث يوم معروف بين األوس والخزرج وكان حضير والد أسيد

رئيس األوس في ذلك اليوم - علي ما في أسد الغابة وغيره - فالمقتول يوم بغاث هو والد أسيد
ال نفسه، واما المؤاخاة فقد كان بينه وبين زيد بن حارثة.

٣ - المدني (خ ل)، عنونه ابن حبان في ثقاته ٣: ١٥.
٤ - كذا في النسخ، وفي اإلصابة ١: ٨٧، وأسد الغابة ١: ١٥٠: معير.

(٢٣)



العقبة، وله أخوان: عثمان وسعد ابنا زرارة.
[٣٣] ٣٣ - أسعد بن يزيد الفاكة. ١

[٣٤] ٣٤ - إهبان بن صيفي، أبو مسلم، ٢ سيئ الرأي في علي عليه السالم.
[٣٥] ٣٥ - إهبان بن أوس، أبو عقبة.

[٣٦] ٣٦ - أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس األموي، وإخوته:
خالد وعنبسة وعمرو ٣ والعاص بن سعيد، قتله علي عليه السالم ببدر.
[٣٧] ٣٧ - أبان المحاربي، ٤ روي حديثا واحدا، على قول البغوي.

[٣٨] ٣٨ - أسلم، وقيل إبراهيم أبو رافع، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.
[٣٩] ٣٩ - أنسة، ٥ مولى النبي صلى الله عليه وآله، شهد بدرا، وقيل: قتل بها، و

قيل: بقي إلى أحد.
[٤٠] ٤٠ - إبراهيم الطائفي.

[٤١] ٤١ - إبراهيم بن أبي موسي عبد الله ٦ بن قيس األشعري.
[٤٢] ٤٢ - أرقم بن أبي األرقم المخزومي، شهد بدرا، كنيته أبو عبد الله، واسم أبيه

عبد مناف. ٧
[٤٣] ٤٣ - أقرم ٨ الخزاعي.

--------------------
١ - كذا في النسخ، وفي اإلصابة ١: ٣٥، وأسد الغابة ١: ٧٣: أسعد بن يزيد بن الفاكة.
٢ - كذا أيضا في أسد الغابة ١: ١٣٨، عنونه ابن حبان في ثقاته ٣: ١٧، وفيه: أبو أسلم.

٣ - عتبة وعمر (خ ل)، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره الجزري في االستيعاب ١: ١١ (هامش
اإلصابة) في ترجمة سعيد بن العاص.

٤ - أبان بن المحارق (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ١٥، كما أثبتناه.
٥ - أنس (خ ل)، عنونه الجزري في أسد الغابة ١: ١٣٢، وابن حجر في اإلصابة ١: ٧٥ كما

أثبتناه.
٦ - أبي موسي بن عبد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ١٣٥ كما أثبتناه.
٧ - كذا أيضا في أسد الغابة ١: ٦٠، عنونه في اإلصابة ١: ٢٨ قائال: كان اسمه عبد مناف.

٨ - أقوم (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ١٤، والجزري في أسد الغابة ١: ١١٠ كما أثبتناه

(٢٤)



[] ٤٤ - أبيض بن حمال المآربي، ١ من ناحية اليمن.
[٤٥] ٤٥ - أحمر بن جزي ٢ السدوسي، كنيته أبو سعيد، سكن البصرة، سمع منه

الحسن البصري.
[٤٦] ٤٦ - احمر بن معاوية.

[٤٧] ٤٧ - أمية بن مخشي الخزاعي، أبو عبد الله، سكن البصرة.
[٤٨] ٤٨ - أمية بن خالد

[٤٩] ٤٩ - أسير بن عمرو، أبو سليط البدري. ٣
[٥٠] ٥٠ - أيمن بن خزيم ٤ بن فاتك األسدي.

[٥١] ٥١ - أيمن بن أم أيمن، قتل يوم أحد، وهو من الثمانية الصابرين.
[٥٢] ٥٢ - األسود بن سريع ٥ السعدي، أبو عبد الله، كان في الجاهلية شاعرا

وفي االسالم قاصا، وهو أول من قص في المسجد.
[٥٣] ٥٣ - األسود بن عبد يغوث الزهري. ٦

[٥٤] ٥٤ - األسود بن أصرم، قال البخاري: المحاربي.
[٥٥] ٥٥ - أسمر بن مضرس.

[٥٦] ٥٦ - أسعد، أبو امامة بن سهل بن حنيف.
[٥٧] ٥٧ - أزهر بن قيس.
--------------------

١ - أبيض بن حماد المازني (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ١٧ كما أثبتناه.
٢ - جري (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٢، وابن حبان في الثقات ٣: ١٩ كما أثبتناه.

٣ - أسير بن عمرو أبو سليط البدري (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ٥٠ كما أثبتناه.
٤ - حزيم (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٤: ٤٦ كما أثبتناه.

٥ - ضريع (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٨، والجزري في أسد الغابة ١: ٨٥ كما أثبتناه.
٦ - هو األسود بن خلف بن عبد يغوث، عنونه الجزري في أسد الغابة ١: ٨٤ وابن حجر

في اإلصابة ١: ٤٣.

(٢٥)



[٥٨] ٥٨ - ادرع ١ األسلمي المدني.
[٥٩] ٥٩ - األقرع بن حابس التميمي، وهو المنادي من وراء الحجرات.

[٦٠] ٦٠ - أذينة بن سلمة ٢ العبدي، أبو عبد الرحمان.
[٦١] ٦١ - األحنف بن قيس التميمي، أبو بحر، سكن البصرة، اسمه الضحاك.

[٦٢] ٦٢ - أكثم بن أبي الجون، واسمه عبد العزيز. ٣
[٦٣] ٦٣ - أعشي بن مازن.

[٦٤] ٦٤ - أفلح بن أبي القعيس. ٤
[٦٥] ٦٥ - أنيس بن جنادة، أخو أبي ذر.

[٦٦] ٦٦ - أسماء بن حارثة األسلمي، سكن المدينة.
[٦٧] ٦٧ - أزهر بن عبد عوف، أبو عبد الرحمان بن أزهر.

[٦٨] ٦٨ - أخرم، ٥ أبو عبد الله بن أخرم.
[٦٩] ٦٩ - أفلح، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.

[٧٠] ٧٠ - أوفي بن مولة ٦ العنبري.
[٧١] ٧١ - امرؤ القيس بن عابس.

[٧٢] ٧٢ - أزداد، مولى النبي صلى الله عليه وآله، أبو عيسى.
--------------------

١ - أقرع (خ ل)، ذكره الجزري في أسد الغابة ١: ٥٦ كما أثبتناه.
٢ - مسلمة (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٦، وابن حبان في الثقات ٣: ١٩ كما

أثبتناه، وفي أسد الغابة ١: ٢٦: مسلم.
٣ - كذا في النسخ، عنونه الجزري في أسد الغابة ١: ١١١، وابن حجر في اإلصابة ١: ٦١،

وفيهما: عبد العزي.
٤ - أبي نعيس (خ ل)، ذكره في اإلصابة ١: ٥٧ كما أثبتناه.

٥ - أخرمة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٢٢ كما أوردناه.
٦ - مركة (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ٨٨ والجزري في أسد الغابة ١: ١٥١ كما

أثبتناه.

(٢٦)



[٧٣] ٧٣ - أربد بن حمير، ١ أبو محشي، وقيل: أبو محسن، وقيل: اسمه سويد،
وقال

آخرون هما اثنان، أربد بن حمير، شهد بدرا ال شك فيه، وسويد بن محشي شهد
أحدا، ولم يشهد بدرا.

[٧٤] ٧٤ - أياس بن أبي بكير، آخي رسول الله صلى الله عليه وآله بينه وبين
الحارث بن خزمة، شهد بدرا واحدا والخندق والمشاهد.

[٧٥] ٧٥ - أنيس بن قتادة، وقيل: إنه قتل يوم أحد.
[٧٦] ٧٦ - أيمن بن يعلي ٢ الثقفي، أبو ثابت، روي أبوه عن النبي صلى الله عليه

وآله.
باب الباء

[٧٧] ١ - البراء بن مالك األنصاري، أخو أنس بن مالك، شهد أحدا والخندق، و
قتل يوم تستر.

[٧٨] ٢ - البراء بن معرور األنصاري الخزرجي، توفي على عهد رسول الله صلى
الله عليه وآله، وهو من النقباء ليلة العقبة.

[٧٩] ٣ - البراء بن عازب األنصاري الخزرجي، كنيته أبو عامر.
[٨٠] ٤ - بالل، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، شهد بدرا وتوفي بدمشق في

الطاعون سنة ثمان عشرة، كنيته أبو عبد الله وقيل أبو عمرو، وهو بالل بن رباح،
مدفون بباب الصغير بدمشق.

[٨١] ٥ - بالل بن الحارث المزني، أبو عبد الرحمان.
[٨٢] ٦ - بشير بن عبد المنذر، أبو لبابة األنصاري، شهد بدرا والعقبة األخيرة.
[٨٣] ٧ - بشير بن سعد األنصاري، شهد بدرا وقتل في خالفة أبي بكر باليمن

--------------------
١ - أزيد بن مجمرة (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٧، والجزري في أسد الغابة ١: ٥٨

كما أثبتناه.
٢ - معلي (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ١٣٥ كما ذكرناه.

(٢٧)



في امارة خالد بن الوليد.
[٨٤] ٨ - بشير بن معبد بن الخصاصية السدوسي، سكن الكوفة، وكان اسمه زحما،

فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله بشيرا.
[٨٥] ٩ - بشير األسلمي المدني، نزل الكوفة.

[٨٦] ١٠ - بشير بن عقربة ١ الجهني، أبو اليمان، نزل الشام، روي حديثا واحدا.
[٨٧] ١١ - بشير بن يزيد الضبعي.

[٨٨] ١٢ - بشير، أحد بني الحارث بن كعب، أبو عصام.
[٨٩] ١٣ - بشر بن سحيم الغفاري. ٢

[٩٠] ١٤ - بشر الغنوي. ٣
[٩١] ١٥ - بشر بن معاوية بن ثور البكائي الحجازي. ٤

[٩٢] ١٦ - بشر بن عاصم، ٥ صاحب النبي صلى الله عليه وآله، ذكر الغارات.
[٩٣] ١٧ - بشر بن البراء بن معرور، آخي رسول الله صلى الله عليه وآله بينه و

بين واقد بن عبد الله التميمي، حليف بني عدي، شهد بدرا واحدا والخندق و
الحديبية وخيبر، واكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر من الشاة

المسمومة، وقيل إنه مات منه.
[٩٤] ١٨ - بسر بن ارطاة - وقيل: ابن أبي ارطاة - هو الذي قتل ابني عبد الله ٦ بن

العباس.
[٩٥] ١٩ - بسر السلمي، أبو رافع بن بسر.

--------------------
١ - عفرية (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٣٠ كما أوردناه.

٢ - بشير (خ ل)، ذكره في اإلصابة ١: ١٥٦ أسد الغابة ١: ١٨٦، الثقات ٣: ٣٠ كما ذكرناه.
٣ - بشير (خ ل)، ذكره في الثقات ٣: ٣١ كما ذكرناه.

٤ - بشير، البكاري (خ ل)، عنونه في اإلصابة ١: ١٦٠، أسد الغابة ١: ١٩٠، الثقات ٣: ٣٠ كما ذكرناه.
٥ - بشير (خ ل)، ذكره في أسد الغاية ١: ١٨٦، اإلصابة ١: ١٥٦، الثقات ٣: ٣٢ كما أوردناه.

٦ - كذا في النسخ، وفي الغارات ٢: ٥٩١، والفتوح البن أعثم ٤: ٥٣، وكذا في سائر المصادر: عبيد الله.

(٢٨)



[٩٦] ٢٠ - بديل ١ بن ورقاء الخزاعي، أبو عبد الله.
[٩٧] ٢١ - بر بن عبد الله، أبو هند الداري. ٢

[٩٨] ٢٢ - بريدة بن الحصيب األسلمي، وقيل أبو الحصيب. ٣
[٩٩] ٢٣ - بكر بن أمية الضمري، أخو عمرو بن أمية.

[١٠٠] ٢٤ - بكر بن مبشر بن جبر األنصاري. ٤
[١٠١] ٢٥ - بجير بن أبي بجير الجهني، وقيل: مولى شهد بدرا واحدا.

[١٠٢] ٢٦ - بحاث بن ثعلبة.
[١٠٣] ٢٧ - بسباس ٥ بن عمرو بن ثعلبة، حليف بني ساعدة.

باب التاء
[١٠٤] ١ - تميم، مولى خراش بن الصمة، آخي رسول الله صلى الله عليه وآله بينه

وبين خباب، ٦ مولى عتبة بن غزوان، شهد بدرا واحدا.
[١٠٥] ٢ - تميم بن أوس، أبو رقية الداري، نزل الشام.

[١٠٦] ٣ - تميم، مولى بني غنم بن السلم.
[١٠٧] ٤ - تميم بن أسيد العدوي، وقيل: ابن أسد، أبو رفاعة العدوي، نزل البصرة.

[١٠٨] ٥ - تلب بن ثعلبة التميمي، وقيل: العنبري.
--------------------

١ - بريدة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٤٣ كما ذكرناه.
٢ - ال يوجد في (ط)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٤٣.

٣ - الخصيب (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٢٩ كما أثبتناه.
٤ - حبر (خ ل)، ذكره في االستيعاب ١: ٦٨، اإلصابة ١: ١٧٠، أسد الغابة ١: ٢٠٥، الثقات

٣: ٣٧ كما أوردناه.
٥ - كذا في النسخ، وفي اإلصابة ١: ١٤٧ وأسد الغاية ١: ١٧٨: بسبس، بسبسه.

٦ - حيار، جبار (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ١٨٦ والجزري في أسد الغابة ١: ٢١٧
كما ذكرناه.

(٢٩)



[١٠٩] ٦ - تميم بن يسار ١ بن قيس األنصاري الخزرجي.
باب الثاء

[١١٠] ١ - ثابت بن قيس بن الشماس الخزرجي، خطيب األنصار، سكن المدينة،
قتل يوم اليمامة.

[١١١] ٢ - ثابت بن الصامت ٢ األشهلي، سكن المدينة.
[١١٢] ٣ - ثابت بن الضحاك بن خليفة األنصاري، سكن الشام، وكان قد

بايع تحت الشجرة.
[١١٣] ٤ - ثابت بن الحارث األنصاري.

[١١٤] ٥ - ثابت بن يزيد بن وديعة األنصاري الخزرجي، سكن الكوفة، يكنى أبا
سعد، وقيل أبا مجعد. ٣

[١١٥] ٦ - ثابت بن زيد، أبو زيد، وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله.

[١١٦] ٧ - ثابت بن رفيع األنصاري، سكن مصر.
[١١٧] ٨ - ثوبان، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، يكنى أبا عبد الله.

[١١٨] ٩ - ثعلبة بن الحكم الليثي.
[١١٩] ١٠ - ثعلبة بن صعير، أبو عبد الله.
[١٢٠] ١١ - ثعلبة بن حاطب األنصاري.

--------------------
١ - كذا في النسخ، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ١٨٦ والجزري في أسد الغابة ١: ٢١٩،

وفيهما: تميم بن يعار.
٢ - مصامت (خ ل)، عنونه في اإلصابة ١: ٢٠٠، أسد الغابة ١: ٢٢٤، والثقات ٣: ٤٤ كما

ذكرناه.
٣ - أبا مجفد (خ ل)، اورده ابن حجر في اإلصابة ١: ١٩٧ كما ذكرناه.

(٣٠)



[١٢١] ١٢ - ثعلبة بن أبي مليك القرظي. ١
[١٢٢] ١٣ - ثعلبة بن عمرو، أبو عمرة األنصاري.

[١٢٣] ١٤ - ثعلبة بن زهدم ٢ الحنطلي التميمي، وافد.
[١٢٤] ١٥ - ثقاف بن عمرو بن شميط، حليف بنى عبد شمس.

[١٢٥] ١٦ - ثابت بن أقرم. ٤
[١٢٦] ١٧ - ثابت بن خالد بن النعمان.

[١٢٧] ١٨ - ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي.
[١٢٨] ١٩ - ثابت بن خنساء. ٥

[١٢٩] ٢٠ - ثابت بن هزال.
[١٣٠] ٢١ - ثابت بن ثعلبة األنصاري. ٦

[١٣١] ٢٢ - ثعلبة بن عنمة بن عدي، من بنى سلمة.
[١٣٢] ٢٣ - ثابت بن قيس ٧ بن رغبة األشهلي.

باب الجيم
[١٣٣] ١ - جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رحمه الله،

قتل بموتة.
[١٣٤] ٢ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، نزل المدينة، شهد بدرا وثماني

--------------------
١ - كذا في النسخ، عنونه في اإلصابة ١: ٢٠١، أسد الغابة ١: ٢٤٥، وفيهما: أبى مالك.

٢ - زهرم (خ ل)، ذكره في اإلصابة ١: ١٩٩، الثقات ٣: ٤٦ كما أثبتناه.
٣ - عنونه في اإلصابة ١: ٢٠٢، أسد الغابة ١: ٢٤٦، وفيهما: ثقف.

٤ - أقوم (خ ل)، ذكره في اإلصابة ١: ١٩١ كما أثبتناه.

٥ - قثا (خ ل)، اورده في اإلصابة ١: ١٩١ كما ذكرناه.
٦ - كذا في النسخ، ذكره في اإلصابة ١: ١٩٠، أسد الغابة ١٠: ٢٢٠: وفيهما: ثابت بن اثلة.

٧ - كذا في النسخ، وفي اإلصابة ١: ١٩٦، أسد الغابة ١: ٢٣٤: ثابت بن وقش.

(٣١)



عشرة غزوة مع النبي صلى الله عليه وآله، مات سنة ثمان وسبعين.
[١٣٥] ٣ - جابر بن عبد الله بن رئاب ١ السلمي، سكن المدينة، روى عن أنس

حديثين، كنيته أبو ياسر.
[١٣٦] ٤ - جابر بن عتيك المعاذي األنصاري، سكن المدينة، وله ابن يكنى أبا

يوسف، روى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله.
[١٣٧] ٥ - جابر بن أسامة الجهني، نزل المدينة.

[١٣٨] ٦ - جابر بن سليم الهجيمي، من بنى تميم، وقيل: سليم بن جابر، والصحيح
األول، يكنى أبا جرى، ٢ نزل البصرة.

[١٣٩] ٧ - جابر بن طارق األحمسي، أبو حكيم، وقال البخاري: جابر بن عوف.
[١٤٠] ٨ - جابر بن سمرة السوائي، نزل الكوفة.

[١٤١] ٩ - جابر بن عمير األنصاري.
[١٤٢] ١٠ - جابر بن خالد األشهلي.

[١٤٣] ١١ - جندب بن جنادة الغفاري أبو ذر رحمه الله، وقيل: جندب بن
السكن، وقيل: اسمه برير بن جنادة مهاجري، مات في زمن عثمان بالربذة.

[١٤٤] ١٢ - جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، ويقال: جندب الخير و
جندب الفاروق ٣، جندب بن أم جندب، له صحبة، وقال أحمد بن حنبل: ليس له

صحبة قديمة، كنيته أبو عبد الله، كان بالكوفة ثم صار بالبصرة ثم خرج منها.
--------------------

١ - رباب (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ٢١٢، والجزري في أسد الغابة ١: ٢٥٦، كما
ذكرناه.

٢ - سليمة الجهني، أبا اجرى (خ ل)، ذكره في اإلصابة ١: ٢١١ كما ذكرناه.
٣ - العارف (خ ل)، اورده ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٤٨ كما أثبتناه.

أقول: ما ذكر في توصيفه بأنه جندب ابن أم جندب هو ما ذكره الجزري نقال عن أبي عمرو
وابن مندة وأبى نعيم، وفي اإلصابة ١: ٢٥٠ انه غيره وهو جندب بن كعب بن عبد الله

األزدي الغامدي أبو عبد الله وله في اإلصابة ٤: ٤٣٨ كالم، فراجع.

(٣٢)



[١٤٥] ١٣ - جندب بن كعب، قاتل أهل الشام، شك في صحبته.
[١٤٦] ١٤ - جندب بن مكيث بن جراد بن يربوع الجهني.

[١٤٧] ١٥ - جرهد األسلمي.
[١٤٨] ١٦ - جرير بن عبد الله أبو عمرو، ويقال: أبو عبد الله البجلي، سكن الكوفة

وقدم الشام برسالة أمير المؤمنين عليه السالم إلى معاوية، واسلم في السنة
التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وآله، وقيل إن طوله كان ستة أذرع، ذكره محمد

بن إسحاق.
[١٤٩] ١٧ - جرهم، ويقال: جرهوم بن ناشر، ١ ويقال: ابن ناشب، من اليمن، و

يقال: عمرو، أبو ثعلبة، نزل الشام.
[١٥٠] ١٨ - جبر بن عتيك، أخو جابر، نزل المدينة.

[١٥١] ١٩ - جبار بن صخر.
[١٥٢] ٢٠ - جبلة بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أخو زيد بن حارثة.

[١٥٣] ٢١ - جيبر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، يكنى أبا محمد،
مات سنة ثمان وخمسين.

[١٥٤] ٢٢ - جبله بن األزرق.
[١٥٥] ٢٣ - جعدة الجشمي، ٢ نزل الكوفة.

[١٥٦] ٢٤ - جعدة بن هبيرة المخزومي، يقال: إنه ولد على عهد النبي صلى الله عليه
وآله وليست له صحبة، نزل الكوفة.

[١٥٧] ٢٥ - جارية ٣ بن قدامة السعدي، عم األحنف بن قيس، وقيل: ابن عمه،
نزل البصرة.

--------------------
١ - ناشد (خ ل)، ذكره في اإلصابة ٤: ٢٩، الثقات ٣: ٦٣ كما أثبتناه.

٢ - جعد الخثعمي (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٣٦ كما ذكرناه.
٣ - جابر (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٦٠، ويأتي أيضا ذكره في أصحاب

علي عليه السالم كما أثبتناه.

(٣٣)



[١٥٨] ٢٦ - جارية بن ظفر، سكن الكوفة، واصله من اليمامة.
[١٥٩] ٢٧ - جنادة بن أبي أمية األزدي، سكن مصر.

[١٦٠] ٢٨ - جرموز الهجيمي، سكن البصرة، وقيل: القريعبي.
[١٦١] ٢٩ - جهجاه بن سعيد الغفاري، سكن المدينة.

[١٦٢] ٣٠ - جودان، سكن الكوفة.
[١٦٣] ٣١ - جاهمة السلمي.

[١٦٤] ٣٢ - جون بن قتادة التميمي، نزل البصرة.
[١٦٥] ٣٣ - جدار، لم ينسب.

[١٦٦] ٣٤ - جارود بن عمرو بن حنش ١ بن يعلى العبدي، من الوافدين على
النبي صلى الله عليه وآله.

[١٦٧] ٣٥ - الجارود بن المعلى، سكن البصرة.
[١٦٨] ٣٦ - الجراح األشجعي التميمي.

[١٦٩] ٣٧ - جندرة بن خيشة، أبو قرصافة، سكن الشام، الكناني.
[١٧٠] ٣٨ - جعيل األشجعي.

[١٧١] ٣٩ - جميل بن وقاص الغفاري، سكن مصر، أبو بصرة. ٢
[١٧٢] ٤٠ - جهم البلوى. ٣

[١٧٣] ٤١ - جبير بن أياس الزرقي ٤ األنصاري.
--------------------

١ - حنيش (خ ل)، ذكره الجزري في أسد الغابة ١: ٢٦٠، وابن حجر في اإلصابة ١: ٢١٦، و
قيل باتحاده مع عنوان التالي، فراجع.

٢ - هو جميل بن بصرة بن وقاص الغفاري، وإن كان األصح حميل - بالحاء - راجع اإلصابة
١: ٢٤٤ و ٣٥٨، أسد الغابة ١: ٢٩٥.

٣ - السلوى (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات كما أثبتناه.
٤ - الدرقي (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٢٥ كما أثبتناه.

(٣٤)



باب الحاء
[١٧٤] ١ - حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أسد الله، أبو عمارة،

وقيل: أبو يعلى، رضيع رسول الله صلى الله عليه وآله، أرضعتهما ثويبة امرأة
أبى لهب، ١ قتل شهيدا بأحد رضي الله عنه.

[١٧٥] ٢ - حمزة بن عمرو األنصاري األسلمي المدني، أبو صالح.
[١٧٦] ٣ - الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم، أبو محمد، ابن بنت

رسول الله صلى الله عليه وآله، مضى مسموما وقبره بالبقيع من المدينة.
[١٧٧] ٤ - الحسين بن علي عليهما السالم، أبو عبد الله، الشهيد بكربال مقتوال.

[١٧٨] ٥ - حذيفة بن اليمان، أبو عبد الله، سكن الكوفة، ومات بالمدائن بعد بيعة
أمير المؤمنين عليه السالم بأربعين يوما.

[١٧٩] ٦ - حذيفة بن أسيد الغفاري، أبو سريحة، صاحب النبي، وهو ابن أمية.
[١٨٠] ٧ - الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أبو عبد الله، و

ابنه ٢ نوفل بن الحارث، أبو الحارث.
[١٨١] ٨ - الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي، أسلم يوم الفتح، سكن المدينة

و
خرج في خالفة عمر إلى الشام، فلم يزل بها حتى مات، وقيل إنه قتل يوم

اليرموك.
[١٨٢] ٩ - الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان األنصاري، سكن المدينة، ابن أخ

سعد بن معاذ، آخى رسول الله بينه وبين عامر بن فهيرة مولى أبى بكر،
قتل بأحد وشهد بدرا.

[١٨٣] ١٠ - الحارث بن ربعي، أبو قتادة األنصاري.
--------------------

١ - ثويبة موالة أبى لهب، كما ذكره غير واحد، راجع اإلصابة ١: ٣٥٣.
٢ - كذا في النسخ، والصحيح: أبيه، بمعنى انه وأبيه من أصحابه صلى الله عليه وآله، ولم يذكر

له ابن مسمى بنوفل، راجع اإلصابة ١: ٢٩٢، أسد الغابة ١: ٣٥٠.

(٣٥)



[١٨٤] ١١ - الحارث بن أنس األشهلي األنصاري، قتل يوم أحد.
[١٨٥] ١٢ - الحارث بن مالك بن البرصاء الليثي، حجازي.

[١٨٦] ١٣ - الحارث بن أقيش، سكن البصرة، وروى حديثا واحدا.
[١٨٧] ١٤ - الحارث بن خزمة الخزرجي األنصاري.

[١٨٨] ١٥ - الحارث بن عبد الله بن أوس الحجازي، كنيته أبو بشير.
[١٨٩] ١٦ - الحارث بن ضرار ١ الخزاعي، سكن الحجاز.

[١٩٠] ١٧ - الحارث األشعري.
[١٩١] ١٨ - الحارث بن زياد الساعدي األنصاري، سكن المدينة.
[١٩٢] ١٩ - الحارث بن حاطب الجمحي القرشي، سكن المدينة.

[١٩٣] ٢٠ - الحارث بن حسان البكري، وقيل: حريث.
[١٩٤] ٢١ - الحارث بن حاطب بن عمرو األنصاري.
[١٩٥] ٢٢ - الحارث بن عمرو األنصاري، خال البراء.

[١٩٦] ٢٣ - الحارث بن النعمان بن أمية األنصاري، شهد بدرا.
[١٩٧] ٢٤ - الحارث بن عوف الليثي، أبو واقد، سكن المدينة.

[١٩٨] ٢٥ - الحارث بن عمرو السهمي، سكن المدينة.
[١٩٩] ٢٦ - الحارث بن عرفجة األنصاري.

[٢٠٠] ٢٧ - الحارث بن عبد شمس األنصاري، ذكره البخاري، وما روي عنه
شيئا.

[٢٠١] ٢٨ - الحارث بن الحارث الغامدي، ٢ وقيل: العامري، سكن الشام.
[٢٠٢] ٢٩ - الحارث بن قيس بن عميرة األسدي الكوفي، كان له ثمان نسوة حين

أسلم، فأمره النبي أن يختار أربعة منهن ويخلي باقيهن.
--------------------

١ - كذا أيضا في أسد الغابة ١: ٣٣٤، عنونه في اإلصابة ١: ٢٨١، والثقات ٣: ٧٦، وفيهما:
أبى ضرار.

٢ - العائذي (خ ل)، عنونه في اإلصابة ١: ٢٧٥، أسد الغابة ١: ٣٢١ كما ذكرناه.

(٣٦)



[٢٠٣] ٣٠ - الحارث بن الصمة بن عمرو األنصاري.
[٢٠٤] ٣١ - الحارث بن شريح بن ربيعة النميري، وافد فيهم.

[٢٠٥] ٣٢ - الحارث بن قيس بن خلدة ١ بن مخلد األنصاري الخزرجي، كنيته
أبو خالد، شهد العقبة في السبعين وشهد بدرا وما بعدها من الغزوات واليمامة، و

مات في خالفة عمر.
[٢٠٦] ٣٣ - الحارث بن مسلم، أبو المغيرة المخزومي القرشي الحجازي.

[٢٠٧] ٣٤ - الحارث بن قيس بن هيشة األنصاري، ٢ سكن المدينة.
[٢٠٨] ٣٥ - حارثه بن النعمان األنصاري، كنيته أبو عبد الله، شهد بدرا واحدا و
ما بعدهما من المشاهد، وذكر انه رأي جبرئيل دفعتين علي صورة دحية بن خليفة
الكلبي، أوالها حين خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى بني قريظة، والثانية
حين رجع من حنين، وشهد مع أمير المؤمنين عليه السالم القتال، وتوفي في زمن

معاوية.
[٢٠٩] ٣٦ - حارثة بن وهب الخزاعي، سكن الكوفة.

[٢١٠] ٣٧ - حارثة بن سراقة األنصاري النجاري، آخي رسول الله صلى الله عليه
وآله بينه وبين السائب بن مظعون، شهد بدرا وقتل بها.

[٢١١] ٣٨ - حريث بن زيد األنصاري، شهد بدرا واحدا.
[٢١٢] ٣٩ - حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، أبو عمرو،

كوفي.
[٢١٣] ٤٠ - الحكم بن عمرو الغفاري، سكن البصرة.

[٢١٤] ٤١ - الحكم بن سفيان الثقفي الحجازي.
[٢١٥] ٤٢ - الحكم بن عمير.

--------------------
١ - خالد بن مخلد (خ ل)، عنونه في اإلصابة ١: ٢٨٧، أسد الغابة ١: ٣٤٤ كما أثبتناه.

٢ - عده ابن حجر في اإلصابة ١: ٢٨٤ قائال: حارث بن عتيك بن قيس بن هيشة األنصاري،
ونقل عن ابن عمار انه حارث بن قيس بن هيشة.

(٣٧)



[٢١٦] ٤٣ - الحكم بن حزن الكلبي، علي قول ابن أبي خيثمة، وقال البخاري:
هو الحكم بن حزن ١ الكلفي، من بني تميم.

[٢١٧] ٤٤ - الحكم بن أبي العاص الثقفي، سكن البصرة.
[٢١٨] ٤٥ - الحكم بن سعيد بن العاص األموي واسمه عبد الله.

[٢١٩] ٤٦ - الحكم بن الحارث السلمي.
[٢٢٠] ٤٧ - حكيم بن حزام، أبو خالد، عم الزبير بن العوام، مات سنة ستين وكان

له مائة وعشرون سنة.
[٢٢١] ٤٨ - حزن بن أبي وهب.

باب الخاء
[٢٢٢] ١ - خالد بن الوليد.

[٢٢٣] ٢ - خالد بن زيد، أبو أيوب األنصاري، صاحب منزل رسول الله صلى الله
عليه وآله.

[٢٢٤] ٣ - خباب بن األرت.
[٢٢٥] ٤ - خويلد بن عمرو، أبو شريح الخزاعي.

[٢٢٦] ٥ - خزيمة بن ثابت، ذو الشهادتين.
[٢٢٧] ٦ - خفاف بن ايماء.

باب الدال
[٢٢٨] ١ - داود بن عاصم. ٢

--------------------
١ - جون، حربة (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٨٥ كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد في (ط)، ذكره ابن حبان في الثقات ٤: ٢١٧، وفيه: داود بن أبي عاصم،
داود بن عاصم

(٣٨)



باب الذال
[٢٢٩] ١ - ذؤيب، أبو قبيصة.

باب الراء
[٢٣٠] ١ - رافع بن خديج.

[٢٣١] ٢ - رفاعة بن عبد المنذر، أبو لبابة.
[٢٣٢] ٣ - رفاعة بن رافع.

[٢٣٣] ٤ - رافع، أبو سعيد بن المعلي.
[٢٣٤] ٥ - ربيعة بن كعب، أبو فراس األسلمي.

[٢٣٥] ٦ - رافع بن عمير الغفاري.
باب الزاي

[٢٣٦] ١ - الزبير بن العوام.
[٢٣٧] ٢ - زيد بن ثابت.

[٢٣٨] ٣ - زيد بن خالد الجهني.
[٢٣٩] ٤ - زيد بن أرقم.

[٢٤٠] ٥ - زيد بن سهل، أبو طلحة.
[٢٤١] ٦ - زاهر األسلمي، والد مجزأة، من أصحاب الشجرة.

[٢٤٢] ٧ - زهير بن عمرو.
باب السين

[٢٤٣] ١ - سعد بن عبادة بن دليم. ١
--------------------

١ - ال يوجد في (ط).

(٣٩)



[٢٤٤] ٢ - سعد بن أبي وقاص.
[٢٤٥] ٣ - سعيد بن زيد.

[٢٤٦] ٤ - سعد، أبو سعيد الخدري.
[٢٤٧] ٥ - سهل بن حنيف.

[٢٤٨] ٦ - سهل بن أبي خيثمة.
[٢٤٩] ٧ - سهل بن سعد.

[٢٥٠] ٨ - سلمان الفارسي، رحمه الله.
[٢٥١] ٩ - سلمة بن األكوع.

[٢٥٢] ١٠ - سمرة بن جندب.
[٢٥٣] ١١ - السائب بن يزيد.

[٢٥٤] ١٢ - سفيان بن أبي زهير.
[٢٥٥] ١٣ - سليمان بن صرد.

[٢٥٦] ١٤ - سعد بن معاذ.
[٢٥٧] ١٥ - سلمان بن عامر الضبي.
[٢٥٨] ١٦ - سالم، مولى أبي حذيفة.

[٢٥٩] ١٧ - سويد بن النعمان.
[٢٦٠] ١٨ - سلمة الجرمي، والد عمرو.

[٢٦١] ١٩ - سير، ١ أبو جميلة.
[٢٦٢] ٢٠ - سبرة بن معبد.

[٢٦٣] ٢١ - سفيان بن عبد الله الثقفي.
[٢٦٤] ٢٢ - سفينة، أبو ريحانة.

[٢٦٥] ٢٣ - سويد بن مقرن.
--------------------

١ - كذا في النسخ، عنونه في اإلصابة ٢: ٨٥، االستيعاب ١: ١٣٥ (هامش اإلصابة)، أسد
الغابة ٢: ٣٦١، الثقات ٣: ١٧٩، وفيهم: سنين.

(٤٠)



[٢٦٦] ٢٤ - سمرة بن معير، ١ أبو محذورة.
باب الشين

[٢٦٧] ١ - شداد بن أوس.
[٢٦٨] ٢ - شيبة بن عبد الرحمان.

[٢٦٩] ٣ - شريد ٢ بن سويد.
باب الصاد

[٢٧٠] ١ - صخر بن حرب، أبو سفيان.
[٢٧١] ٢ - صدي، أبو امامة.

[٢٧٢] ٣ - الصعب بن جثامة.
[٢٧٣] ٤ - صهيب بن سنان.
[٢٧٤] ٥ - صفوان بن أمية.

باب الضاد
[٢٧٥] ١ - الضحاك، أبو بحر، ٣ سكن البصرة.

باب الطاء
[٢٧٦] ١ - طلحة بن عبيد الله.

[٢٧٧] ٢ - طارق بن أشيم األشجعي.
--------------------

١ - كذا أيضا في أسد الغابة ٢: ٣٥٦، عنونه في اإلصابة ١: ٨٠، وفيه: سمرة بن ميسرة.
٢ - شريك (خ ل)، عنونه في الثقات ٣: ١٨٨ كما أثبتناه.

٣ - هو األحنف بن قيس، الذي مر ذكره.

(٤١)



باب الظاء
[٢٧٨] ١ - ظهير بن رافع.

باب العين
[٢٧٩] ١ - علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن

كالب، يكنى أبا الحسن، أمير المؤمنين عليه السالم.
[٢٨٠] ٢ - عبد الله بن عثمان، يكنى أبا بكر بن أبي قحافة.

[٢٨١] ٣ - عمر بن الخطاب.
[٢٨٢] ٤ - عثمان بن عفان.

[٢٨٣] ٥ - عبد الرحمان بن عوف.
[٢٨٤] ٦ - عبد الله بن عباس.
[٢٨٥] ٧ - عبد الله بن عمر.

[٢٨٦] ٨ - عبد الله بن مسعود.
[٢٨٧] ٩ - عبد الله بن جعفر.

[٢٨٨] ١٠ - عبد الله بن الزبير.
[٢٨٩] ١١ - عبد الله بن زيد بن عاصم األنصاري.

[٢٩٠] ١٢ - عبد الله بن سالم.

[٢٩١] ١٣ - عبد الله بن مغفل.
[٢٩٢] ١٤ - عبد الله بن عتبة.

[٢٩٣] ١٥ - عبد الله بن أبي أوفي.
[٢٩٤] ١٦ - عبد الله بن بسر. ١

[٢٩٥] ١٧ - عبد الله، أبو موسي األشعري.
--------------------

١ - ميسرة (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ٢: ٢٨١ كما أثبتناه.

(٤٢)



[٢٩٦] ١٨ - عبد الله بن عمرو بن العاص.
[٢٩٧] ١٩ - عبد الله بن زمعة.

[٢٩٨] ٢٠ - عبد الرحمان بن أبي بكر بن أبي قحافة.
[٢٩٩] ٢١ - عبد الرحمان بن سمرة.

[٣٠٠] ٢٢ - عبد الرحمان بن سعد، أبو حميد.
[٣٠١] ٢٣ - عبد الله، أبو هريرة.
[٣٠٢] ٢٤ - عبادة بن الصامت.

[٣٠٣] ٢٥ - العباس بن عبد المطلب.
[٣٠٤] ٢٦ - عامر بن ربيعة.

[٣٠٥] ٢٧ - عائذ ٨٥ بن عمرو.
[٣٠٦] ٢٨ - عتبان بن مالك.
[٣٠٧] ٢٩ - عدي بن حاتم.
[٣٠٨] ٣٠ - عروة البارقي.

[٣٠٩] ٣١ - عقبة بن عمرو، أبو مسعود.
[٣١٠] ٣٢ - عقبة بن عامر الجهني.

[٣١١] ٣٣ - عمار بن ياسر.
[٣١٢] ٣٤ - عمران بن حصين.

[٣١٣] ٣٥ - عمرو بن أبي سلمة.
[٣١٤] ٣٦ - عمرو بن أمية.

[٣١٥] ٣٧ - عمرو بن العاص.
[٣١٦] ٣٨ - عمرو بن عوف.

[٣١٧] ٣٩ - عوف بن مالك األشجعي. ٢
--------------------

١ - عامد (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٣١٣ كما أثبتناه.
٢ - ال يوجد في (ط)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٣١٩.

(٤٣)



[٣١٨] ٤٠ - عويمر، أبو الدرداء.
[٣١٩] ٤١ - العال بن الحضرمي.

[٣٢٠] ٤٢ - عبد الله بن ثعلبة بن صعيب. ١
[٣٢١] ٤٣ - عبد الله بن هشام.
[٣٢٢] ٤٤ - عبد الله بن زيد. ٢

[٣٢٣] ٤٥ - عبد الرحمان بن جبر، أبو عيسى. ٣
[٣٢٤] ٤٦ - عقبة بن الحارث.
[٣٢٥] ٤٧ - عمرو بن تغلب.

[٣٢٦] ٤٨ - عمرو بن سلمة الجرمي.
[٣٢٧] ٤٩ - عمرو بن الحارث بن المصطلق.

[٣٢٨] ٥٠ - العداء ٤ بن خالد، بغير اسناد.
[٣٢٩] ٥١ - عاصم بن ثابت بن األفلح.
[٣٣٠] ٥٢ - عامر بن واثلة، أبو الطفيل.

[٣٣١] ٥٣ - عبد الله بن أنيس.
[٣٣٢] ٥٤ - عبد الله بن السائب.

[٣٣٣] ٥٥ - عبد الله بن سخبر. ٥
[٣٣٤] ٥٦ - عبد الله بن سرجس.
[٣٣٥] ٥٧ - عبد الله بن حذافة.
[٣٣٦] ٥٨ - عبد الله بن ربيعة.

--------------------
١ - مصعب (خ ل)، ذكره في اإلصابة ٢: ٢٨٥، أسد الغابة ٣: ١٢٨ وفيهما: صعير.

٢ - يزيد (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب علي عليه السالم، كما أثبتناه.
٣ - أبو عنس (خ ل)، عنونه في اإلصابة ٢: ٣٩٤ كما أثبتناه.

٤ - العزاء (خ ل)، ذكره في الثقات ٣: ٣١١ كما ذكرناه.
٥ - عنونه ابن حبان في الثقات ٥: ٢٥، وفيه: عبد الله بن سخبرة.

(٤٤)



[٣٣٧] ٥٩ - عبد الله بن المسيب.
[٣٣٨] ٦٠ - عبد الله بن عثمان.

[٣٣٩] ٦١ - عبد المطلب بن ربيعة.
[٣٤٠] ٦٢ - عتبة بن غزوان.
[٣٤١] ٦٣ - عدي بن عميرة.

[٣٤٢] ٦٤ - عرفجة.
[٣٤٣] ٦٥ - عثمان بن أبي العاص.

[٣٤٤] ٦٦ - عمرو بن أخطب، أبو زيد. ١
[٣٤٥] ٦٧ - عمرو بن حريث.
[٣٤٦] ٦٨ - عمرو بن عبسة.
[٣٤٧] ٦٩ - عمارة بن رويبة.

[٣٤٨] ٧٠ - عمير بن عبد الله بن الجراح. ٢
باب الفاء

[٣٤٩] ١ - الفضل بن العباس.
[٣٥٠] ٢ - فضالة بن عبيد.

باب القاف
[٣٥١] ١ - قيس بن سعد.

[٣٥٢] ٢ - قتادة بن النعمان.
[٣٥٣] ٣ - قدامة بن مظعون، شهد بدرا.

--------------------
١ - عمرو بن الجعد بن زيد (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٢٧٥ كما أثبتناه.

٢ - لم تذكره الكتب في األصحاب، والظاهر أن عمير مصحف عامر، وهو أبو عبيدة عامر بن
عبد الله بن الجراح، راجع أسد الغابة ٣: ٨٤.

(٤٥)



[٣٥٤] ٤ - قبيصة بن مخارق.
[٣٥٥] ٥ - قطبة بن مالك.

باب الكاف
[٣٥٦] ١ - كعب بن مالك.

[٣٥٧] ٢ - كعب بن عجرة. ١
[٣٥٨] ٣ - كعب بن عمرو، أبو اليسر. ٢

[٣٥٩] ٤ - كنان بن حصين، أبو مرثد.
[٣٦٠] ٥ - كعب بن عاصم، أبو مالك األشعري، وقيل: اسمه عبيد.

باب الميم
[٣٦١] ١ - محمد بن مسلمة األنصاري.

[٣٦٢] ٢ - مالك بن الربيع، أبو أسيد.
[٣٦٣] ٣ - مالك بن الحويرث.
[٣٦٤] ٤ - مالك بن صعصعة.

[٣٦٥] ٥ - معاذ بن جبل.
[٣٦٦] ٦ - معاوية بن أبي سفيان.

[٣٦٧] ٧ - المغيرة بن شعبة.
[٣٦٨] ٨ - المقداد بن عمرو بن األسود. ٣

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - أبو اليسير (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٣: ٣٠٠، والجزري في أسد الغابة ٤: ٢٤٥
كما أثبتناه.

٣ - صرح الشيخ عند عده في أصحاب علي عليه السالم ان اسود ليس والده وال جده وانما
هو رجل أجنبي قد تبناه فنسب إليه.

(٤٦)



[٣٦٩] ٩ - معقل بن يسار.
[٣٧٠] ١٠ - المسور بن مخرمة.

[٣٧١] ١١ - معيقيب.
[٣٧٢] ١٢ - المسيب بن حزن.

[٣٧٣] ١٣ - مجاشع بن مسعود.
[٣٧٤] ١٤ - محمود بن الربيع.

[٣٧٥] ١٥ - المقدام بن معدي كرب.
[٣٧٦] ١٦ - مرداس األسلمي.

[٣٧٧] ١٧ - معن بن يزيد.
[٣٧٨] ١٨ - محمد بن أياس بن بكير، عن أبيه. ١

[٣٧٩] ١٩ - مروان بن الحكم.
[٣٨٠] ٢٠ - مقرن.

[٣٨١] ٢١ - معاوية بن الحكم السلمي.
[٣٨٢] ٢٢ - المستورد الفهري.
[٣٨٣] ٢٣ - مطيع بن األسود.
[٣٨٤] ٢٤ - معمر بن عبد الله.

[٣٨٥] ٢٥ - محمد بن عبد الله بن جحش األسدي، حليف بني عبد الشمس،
عداده في المدنيين. ٢

[٣٨٦] ٢٦ - محمد بن صفوان السلمي األنصاري، عداده في المدنيين، مات سنة
--------------------

١ - كذا في النسخ، والظاهر أن (عن أبيه) مصحف (وأبيه)، بمعني ان كالهما من أصحابه
صلى الله عليه وآله، ألنه لم يعلم روايته عن أبيه، ذكرهما الجزري في أسد الغابة ١: ١٥٢، ٤: ٣١٢،

فراجع.
١ - عبيد الله، حليف نزار بن عبد شمس (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٣٦٣ كما

أثبتناه.

(٤٧)



ثالث وأربعين في صفر، وصلى عليه مروان بن الحكم.
[٣٨٧] ٢٧ - محمد بن صيفي األنصاري، عداده في المدنيين.

[٣٨٨] ٢٨ - محمد بن حبيب النضري، عداده في الشاميين، قال ابن عقدة: في
حديثه نظر.

[٣٨٩] ٢٩ - محمد بن أبي عميرة، عداده في الشاميين.
[٣٩٠] ٣٠ - محمد بن قيس، أبو رهم األشعري، أخو أبي موسي، عداده في

الكوفيين، ولهما أخ آخر يكنى أبا بردة، وقيل: إن أبا بردة كان ابن أبي موسي، و
أخوه االخر يكنى أبا عامر بن قيس. ١

[٣٩١] ٣١ - محمد بن جعفر بن أبي طالب، عداده في المدنيين، قدم على علي
عليه السالم الكوفة.

[٣٩٢] ٣٢ - محمد بن حاطب الجمحي، عداده في الكوفيين، ولد في الهجرة األولي
بالحبشة.

[٣٩٣] ٣٣ - محمد بن أنس بن فضاله الظفري األنصاري، عداده في المدنيين.
[٣٩٤] ٣٤ - محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن

تيم
ابن مرة، يكنى أبا القاسم، وقيل: يكنى أبا سليمان، قتل يوم الجمل في عسكر أهل

البصرة.
[٣٩٥] ٣٥ - محمد بن أبي سلمة عبد الله بن عبد األسد بن هالل بن عبد الله بن

عمرو بن مخزوم، شهد مع علي عليه السالم هو وأخوه سلمة، وأمهما أم سلمة زوجة
النبي صلى الله عليه وآله، أتت بهما إلى علي عليه السالم فقالت: هما عليك صدقة،
فلو يصلح لي الخروج لخرجت معك، وقيل: سلمة وعمرو ابنا أبي سلمة، قال ابن

عقدة: هذا أصح.
[٣٩٦] ٣٦ - محمد بن عبد الله بن سالم بن الحارث الخزرجي األنصاري، عداده

--------------------
١ - أبا عمرو بن قيس (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٣٦٧، وابن حجر في اإلصابة

٣: ٣٨٢ كما أثبتناه.

(٤٨)



في المدنيين.
[٣٩٧] ٣٧ - محمد بن عمرو بن حزم األنصاري، عداده في المدنيين، شهد مع علي

عليه السالم.
[٣٩٨] ٣٨ - محمد بن بديل بن ورقاء الخزاعي، عداده في الكوفيين، أصله حجازي

نزل الكوفة، شهد مع علي عليه السالم هو وأخوه عبد الله، قتال معه بصفين وهما
رسوال رسول الله إلى أهل اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى أبيهما

بديل بن ورقاء.
[٣٩٩] ٣٩ - محمد الهمداني خادم النبي صلى الله عليه وآله. ١

[٤٠٠] ٤٠ - محمد، ويقال: محمود، ويقال: سمرة الغفاري، قتل ببطن قناة مع رعاء
النبي، قتلهم عبد الله بن عتيبة ٢ واستباح سرح المدينة.

[٤٠١] ٤١ - محمد بن زيد بن الخطاب، ٣ قيل: إنه ولد علي عهد النبي صلى الله
عليه

وآله.
[٤٠٢] ٤٢ - محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

عداده في المدنيين.
[٤٠٣] ٤٣ - محمد بن أبي بكر، ولد في حجة الوداع وقتل بمصر سنة ثمان وثالثين

من الهجرة في خالفة علي عليه السالم، وكان عامال عليها من قبله.
[٤٠٤] ٤٤ - محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس األنصاري، عداده في المدنيين.
[٤٠٥] ٤٥ - محمد بن عبد الله بن زيد األنصاري، يقال: إنه ولد بعهد النبي صلى

الله
عليه وآله، عداده في المدنيين.

--------------------
١ - لم يعنون في كتب الرجال، نعم في اإلصابة ٣: ٣٨٥ وأسد الغابة ٤: ٣١٦: محمد مولى النبي

صلى الله عليه وآله.
٢ - عبد الله بن عنبسة (خ ل)، أقول: لم نجد هذا العنوان في زمرة األصحاب، ذكر الجزري:

محمد بن حميد الغفاري ولم يذكر ما ذكره الشيخ رحمه الله.
٣ - لم نجده في كتب الرجال، ولم يذكروا لزيد غير عبد الرحمان.

(٤٩)



[٤٠٦] ٤٦ - محمد بن عطية عداده في الحجازيين، روي عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال: (من أشراط الساعة أن يخرب العامر وأن يعمر الخراب).

[٤٠٧] ٤٧ - محمد بن قيس بن مخرمة الزهري، عداده في المكيين، يقال: إنه ولد
في

عهد النبي صلى الله عليه وآله وروي عن عائشة، وروي عن النبي صلى الله عليه
وآله أنه قال: (من مات في أحد الحرمين بعثه الله آمنا يوم القيامة).

[٤٠٨] ٤٨ - محمد بن عمار بن ياسر المخزومي، عداده في الكوفيين، وكان النبي
صلى

الله عليه وآله قد عاده من مرض برصه ودعا له.
[٤٠٩] ٤٩ - محمد بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، عداده في الشاميين، و

كان مع معاوية يوم صفين.
باب النون

[٤١٠] ١ - النعمان بن بشير.
[٤١١] ٢ - نفيع يكنى أبا بكرة. ١

[٤١٢] ٣ - نضلة بن عبيد، يكنى أبا برزة. ٢
[٤١٣] ٤ - نوفل بن معاوية.

[٤١٤] ٥ - النعمان بن مقرن.
[٤١٥] ٦ - النواس بن سمعان.

[٤١٦] ٧ - نافع بن عتبة.
[٤١٧] ٨ - نبيه.

باب الواو
[٤١٨] ١ - وهب، أبو جحيفة.

--------------------
١ - أبا بكر (خ ل)، ذكره في اإلصابة ٤: ٢٣ كما أثبتناه.

٢ - أبا بردة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٤١٩ كما أوردناه.

(٥٠)



[٤١٩] ٢ - واثلة بن األسقع.
[٤٢٠] ٣ - وحشي بن حرب.

[٤٢١] ٤ - وائل بن حجر.
باب الهاء

[٤٢٢] ١ - هاني بن نيار، ١ أبو بردة.
[٤٢٣] ٢ - هشام بن حكيم بن حزام.

[٤٢٤] ٣ - هشام بن عامر.
باب الياء

[٤٢٥] ١ - يعلى بن أمية.
باب الكنى

[٤٢٦] ١ - أبو الجهم بن الحارث، وقيل: اسمه عبد الله.
[٤٢٧] ٢ - أبو بشير.

[٤٢٨] ٣ - أبو عامر، أو أبو مالك األشعري. ٢
[٤٢٩] ٤ - أبو داود.

[٤٣٠] ٥ - أبو حية. ٣
باب النساء

[٤٣١] ١ - فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله.
--------------------

١ - هاني بن يسار (خ ل)، ذكره في اإلصابة ٣: ٥٩٦ كما أثبتناه.
٢ - في (ط) عنونهما بعنوانين، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٤: ١٢٣.

٣ - أبو حبسة (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٤: ٤٧ كما أثبتناه.

(٥١)



[٤٣٢] ٢ - أم سلمة، زوجته صلى الله عليه وآله.
[٤٣٣] ٣ - عائشة.
[٤٣٤] ٤ - حفصة.

[٤٣٥] ٥ - أم حبيبة.
[٤٣٦] ٦ - ميمونة.

[٤٣٧] ٧ - جويرية بنت الحارث.
[٤٣٨] ٨ - زينت بنت جحش.
[٤٣٩] ٩ - صفية بنت حي. ١
[٤٤٠] ١٠ - سودة بنت زمعة.

[٤٤١] ١١ - أسماء بنت أبي بكر.
[٤٤٢] ١٢ - أم هاني بنت أبي طالب، واسمها فاختة.

[٤٤٣] ١٣ - أم الفضل، اسمها لبابة.
[٤٤٤] ١٤ - زينب بنت أبي سلمة.

[٤٤٥] ١٥ - أم كلثوم بنت عقبة.
[٤٤٦] ١٦ - أم قيس بنت محصن. ٢

[٤٤٧] ١٧ - سبيعة األسلمية بنت الحارث.
[٤٤٨] ١٨ - أم حرام بنت ملحان.

[٤٤٩] ١٩ - أم سليم.
[٤٥٠] ٢٠ - أم شريك.
[٤٥١] ٢١ - أم عطية.

[٤٥٢] ٢٢ - زينب امرأة ابن مسعود.
--------------------

١ - بنت يحيي (خ ل)، عنونها ابن حجر في اإلصابة ٤: ٣٤٦ كما أثبتناه.
٢ - بنت محيص (خ ل)، عنونها ابن حجر في اإلصابة ٤: ٤٨٥ كما ذكرناه.

(٥٢)



[٤٥٣] ٢٣ - الربيع بنت معوذ. ١
[٤٥٤] ٢٤ - فاطمة بنت قيس.

[٤٥٥] ٢٥ - أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص.
[٤٥٦] ٢٦ - أم رومان.
[٤٥٧] ٢٧ - أم العال.

[٤٥٨] ٢٨ - خنساء بنت خدام. ٢
[٤٥٩] ٢٩ - صفية بنت شيبة.

[٤٦٠] ٣٠ - خولة بنت ثامر، وقيل: هي خولة بنت قيس.
[٤٦١] ٣١ - أم سليط.

[٤٦٢] ٣٢ - خولة بنت حكيم.
[٤٦٣] ٣٣ - خدامة ٣ بنت وهب.

[٤٦٤] ٣٤ - أم الحصين.
[٤٦٥] ٣٥ - أم مبشر.

[٤٦٦] ٣٦ - أم هشام بنت حارثة. ٤
[٤٦٧] ٣٧ - أخت عمرة. ٥

[٤٦٨] ٣٨ - أسماء بنت عميس.
--------------------

١ - الربيعة بنت مسعود (خ ل)، عنونها ابن حجر في اإلصابة ٤: ٣٠٠ كما أثبتناه.
٢ - بنت خزام (خ ل)، ذكرها ابن حجر في اإلصابة ٤: ٢٨٦ كما أثبتناه، وفي أسد الغابة

٥: ٤٤٠: خذام.
٣ - حزامة (خ ل)، عنونها ابن حجر في اإلصابة ٤: ٢٨١ كما أثبتناه.

٤ - هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان األنصارية، عنونها الجزري في أسد الغابة ٥: ٦٢٥.
٥ - عمر (خ ل)، لم نجده في الكتب من الصحابة، نعم في أسد الغابة ٥: ٦٢٨: أخت عقبة بن

عامر.

(٥٣)



أسماء
من روى عن أمير المؤمنين

عليه السالم

(٥٥)



باب الهمزة
[٤٦٩] ١ - أسامة بن زيد بن حارثة، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، و

األصل من كلب، ونسبه معروف.
[٤٧٠] ٢ - اصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي.

[٤٧١] ٣ - إبراهيم بن عبد الله القاري، من القارة.
[٤٧٢] ٤ - أيوب بن عبيد، بدري.

[٤٧٣] ٥ - أشعث بن قيس الكندي، ثم صار خارجيا ملعونا.
[٤٧٤] ٦ - أحنف بن قيس التميمي.

[٤٧٥] ٧ - أبي بن قيس.
[٤٧٦] ٨ - األشرف بن جبلة، أخو حكيم بن جبلة. ١

[٤٧٧] ٩ - إبراهيم بن يزيد النخعي.
[٤٧٨] ١٠ - أويس التميمي.

[٤٧٩] ١١ - األسود بن يزيد. ٢
[٤٨٠] ١٢ - أعين بن ضبيعة.

[٤٨١] ١٣ - األسود بن عرفجة السكسكي، شامي، هرب من معاوية ولجاء إليه.
[٤٨٢] ١٤ - أدهم بن محرز الباهلي.

[٤٨٣] ١٥ - أويس القرني.
--------------------

١ - كذا أيضا ذكره المفيد في الجمل: ٢٨٣، وفي تاريخ الطبري ٣: ٤٩١، والكامل البن أثير
٢: ٣٢١، وتاريخ خليفة بن خياط: ١٨٣، ان األشرف ابنه ال أخوه.

٢ - برير (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٦٤ كما أثبتناه.

(٥٧)



باب الباء
[٤٨٤] ١ - بريدة بن الحصيب ١ األسلمي الخزاعي، مدني عربي.

[٤٨٥] ٢ - البراء بن عازب، أنصاري.
[٤٨٦] ٣ - بشير بن زيد. ٢

[٤٨٧] ٤ - بكر بن تغلب السدوسي.
[٤٨٨] ٥ - بشير بن الخصاصية، وكان اسمه بربر، فسماه رسول الله صلى الله عليه

وآله بشيرا.
[٤٨٩] ٦ - بشر بن أبي مسعود األنصاري، قتل يوم الحرة.

[٤٩٠] ٧ - بشر بن مسعود. ٣
باب التاء

[٤٩١] ١ - تميم بن حذيم الناجي، شهد معه عليه السالم.
[٤٩٢] ٢ - تميم بن عمرو، يكنى أبا حنش، وكان عامل أمير المؤمنين عليه السالم

على مدينة الرسول، حتى قدم سهل بن حنيف. ٤
باب الثاء

[٤٩٣] ١ - ثابت بن سعد
--------------------

١ - الخصيب (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٢٩، كما أثبتناه.
٢ - بشر (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ١: ١٦٠، كما أثبتناه.

٣ - بشير (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٣١ كما أثبتناه.
٤ - أبا حبش (خ ل)، ذكره ابن أثير في أسد الغابة ١: ٢١٨، وفيه: تميم بن عبد عمرو أبو الحسن
المازني، كان عامال لعلي بن أبي طالب عليه السالم على المدينة حين خرج إليه سهل بن حنيف إلى

العراق.

(٥٨)



[٤٩٤] ٢ - ثابت بن الحجاج، وكان يروي عن زيد بن ثابت.
[٤٩٥] ٣ - ثابت البناني، يكنى أبا فضالة، من أهل بدر، قتل معه عليه السالم

بصفين.
باب الجيم

[٤٩٦] ١ - جندب بن جنادة، ويقال: جندب بن السكن، يكنى أبا ذر، أحد
األركان األربعة.

[٤٩٧] ٢ - جندب بن عبد الله األزدي. ١
[٤٩٨] ٣ - جابر بن عبد الله األنصاري المدني العربي الخزرجي.

[٤٩٩] ٤ - جويرية بن مسهر، عربي كوفي. ٢
[٥٠٠] ٥ - جعيد الهمداني، كوفي. ٣

[٥٠١] ٦ - جبلة بن عمرو.
[٥٠٢] ٧ - جحادة بن سعد األنصاري.
[٥٠٣] ٨ - جرير بن عبد الله البجلي.

[٥٠٤] ٩ - جبلة بن أبي سفيان، مضري.
[٥٠٥] ١٠ - جبلة بن عطية، يكنى أبا عرفة. ٤

[٥٠٦] ١١ - جارية بن قدامة السعدي، عم األحنف. ٥
[٥٠٧] ١٢ جعدة بن هبيرة المخزومي، ابن أخت أمير المؤمنين عليه السالم، امه أم

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٤٤، والبرقي في رجاله: ٥، وفيهما: جويرية بن
مسهر العبدي كوفي.

٣ - جعدة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٦: ١٥٢ كما أثبتناه.
٤ - ذكره المنقري في الصفين: ٣٠٤ و ٣٠٥، وفيه: أبو عرفاء.

٥ - ال يوجد في عين

(٥٩)



هاني بنت أبي طالب.
[٥٠٨] ١٣ - جحل بن عامر. ١

[٥٠٩] ١٤ - جرير بن كليب الكندي. ٢
باب الحاء

[٥١٠] ١ - الحسن والحسين، ابنا علي عليهم السالم.
[٥١١] ٢ - حذيفة بن اليمان العبسي، وعداده في األنصار، وقد عد من األركان

األربعة.
[٥١٢] ٣ - حبيب بن مظاهر األسدي. ٣
[٥١٣] ٤ - الحارث الهمداني الحالقي. ٤

[٥١٤] ٥ - حكيم بن سعد الحنفي، وكان من شرطة الخميس، يكنى أبا تحبي. ٥
[٥١٥] ٦ - حجر بن عدي الكندي، وكان من االبدال.

[٥١٦] ٧ - الحسن العرني، من بجيلة.

[٥١٧] ٨ - الحارث بن قيس الجعفي.
[٥١٨] ٩ - حبة بن جوين العرني، كوفي، وكنية حبة أبو قدامة، وقيل: ابن حوية

العرني.
--------------------

١ - - كذا في النسخ، والصحيح: حجل بن عامر، كما ذكره المنقري في وقعة صفين: ٤٤٣ و ٤٤٤
وابن أعثم في فتوحه ٣: ١٣٤.

٢ - ال يوجد في (ع)، ولعله جري بن كليب النهدي كما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب
٢: ٧٨، وابن حبان في الثقات ٤: ١١٧.

١٤ - عنونه في لسان الميزان ٢: ١٧٣، وفيه: مظهر.
٣ - عنونه في تهذيب التهذيب ٢: ١٤٥، وفيه: الخارفي.

٤ - حكيم بن سعيد، أبا يحيى (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٤: ١٨٢ والخطيب في تاريخ
بغداد ٨: ٢٧٣ كما أثبتناه.

(٦٠)



[٥١٩] ١٠ - الحصين بن جندب، يكنى أبا ظبيان الجنبي، كوفي.
[٥٢٠] ١١ - الحجاج بن غزية األنصاري.

[٥٢١] ١٢ - الحارث بن سراقة. ١
[٥٢٢] ١٣ - حبيب بن عبد الله.

[٥٢٣] ١٤ - الحصين بن الحارث بن عبد المطلب.
[٥٢٤] ١٥ - الحجاج بن عمرو.

[٥٢٥] ١٦ - حنظلة بن النعمان بن عمرو، من بني زريق.
[٥٢٦] ١٧ - الحارث بن عوف الليثي، يكنى أبا واقد، وهو الذي حلف معاوية

ليذيبن اآلنك في مسامعه. ٢
[٥٢٧] ١٨ - حبيب بن أسلم.

[٥٢٨] ١٩ - الحارث بن الربيع، يكنى أبا زياد، وكان عامله عليه السالم على
المدينة، أحد بني مازن بن النجار.

[٥٢٩] ٢٠ - الحارث بن قيس، قطعت رجله بصفين.
[٥٣٠] ٢١ - حكيم بن جبلة.

[٥٣١] ٢٢ - حالس بن عمرو الهجري. ٣
[٥٣٢] ٢٣ - حزين القاري.

[٥٣٣] ٢٤ - حبيب بن أبي ثابت.
[٥٣٤] ٢٥ - الحارث بن همام النخعي، صاحب لواء األشتر يوم صفين.

[٥٣٥] ٢٦ - حريث بن جابر الحنفي.
--------------------

١ - الحارثة (خ ل)، ذكره المفيد في الجمل: ١٠٤ كما أثبتناه، عنونه ابن حبان في الثقات ٣: ٨٠،
وفيه: الحارثة.

٢ - عمرو الليثي (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢: ١٥٤، ١٢: ٢٧٠، والمفيد
في الجمل: ١٠٣ كما أثبتناه، واآلنك - كافلس - الرصاص.

٣ - عنونه في تهذيب التهذيب ٣: ١٧٦، وأيضا في اكمال االكمال ٣: ١٦٩، وفيهما: خالس.

(٦١)



[٥٣٦] ٢٧ - الحارث بن شهاب الطائي.
[٥٣٧] ٢٨ - الحارث بن حصيرة.
[٥٣٨] ٢٩ - حارثة بن قدامة. ١

[٥٣٩] ٣٠ - حارثة بن ثور.
[٥٤٠] ٣١ - حضين بن المنذر، يكنى أبا ساسان الرقاشي، صاحب رايته

عليه السالم. ٢
[٥٤١] ٣٢ - الحارث بن الصباح.

[٥٤٢] ٣٣ - الحارث بن جمهان. ٣
[٥٤٣] ٣٤ - الحصين بن عبد الرحمان السلمي.

[٥٤٤] ٣٥ - الحسين بن نوف الناعظي.
[٥٤٥] ٣٦ - حسان بن مخزوم البكري، كان معه عليه السالم. ٤

[٥٤٦] ٣٧ - حنش بن المعتمر. ٥
باب الخاء

[٥٤٧] ١ - خالد بن زيد، مدني عربي خزرجي، يكنى أبا أيوب األنصاري،
من الخزرج.

[٥٤٨] ٢ - خزيمة بن ثابت، ذو الشهادتين.
--------------------

١ - ذكره المسعودي في مروج الذهب ٢: ٣٦٦ و ٤١٥، وابن أعثم في فتوحه ٣: ١٩٩، وان
قيل باتحاده مع جارية بن قدامة.

٢ - حصين، اليرقاشي (خ ل) ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٢٣، وابن قتيبة في عيون االخبار
١: ٨٨، والجاحظ في البيان والتبيين ٤: ١٠٢ كما أثبتناه.

٣ - جهمان (خ ل)، عنونه الطبري في تاريخه ٤: ٣٧ كما أثبتناه.
٤ - لعله حسان بن مخدوج البكري، كما في وقعة صفين: ١٣٧، تاريخ الطبري ٣: ٥٠٢.

٥ - حش بن المغيرة (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٥٨ كما ذكرناه.

(٦٢)



[٥٤٩] ٣ - خوات بن جيبر، بدري.
[٥٥٠] ٤ - خشرم بن الحباب بن المنذر، من بني سلمة.

[٥٥١] ٥ - خالد بن أبي دجانة، من أهل بدر.
[٥٥٢] ٦ - خارجة بن مصعب.

[٥٥٣] ٧ - خالد بن حصين.
[٥٥٤] ٨ - خالد بن معمر الذهلي.

باب الدال
[٥٥٥] ١ - دينار، يكنى أبا سعيد، ولقبه عقيصا، وانما لقب بذلك لشعر قاله.

باب الراء
[٥٥٦] ١ - رشيد الهجري.

[٥٥٧] ٢ - الرياش بن عدي الطائي. ١
[٥٥٨] ٣ - ربيعة بن ناجذ األسدي األزدي، عربي كوفي.

[٥٥٩] ٤ - رفاعة بن رافع األنصاري.
[٥٦٠] ٥ - رافع بن خديج.
[٥٦١] ٦ - رفاعة بن شداد.

[٥٦٢] ٧ - رقيقة المحاربي. ٢
[٥٦٣] ٨ - ربيعة بن علي، ٣ كان أبو إسحاق يروي عنه.

[٥٦٤] ٩ - أركان اللحام.
--------------------

١ - هو الرياش بن عمرو الطائي (وعدي الطائي، كما في ثقات ابن حبان ٤: ٢٤٢)
٢ - والظاهر أنه ربيعة (ربيع) بن زياد المحاربي، ذكره البخاري في تاريخه ٣: ٢٦٨، وابن حجر

في تهذيبه ٣: ٢٤٤، وابن حبان في الثقات ٤: ٢٣١.
٣ - كذا في النسخ، وفي ثقات ابن حبان ٤: ٢٢٨ ربيع بن علي.

(٦٣)



باب الزاي
[٥٦٥] ١ - زيد بن أرقم األنصاري، عربي مدني خزرجي، عمي بصره.

[٥٦٦] ٢ - زيد بن صوحان، وكان من االبدال، قتل يوم الجمل، وقيل: إن عائشة
استرجعت حين قتل.

[٥٦٧] ٣ - زاذان، يكنى أبا عمرة الفارسي. ١
[٥٦٨] ٤ - زياد بن أبي الجعد. ٢

[٥٦٩] ٥ - زربن حبيش، وكان فاضال.
[٥٧٠] ٦ - زيد بن وهب الجهني، كوفي.

[٥٧١] ٧ - زيد بن الحصين األسلمي، من المهاجرين.
[٥٧٢] ٨ - زيد بن خالد الجهني.

[٥٧٣] ٩ - زياد بن بياضة األنصاري.
[٥٧٤] ١٠ - زيد بن حارثة، وليس بأبي أسامة بن زيد.

[٥٧٥] ١١ - زميلة. ٣
[٥٧٦] ١٢ - الزغل بن جبلة، أخو حكيم بن جبلة. ٤

[٥٧٧] ١٣ - زيد بن يتبع. ٥
--------------------

١ - عنونه البرقي في رجاله: ٤، وفيه: أبو عمرو.
٢ - في النسخ: زياد بن الجعد، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره البخاري في التاريخ الكبير

٣: ٣٤٧، والبرقي في رجاله: ٥، والنجاشي في ترجمة رافع بن سلمة بن زياد، الرقم: ٤٤٧، ويأتي
أيضا تصريح الشيخ عند عد أخيه: سالم بن أبي الجعد.
٣ - عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ٤١، وفيه: رميلة.

٤ - كذا في النسخ، وهو مصحف، واألصح انه رعل بن جبلة، كما صرح به المفيد في الجمل:
٢٨٣ - ٢٨٤، والطبري في تاريخه ٣: ٣٩٠، وابن األثير في كامله ٢: ٣٢١، وخليفة بن خياط

في تاريخه: ١٨٣.
٥ - قميع (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٤: ٢٥١ كما أثبتناه.

(٦٤)



[٥٧٨] ١٤ - زيد بن هاني السبيعي. ١
[٥٧٩] ١٥ - زحر بن قيس، ٢ رسوله عليه السالم إلى جرير بن عبد الله إلى الري.
[٥٨٠] ١٦ - زياد بن كعب بن مرحب، ينظر في امره وما كان منه في أمر الحسين

عليه السالم، وهو رسوله إلى األشعث بن قيس إلى آذربيجان. ٣
[٥٨١] ١٧ - زياد بن عبيد، عامله عليه السالم على البصرة.

[٥٨٢] ١٨ - زيد بن ربيعة، يكنى أبا معبد. ٤
[٥٨٣] ١٩ - زياد بن النضر الحارثي. ٥
[٥٨٤] ٢٠ - زياد بن حفص التميمي. ٦

[٥٨٥] ٢١ - زياد بن الحصين التميمي، من أهل البصرة ومن أهل الجزيرة.
باب السين

[٥٨٦] ١ - سلمان الفارسي، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، يكنى أبا عبد الله،
أول األركان األربعة.

[٥٨٧] ٢ - سعد بن مالك الخزرجي، يكنى أبا سعيد الخدري األنصاري
--------------------

١ - كذا في النسخ، وهو تصحيف، واألصح انه يزيد بن هاني السبيعي، كما في تاريخ الطبري
٤: ٢٥، ووقعة صفين للمنقري: ١٨٤ و ٤٩٠ و ٤٩١.

٢ - زهر (خ ل)، ذكره المفيد في الجمل: ٣٩٩، والطبري في تاريخه ٤: ٢٠١ كما أثبتناه.
٣ - هو زياد بن كعب بن مرحب الهمداني، عبر عنه بهذا العنوان ابن أعثم في فتوحه ٣: ١٦٢،

ويعبر عنه بزياد بن كعب، كما في مناقب آل أبي طالب ٢: ٢٣٩، اإلمامة والسياسة ١: ٧٩، وبزياد
ابن مرحب، كما في وقعة صفين: ٢٠ و ٢١.

٤ - في بعض النسخ، زيادة: تبعا لهم، ولعل المراد انه تبعا لهم عليهم السالم.
٥ - النصر (خ ل)، عنونه المفيد في الجمل: ١٣٨، والطبري في تاريخه ٣: ٥٦٣، والذهبي في

تاريخ االسالم ٣: ٤٣٨ كما أثبتناه.
٦ - كذا أيضا ذكره ابن األثير في كامله ٢: ٥٤، وفي بعض الكتب: حفصة، كما في تاريخ الطبري

.٣: ٥٧١

(٦٥)



العربي المدني.
[٥٨٨] ٣ - سهل بن حنيف األنصاري، عربي، وكان واليه عليه السالم على المدينة،

يكنى أبا محمد.
[٥٨٩] ٤ - سويد بن غفلة.

[٥٩٠] ٥ - سليم بن قيس الهاللي.
[٥٩١] ٦ - سيحان بن صوحان العبدي، أخو صعصعة. ١

[٥٩٢] ٧ - سعد، مواله عليه السالم.
[٥٩٣] ٨ - سلمة بن كهيل.

[٥٩٤] ٩ - سالم بن أبي الجعد.
[٥٩٥] ١٠ - سعد بن عمران، ويقال: سعد بن فيروز، ٢ كوفي مولى، كان خرج يوم

الجماجم مع ابن األشعث، يكنى أبا البختري.
[٥٩٦] ١١ - سعيد بن وهب الهمداني. ٣

[٥٩٧] ١٢ - سليمان بن صرد الخزاعي، المتخلف عنه يوم الجمل، المروي عن
الحسن

أو المروي على لسانه كذبا في عذره في التخلف.
[٥٩٨] ١٣ - سلمة بن األكوع.

[٥٩٩] ١٤ - سهل بن سعد الساعدي.
[٦٠٠] ١٥ - سعد بن عمرو. ٤

--------------------
١ - سبحان (خ ل)، ذكره المفيد في الجمل: ٣٠٩، والطبري في تاريخه ٣: ٥٣٠ و ٥٣٦، وابن

األثير في كامله ٢: ٣٤٠ كما أثبتناه.
٢ - عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٧٢، والبرقي في رجاله: ٦، وفيهما: سعيد بن

فيروز.
٣ - سعد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٩٥ كما أثبتناه.

٤ - ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٢١، وفيه: سعيد بن عمرو، والمنقري في الصفين: ٢٨٥، وفيه:
سعد بن عمر.

(٦٦)



[٦٠١] ١٦ - سعد بن زياد بن وديعة.
[٦٠٢] ١٧ - سمرة بن ربيعة.

[٦٠٣] ١٨ - سعيد بن قيس الهمداني. ١
[٦٠٤] ١٩ - سفيان بن الليل. ٢

[٦٠٥] ٢٠ - سعيد بن وهب الجهني.
[٦٠٦] ٢١ - سالمة الكندي. ٤٥

[٦٠٧] ٢٢ - سيد بن عبيد البختري. ٤
[٦٠٨] ٢٣ - سعيد بن مسعود الثقفي. ٥

[٦٠٩] ٢٤ - سنان بن مالك النخعي.
[٦١٠] ٢٥ - سفيان بن يزيد، اخذ الراية، ثم أخوه عبيد بن يزيد، ثم أخوه كرب بن

يزيد، ثم اخذ الراية عميرة بن بشر، ثم أخوه الحارث بن بشر، فقتلوا، ثم اخذ الراية
وهب بن كريب أبو القلوص.

[٦١١] ٢٦ - سماك بن عبد عوف.
[٦١٢] ٢٧ - سعد بن حذيفة بن اليمان.

[٦١٣] ٢٨ - سليمان بن مسهر، كان يروي عن خرشة بن الحر الحارثي، وكانا
جميعا

مستقيمين، وكان األعمش يروي عنه.
--------------------

١ - سعد (خ ل)، ذكره المفيد في الجمل: ٣١٩، والطبري في تاريخه ٤: ٣٩، وابن حبان في
الثقات ٤: ٢٨٨ كما أثبتناه.

٢ - سفيان بن أكيل (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٤: ٣١٩، والطبري في تاريخه ٣: ٤٤٠
كما أثبتناه.

٣ - سالمة الذري (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٨: ٢٨٧ كما أثبتناه.
٤ - عبيد بن البختري (خ ل)، عنونه الشيخ في أماليه ١: ٦٧، والمفيد في أماليه: ١٧١ كما

أثبتناه.
٥ - هو عم المختار بن أبي عبيد، عبر عنه في بعض الكتب بسعد بن مسعود، كما في تاريخ

الطبري ٤: ٦٢، والفتوح البن أعثم ٤: ٢٩٠.

(٦٧)



[٦١٤] ٢٩ - سعد بن حميد، أبو عمار الهمداني، أصيبت عينه بصفين.
باب الشين

[٦١٥] ١ - شريح بن النعمان الهمداني. ١
[٦١٦] ٢ - شداد بن األزمع الهمداني.

[٦١٧] ٣ - شتير بن شكل العبسي، وقال سعد: شبير.
[٦١٨] ٤ - شقيق بن سلمة، يكنى أبا وائل. ٢

[٦١٩] ٥ - شريح بن قدامة السلمي.
[٦٢٠] ٦ - شبث بن ربعي، رجع إلى الخوارج.

[٦٢١] ٧ - شريك بن األعور السلمي النخعي. ٣
[٦٢٢] ٨ - شقيق بن ثور.

[٦٢٣] ٩ - شرحبيل وهبيرة وكريب وبريد ٤ وسمير، ويقال: شتير، هؤالء أخوة
بنو شريح، قتلوا بصفين، كل واحد يأخذ الراية بعد االخر حتى قتلوا.

[٦٢٤] ١٠ - شهر أبو عبد الله بن حوشب. ٥
--------------------

١ - عنونه ابن حبان في الثقات ٤: ٣٥٣، وفيه: شريح بن النعمان الصائدي.
٢ - في النسخ: أبا وداك، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره ابن سعد في طبقاته ٦: ١٥٣، وابن حبان

في الثقات ٤: ٣٥٤، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٣١٧.
٣ - شريك األعور (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ١٤٨، والمنقري في وقعة صفين: ١١٧

كما أثبتناه.
٤ - كذا في النسخ، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ١٤، والمنقري في وقعة صفين: ٢٥٢ وابن

األثير في كامله ٢: ٣٧٥، وفيهما: مرثد.
٥ - في النسخ: شهر بن عبد الله، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب

٤: ٣٧٠، الذهبي في تاريخ االسالم ٤: ١٠٢ - ٣٣٩.

(٦٨)



باب الصاد
[٦٢٥] ١ - صعصعة بن صوحان.

[٦٢٦] ٢ - صيفي بن ربعي.
[٦٢٧] ٣ - صلة بن زفر صاحب عمر. ١

[٦٢٨] ٤ - صبيرة بن سفيان. ٢
[٦٢٩] ٥ - صادق بن األشعث.

[٦٣٠] ٦ - صفوان بن حذيفة بن اليمان.
[٦٣١] ٧ - صهيب، يكنى أبا حكيم، جد حنان بن سدير. ٣

باب الضاد
[٦٣٢] ١ - ضرار بن الصامت.

باب الطاء
[٦٣٣] ١ - طارق بن شهاب األحمسي، يكنى أبا حية، كوفي. ٤

[٦٣٤] ٢ - الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب، بدري.
--------------------

١ - في النسخ: صلد بن زفر، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره المفيد في الجمل: ١٤٢، وابن حبان
في الثقات ٤: ٣٨٣، وابن سعد في طبقاته ٦: ١٣٦، وابن أعثم في فتوحه ٢: ١١٧.

٢ - كذا في النسخ، وهو صبرة بن شيمان، كما ذكره المفيد في الجمل: ٣٤٨، والطبري في تاريخه
٤: ٨٤ و ١٠٩، ٣: ٤٧٩ و ٥٢٥، وابن األثير في كامله ٢: ٣٣٣، والمنقري في وقعة صفين: ١١٧.

٣ - صهيب ال يكون جد حنان بن سدير بل هو جد أبيه، وأبوه سدير بن حكيم بن صهيب،
كما صرح الشيخ في المشيخة ويأتي أيضا في أصحاب السجاد عليه السالم.

٤ - عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥: ٣، وابن حبان في الثقات ٣: ٢٠١، وفيهما: يكنى
أبا عبد الله.

(٦٩)



[٦٣٥] ٣ - الطرماح بن عدي، رسوله عليه السالم إلى معاوية.
باب الظاء

[٦٣٦] ١ - ظالم بن ظالم، وقيل: ظالم بن عمرو، يكنى أبا األسود الدؤلي.
[٦٣٧] ٢ - ظبيان بن عمارة التميمي.

[٦٣٨] ٣ - ظالم بن سراق، يكنى أبا صفرة، والد المهلب، وكان شيعيا، وقدم
بعد الجمل فقال لعلي عليه السالم: اما والله لو شهدتك ما قاتلك أزدي، فمات

بالبصرة وصلى عليه علي عليه السالم.
باب العين

[٦٣٩] ١ - عمار بن ياسر، يكنى أبا اليقظان، حليف بني مخزوم، وينسب إلى عنس
بن مالك، وهو مذحج بن أدد، رابع األركان.

[٦٤٠] ٢ - عبيد بن التيهان.
[٦٤١] ٣ - عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وقد عد أيضا أبوه العباس من

أصحابه عليه السالم.
[٦٤٢] ٤ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قليل الرواية.

[٦٤٣] ٥ - عبد الله وعبد الرحمان ابنا بديل بن ورقاء، وأخوهما محمد، وهم رسل
النبي صلى الله عليه وآله إلى اليمن، قتال بصفين معه عليه السالم.

[٦٤٤] ٦ - عمرو بن الحمق الخزاعي.
[٦٤٥] ٧ - عبد الله بن الحارث، أخو مالك األشتر.

[٦٤٦] ٨ - عامر بن واثلة، يكنى أبا الطفيل، أدرك ثمان سنين من حياة النبي صلى
الله عليه وآله، ولد عام أحد.

[٦٤٧] ٩ - عرفة األزدي ١، كان رسول الله صلى الله عليه وآله دعا له وقال:
--------------------

١ - زيادة: عرفة المدني (خ ل)، ما أثبتناه هو الصحيح كما في رجال البرقي: ٣، عنونه الجزري
بالغين نقال عن مستدرك ابن الدباغ على االستيعاب.

(٧٠)



(اللهم بارك له في صفقته).
[٦٤٨] ١٠ - عثمان بن حنيف األنصاري، عربي.

[٦٤٩] ١١ - عبادة بن الصامت ابن أخي أبي ذر، ممن أقام بالبصرة وكان شيعيا.
[٦٥٠] ١٢ - عبيد بن عبد، ١ يكنى أبا عبد الله الجدلي، وقيل: إنه كان تحت راية

المختار.
[٦٥١] ١٣ - عبد الله بن يحيي الحضرمي، ٢ يكنى أبا الرضا.

[٦٥٢] ١٤ - عبيدة السلماني.
[٦٥٣] ١٥ - علي بن ربيعة الوالبي األسدي، وكان من العباد.

[٦٥٤] ١٦ - عبيد الله بن أبي رافع، كاتبه عليه السالم.
[٦٥٥] ١٧ - عبد الله بن شداد بن الهاد الليثي، عربي كوفي.

[٦٥٦] ١٨ - عباية بن ربعي األسدي.
[٦٥٧] ١٩ - عامر بن صخرة السكوني، ٣ عربي كوفي.

[٦٥٨] ٢٠ - عبيد بن أبي الجعد. ٤
[٦٥٩] ٢١ - عبد الرحمان بن عوسجة.

--------------------
١ - ذكره الطبري في تاريخه ٣: ٤٧٢ و ٤٨٩، وفيه: عبدة بن عبد، وفي رجال ابن داود الرقم:

٩٠٦، نقال عن الشيخ: عبيد بن عبد الله.
٢ - عبد الله بن بحر (خ ل)، عده البرقي في أولياء أصحابه عليه السالم: ٤، كما أثبتناه.

٣ - كذا في النسخ، والظاهر أنه مصحف عاصم بن ضمرة السلولي، ذكره البرقي في خواص
أصحابه عليه السالم: ٥، وابن سعد في طبقاته ٦: ٢٤٥، وابن حجر في تهذيب التهذيب ٥: ٤٥،

والبخاري في تاريخ الكبير ٦: ٤٨٢، كما أثبتناه.
٤ - في النسخ: عبيد بن الجعد، ما أثبتناه هو الموافق لما صرح به الشيخ عند عد أخيه سالم بن

أبي الجعد، عنونه البرقي في خواص أصحابه عليه السالم: ٥، وابن حبان في الثقات ٥: ١٣٨، وابن
حجر في تهذيب التهذيب ٧: ٦٢.

(٧١)



[٦٦٠] ٢٢ - عبد خير بن ناجذ، يكنى أبا صادق األزدي. ١
[٦٦١] ٢٣ - عبيد بن نضلة الخزاعي، قال ابن األعمش ألبيه: على من قرأت

القرآن؟ قال: على يحيي بن وثاب، وقرأ يحيي بن وثاب على عبيد بن نضلة، كان
يقرأ كل يوم آية ففرغ من القرآن في سبع وأربعين سنة، ويحيي بن وثاب كان

مستقيما، وذكر األعمش انه كان إذا صلى كأنه يخاطب أحدا.
[٦٦٢] ٢٤ - عبد الله بن خليفة، يكنى أبا الغريف، الهمداني. ٢

[٦٦٣] ٢٥ - عبد الله بن ربيعه السلمي.
[٦٦٤] ٢٦ - عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج األنصاري. ٣

[٦٦٥] ٢٧ - عبد الرحمان بن أبي ليلي األنصاري، شهد مع أمير المؤمنين
عليه السالم، عربي كوفي.

[٦٦٦] ٢٨ - عمرو ذومر الهمداني، عربي كوفي. ٤
[٦٦٧] ٢٩ - عقيل بن أبي طالب.

[٦٦٨] ٣٠ - عمرو بن ثعلبة.
[٦٦٩] ٣١ - عقبة بن عمرو، بدري.

[٦٧٠] ٣٢ - عبد الله بن عتيك، بدري.
[٦٧١] ٣٣ - عمرو بن عوف الليثي.

[٦٧٢] ٣٤ - عقبة بن عامر.
--------------------

١ - كذا في النسخ، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٢: ١٣٠، والمنقري في وقعة صفين:
٢٦٣، وفيهما: عبد الله بن ناجذ.

٢ - أبا العريف (خ ل)، ذكره ابن سعد في طبقاته ٦: ٢٥٥، وفيه: عبيد الله بن خليفة الهمداني
أبا الغريف.

٣ - عده البرقي في أصحابه عليه السالم من اليمن: ٦، وفيه: عابد بن رفاعة.
٤ - عمرو ذويمر (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٨: ١٢٠ كما أثبتناه، وفي رجال

البرقي: ٧، عمرو بن مر الهمداني.

(٧٢)



[٦٧٣] ٣٥ - عقبة بن صامت.
[٦٧٤] ٣٦ - عوف بن الحارث، بدري.

[٦٧٥] ٣٧ - عمرو بن محصن، يكنى أبا أحيحة، أصيب بصفين، وهو الذي جهز
أمير المؤمنين عليه السالم بمائة ألف درهم في مسيره إلى الجمل.

[٦٧٦] ٣٨ - عدي بن حاتم الطائي.
[٦٧٧] ٣٩ - عتيق بن معاوية بن الصامت األنصاري، ١ من بني زريق من الخزرج،

يكنى أبا عياش الزرقي، فارس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
[٦٧٨] ٤٠ - عامر بن عبد عمرو، ويكنى أبا حبيبة. ٢

[٦٧٩] ٤١ - عمرو بن غزية.
[٦٨٠] ٤٢ - عبد الله بن زيد بن عاصم.

[٦٨١] ٤٣ - عبد الله بن عامر ٣.
[٦٨٢] ٤٤ - عتيك بن عازب.

[٦٨٣] ٤٥ - عتبة بن عمرو.
[٦٨٤] ٤٦ - عثمان بن سعيد بن أجود. ٤

[٦٨٥] ٤٧ - عامر بن زيد.
[٦٨٦] ٤٨ - عبد الرحمان بن حنبل الجمحي، قتل بصفين. ٥

--------------------
١ - كذا في النسخ، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٤: ١٤٢ وفي تهذيب التهذيب ٧: ٦٥، وفيهما:

عبيد بن معاوية.
٢ - ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٢٩٢ وفيه: أبا حبة.

٣ - ال يوجد هذا العنوان وما بعده بعنوانين، في (ع).
٤ - سعد بن أحوز (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ٢: ٤٩٥، وابن حبان في الثقات ٣: ٢٦١

وفيهما: سعيد بن احمر.
٥ - في النسخ: خثيل، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره المفيد في الجمل: ١٠٣، والطبري

في تاريخه ٤: ٣٢، والجزري في أسد الغابة ٣: ٢٨٨، وابن أعثم في فتوحه ٢: ٢٣٤ و ٢٣٧.

(٧٣)



[٦٨٧] ٤٩ - عرفجة بن أبي بردة الليثي.
[٦٨٨] ٥٠ - عامر بن أجبل. ١

[٦٨٩] ٥١ - عبد الرحمان بن عمرو بن الجموح.
[٦٩٠] ٥٢ - عتبة بن رفاعة بن رافع بن مالك، من بني زريق. ٢

[٦٩١] ٥٣ - عبد الرحمان بن أبي طلحة.
[٦٩٢] ٥٤ - عبد الله بن عمرو بن معاذ بن الجموح، من بني سلمة. ٣

[٦٩٣] ٥٥ - عامر بن مسعود بن سعد.
[٦٩٤] ٥٦ - عبد الله بن عمرو بن محصن.

[٦٩٥] ٥٧ - عبد الله بن ثابت.
[٦٩٦] ٥٨ - عبد الرحمان بن عمرو.

[٦٩٧] ٥٩ - عروة بن الساعد.
[٦٩٨] ٦٠ - عبد الرحمان بن عبد ربه.

[٦٩٩] ٦١ - عبد الرحيم وعبد الرحمان ابنا خراش بن الصمة بن الحارث.
[٧٠٠] ٦٢ - عبد الله بن زيد.
[٧٠١] ٦٣ - عمرو بن بالل.

[٧٠٢] ٦٤ - عبيد، مولى زيد.
[٧٠٣] ٦٥ - عمارة بن أوس. ٤

[٧٠٤] ٦٦ - عبد الله بن خباب بن األرت، قتله الخوارج قبل وقعة النهروان.
[٧٠٥] ٦٧ - عمرو بن حزم النجاري، وهو عامل رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------
١ - عامر بن أخيل (خ ل)، ذكره المفيد في الجمل: ١٠٥ كما أثبتناه.
٢ - ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٧: ٦٠، وفيه: عبيد بن رفاعة.

٣ - عبد الله بن عمر (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٢: ٥٢٩ كما أثبتناه.
٤ - كذا أيضا ذكره المفيد في الجمل: ١٠٦، عنونه المنقري في وقعة صفين: ٥١٨، والطبري

في تاريخه ٤: ٤٠، وفيهما: عمرو.

(٧٤)



على نجران.
[٧٠٦] ٦٨ - العال بن عمرو.

[٧٠٧] ٦٩ - عبد الله بن أبي طلحة، وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه
وآله يوم حملت به امه.

[٧٠٨] ٧٠ - عبد الله بن زيد بن عاصم، من بني النجار، قتل يوم الحرة.
[٧٠٩] ٧١ - عمرو بن أبي سلمة، ابن أم سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله.

[٧١٠] ٧٢ - عون بن جعفر بن أبي طالب.
[٧١١] ٧٣ - عبد الله بن الكوا، خارجي ملعون.

[٧١٢] ٧٤ - عبد الرحمان بن جندب.
[٧١٣] ٧٥ - علي بن ربيعة األسدي.

[٧١٤] ٧٦ - علقمة بن قيس.
[٧١٥] ٧٧ - عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

[٧١٦] ٧٨ - عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب. ١
[٧١٧] ٧٩ - عبد الله بن حكيم بن جبلة.

[٧١٨] ٨٠ - عبد الله بن سبا، الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. ٢
[٧١٩] ٨١ - عبد الله بن سلمة.

[٧٢٠] ٨٢ - عباد بن قيس، صاحب الترهات.
[٧٢١] ٨٣ - عطاء بن أبي رباح، مخلط.

--------------------
١ - هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، عنونه ابن حبان في الثقات

٥: ٩، والطبري في تاريخه ٤: ٢٨٦.
٢ - ان أسطورة عبد الله بن سبا وقصص مشاغباته الهائلة من موضوعات ومختلقات سيف

بن عميرة الوضاع الكذاب، ال يسعنا المقام اإلطالة في ذلك والتدليل عليه، وقد اغنانا العالمة
المحقق السيد مرتضي العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقه عن هذه القصص الخرافية و

عن سيف وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم (عبد الله بن سبا) وكتاب آخر باسم
(خمسون ومائة صحابي مختلق).

(٧٥)



[٧٢٢] ٨٤ - عطية العوفي، يعرف بالبكالي، بطن من همدان، بالالم.
[٧٢٣] ٨٥ - عبد الله بن عمار بن عبد يغوث.

[٧٢٤] ٨٦ - عبد الله بن حارثة. ١
[٧٢٥] ٨٧ - عبد الرحمان بن يسار. ٢

[٧٢٦] ٨٨ - عبد الله بن جنادة.
[٧٢٧] ٨٩ - عدي بن جبير.

[٧٢٨] ٩٠ - عمرو بن حريث، عدو لله ملعون.
[٧٢٩] ٩١ - عمارة بن ربيعة الجرمي.

[٧٣٠] ٩٢ - عبد الله بن عوف األحمر.
[٧٣١] ٩٣ - عبد الله بن غنم، ويقال: عبد الرحمان بن غنم. ٣

[٧٣٢] ٩٤ - عوف بن بشر.
[٧٣٣] ٩٥ - عبد الله بن سويد، ولقبه الحوشي.

[٧٣٤] ٩٦ - عبد الرحمان بن عمرو.
[٧٣٥] ٩٧ - عقيل الخزاعي.

[٧٣٦] ٩٨ - عمير بن عطارد.
[٧٣٧] ٩٩ - عامر بن األصقع الزبيدي، رسوله عليه السالم إلى معاوية.

[٧٣٨] ١٠٠ - عبد الله بن وهب الراسبي، رأس الخوارج، ملعون.
[٧٣٩] ١٠١ - عمير بن سعيد النخعي.

[٧٤٠] ١٠٢ - عبد الله بن عوف األحمر.
--------------------

١ - كذا في النسخ ولعله: عبد الله بن الحارث، كما ذكره الطبري في تاريخه في بعض مواضع،
والبرقي في رجاله: ٥.

٢ - سيار (خ ل)، ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج ٤: ٢٩٠، عنه البحار ٣٢: ٨٥
٣ - غنيم (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٥: ٧٨ كما أثبتناه.

(٧٦)



[٧٤١] ١٠٣ - عمرو بن مرحوم العبدي. ١
[٧٤٢] ١٠٤ - عمرو بن الحارث بن قدامة.

[٧٤٣] ١٠٥ - العباس بن شريك. ٢
[٧٤٤] ١٠٦ - عائذ بن بكر.

[٧٤٥] ١٠٧ - عقبة بن جرير. ٣
[٧٤٦] ١٠٨ - عبد الله بن صفوان.

[٧٤٧] ١٠٩ - عمرو بن الزبير، يكنى أبا وائل.
[٧٤٨] ١١٠ - عبد الله بن الطفيل العامري.

[٧٤٩] ١١١ - عبد الرحيم بن محرز الكندي. ٤
[٧٥٠] ١١٢ - عامر بن عبد األسود.
[٧٥١] ١١٣ - عفيف بن أبي عفيف.
[٧٥٢] ١١٤ - عبد الله بن أبي ربيعة.

[٧٥٣] ١١٥ - عبد الرحمان بن عبيد أبي الكنود. ٥
[٧٥٤] ١١٦ - عقبة بن عمرو األنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله و

خليفة علي عليه السالم على الكوفة.
[٧٥٥] ١١٧ - عنبسة بن جبير، روى عنه عبد االعلى.

[٧٥٦] ١١٨ - عامر بن طريف. ٦
[٧٥٧] ١١٩ - علقمة بن قيس، قتل بصفين، وأخوه أبي بن قيس.

--------------------
١ - كذا في النسخ، ذكره المنقري في وقعة الصفين ٥٦٣: ١٧، ابن سعد في طبقاته، وفيهما:

مرجوم، وفي اكمال االكمال ٧: ١٨٣: عمرو بن مرجوم العصري.
٢ - كذا في النسخ، ذكره المنقري في وقعة صفين: ٢٦٠، وفيه: العياش.

٣ - لعله عقبة بن حديد، ذكره ابن األثير في كامله ٢: ٣٧٦.
٤ - ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٢١، وفيه: عبد الرحمان.

٥ - عبد بن الكنود (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ١٠٨، ٣٥٧ و ٥: ٣ كما أثبتناه.
٦ - لعله عامر بن عريف، ذكره المنقري في وقعة صفين: ٢٦٣.

(٧٧)



[٧٥٨] ١٢٠ - عابس بن ربيعة النخعي.
[٧٥٩] ١٢١ - عمرو بن األصم، وكان اتي الحسن عليه السالم بالمدينة فذكر له ما

قال أهل الغلو، فأنكر عليه السالم عليهم.
[٧٦٠] ١٢٢ - عبد خير الخيواني، خيوان من همدان. ١

[٧٦١] ١٢٣ - عبد الله بن سخبر األزدي، يكنى أبا معمر. ٢
[٧٦٢] ١٢٤ - عبيد الله بن زياد، قدم البصرة بعد قتل الحسين عليه السالم فقال له

بشر بن عباد بن قيس بن ثعلبة وقد كان عرفه برأيه، فقال له: ما تقول في الحسين
عليه السالم؟ فقال: وما عسيت ان أقول في الحسين عليه السالم يقدم على جده

فيشفع له وتقدم على ابن زياد فيشفع لك، فلم يجد إليه سبيال، فقال: قد عرفنا غشك
فالزمنا.

[٧٦٣] ١٢٥ - عبد الله بن أبي السفر الهمداني.
[٧٦٤] ١٢٦ - عبد الله بن أبي سخيلة الخراساني.

[٧٦٥] ١٢٧ - عبد الله بن عمير.
[٧٦٦] ١٢٨ - عبد الله بن سلمة، الذي قال له: ما يسرني اني لم اشهد صفين و

لوددت ان كل مشهد شهده علي عليه السالم شهدته.
[٧٦٧] ١٢٩ - عوف العقيلي.

[٧٦٩] ١٣٠ - عبد الله بن وال التميمي. ٣
--------------------

١ - عبد خير الخيراني، خيران (خ ل)، عنونه الجزري في أسد الغابة ٣: ٢٧٧، والطبري في
تاريخه ٣: ٥٠٠ كما أثبتناه، وفي رجال البرقي: ٦: الخيراني.

٢ - شجير (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٥: ٢٥ كما أثبتناه.
٣ - يعد من خيار أصحاب علي عليه السالم، عنونه ابن األثير في الكامل ٣: ٢٦٦ والطبري

في تاريخه ٤: ٨٩، ٥: ١١٣.

(٧٨)



باب الفاء
[٧٦٩] ١ - الفرات بن عمرو، يكنى أبا بشر.

[٧٧٠] ٢ - الفاكه بن سعد، قتل بصفين.
باب القاف

[٧٧١] ١ - قيس بن سعد بن عبادة، وهو ممن لم يبايع أبا بكر.
[٧٧٢] ٢ - قنبر، مولى أمير المؤمنين عليه السالم، لم نعثر له على رواية.

[٧٧٣] ٣ - قيس بن يزيد.
[٧٧٤] ٤ - قرظة بن كعب. ١
[٧٧٥] ٥ - قيس بن عبد ربه.

[٧٧٦] ٦ - قترة الساعدي.
[٧٧٧] ٧ - قثم بن العباس بن عبد المطلب.

[٧٧٨] ٨ - القعقاع. ٢
[٧٧٩] ٩ - قيس بن عقدية الجشمي، ٣ من جشم بن معاوية بن بكر، اسمه ملك.

[٧٨٠] ١٠ - قبيصة بن شداد.
[٧٨١] ١١ - القعقاع بن عمرو التميمي. ٤

--------------------
١ - قرطة (خ ل)، عنونه ابن حجر في اإلصابة ٣: ٢٣١، وابن حبان في الثقات ٣: ٣٤٧ كما

أثبتناه.
٢ - لعله القعقاع بن األبرد الطهوي، عنونه المنقري في وقعة صفين: ٣٦٣.

٣ - العفرية (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٣: ٤٨٠، وابن األثير في كامله ٢: ٣١٧، وفيهما:
قيس بن عقدية الحميسي.

٤ - في النسخ: عمير، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره ابن شهرآشوب في مناقبه ٣: ١٥١، وابن
حجر في اإلصابة ٣: ٢٩٣، وابن عمرو في االستيعاب ٣: ٢٦٣، والطبري في تاريخه كثيرا.

(٧٩)



[٧٨٢] ١٢ - قيس بن عبادة البكري.
[٧٨٣] ١٣ - قيس بن قرة، هرب إلى معاوية.

[٧٨٤] ١٤ - قيس بن فهدان. ١
[٧٨٥] ١٥ - قيس بن عبادة بن قيس بن ثعلبة البكري، ممدوح.

[٧٨٦] ١٦ - قيس بن أبي أحمد.
باب الكاف

[٧٨٧] ١ - كثير بن نمير الحضرمي. ٢
[٧٨٨] ٢ - كليب بن شهاب الجرمي. ٣

[٧٨٩] ٣ - كعب بن عمرو. ٤
[٧٩٠] ٤ - كعب بن عجرة.

[٧٩١] ٥ - كعب بن زيد.
[٧٩٢] ٦ - كميل بن زياد النخعي. ٥

[٧٩٣] ٧ - الكلح الضبي، وكان على رجالة أمير المؤمنين عليه السالم يوم صفين. ٦
[٧٩٤] ٨ - كردوس التغلبي.

[٧٩٥] ٩ - كعب بن عبد الله، وكان معه عليه السالم في الجمل وصفين وغير هما.
--------------------

١ - فهران (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٢١ والمنقري في وقعة صفين: ٢٧٦ و ٢٧٧ و
٢٨٥، كما أثبتناه.

٢ - كذا أيضا ذكره ابن سعد في طبقاته ٦: ٢٥٣، وفي الثقات البن حبان ٥: ٣٣١: نمر.
٣ - عنونه البرقي في رجاله: ٦، وفيه: الحرمي.

٤ - عمير (خ ل)، مر عده في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كما أثبتناه.
٥ - كذا في النسخ، ذكره الطبري في تاريخه ٣: ١٢٠ و ١٢٦ وفيه: الكلج، ذكره المنقري في

وقعة صفين: ٥٥٧، وفيه: كرز.
٦ - عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٨: ٤٣١، وابن سعد في طبقاته ٦: ٢٣٦، وفيهما:

الثعلبي.

(٨٠)



باب الالم
[٧٩٦] ١ - لوط بن يحيي األزدي، يكنى أبا مخنف، هكذا ذكر الكشي، وعندي ان
هذا غلطا، الن لوط بن يحيي لم يلق أمير المؤمنين عليه السالم، وكان أبوه يحيي من

أصحابه عليه السالم.
باب الميم

[٧٩٧] ١ - المقداد بن األسود الكندي، واسم أبيه عمرو البهراني، وكان األسود بن
عبد يغوث قد تبناه، فنسب إليه، يكنى أبا معبد، ثاني األركان األربعة.

[٧٩٨] ٢ - محمد بن جعفر بن أبي طالب، قليل الرواية.
[٧٩٩] ٣ - المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

[٨٠٠] ٤ - محمد بن بديل بن ورقاء الخزاعي. ١
[٨٠١] ٥ - مالك بن الحارث األشتر النخعي.

[٨٠٢] ٦ - ميثم بن يحيي التمار.
[٨٠٣] ٧ - محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة.

[٨٠٤] ٨ - مسيب بن نجبة الفزاري.
[٨٠٥] ٩ - ميمون بن مهران.

[٨٠٦] ١٠ - ميسرة، مولى كندة.
[٨٠٧] ١١ - مسلم بن زيد السعدي. ٢

[٨٠٨] ١٢ - مخنف بن سليم األزدي، عربي كوفي.
[٨٠٩] ١٣ - مسعود بن األسود.

--------------------
٩٩ - عنونه المفيد في الجمل: ١٠٣ و ١٠٦.

١ - كذا في النسخ، ذكره ابن حبان في الثقات ٥: ٤٠٠، وفيه: يزيد.

(٨١)



[٨١٠] ١٤ - مازن بن حنظلة. ١
[٨١١] ١٥ - مسطح بن أثاثة، بدري.
[٨١٢] ١٦ - مسعود بن أوس، بدري.

[٨١٣] ١٧ - المسور بن مخرمة الزهري، كان رسوله إلى معاوية.
[٨١٤] ١٨ - معاذ بن الصمة.

[٨١٥] ١٩ - مرة بن النعمان بن عمرو، من بني زريق.
[٨١٦] ٢٠ - مسعود بن أسلم.

[٨١٧] ٢١ - محمد بن مسعود بن سعد.
[٨١٨] ٢٢ - معاذ بن عمرو بن الحمق.

[٨١٩] ٢٣ - مسعود بن قيس.
[٩٢٠] ٢٤ - محمد بن ثابت بن قيس بن الشماس.

[٨٢١] ٢٥ - محمد بن أبي حذيفة، وكان عامله عليه السالم على مصر.
[٨٢٢] ٢٦ - معقل بن قيس.
[٨٢٣] ٢٧ - منذر النضري.

[٨٢٤] ٢٨ - المحل بن خليفة، يروي خبر عدي بن حاتم حين قدم على أمير
المؤمنين

عليه السالم.
[٨٢٥] ٢٩ - مصعب الحارثي.

[٨٢٦] ٣٠ - معاوية بن الحارث، صاحب لواء األشعث يوم صفين. ٢
[٨٢٧] ٣١ - معاذ بن جبل.

[٨٢٨] ٣٢ - مرداس بن أثيبة، خارجي، لحق بمعاوية. ٣
--------------------

١ - كذا في النسخ، ولعله مالك بن حنظلة، ذكره ابن األثير في كامله ١: ٣٨٦ و ٣: ٢٣٦.
٢ - ذكره المنقري في وقعة صفين: ١٨٠.

٣ - كذا في النسخ، ولعله مرداس بن ادية، كما في وقعة صفين: ٣١٥ وكامل ابن األثير
٣: ٢٥٥ - ٢٥٦ و ٣٠٣، وتاريخ الطبري ٣: ٢٥٤.

(٨٢)



[٨٢٩] ٣٣ - مرة الهمداني.
[٨٣٠] ٣٤ - معاوية بن صعصعة ابن أخ األحنف.

[٨٣١] ٣٥ - المغيرة بن خالد.
[٨٣٢] ٣٦ - مصقلة بن هبيرة، هرب إلى معاوية.

[٨٣٣] ٣٧ - ميسرة.
[٨٣٤] ٣٨ - المسيب بن حزن، ١ يكنى أبا سعيد، اوصى إلى أمير المؤمنين عليه

السالم.
[٨٣٥] ٣٩ - المرقع بن قمامة ٢ األسدي، وكان كيسانيا.

[٨٣٦] ٤٠ - المهدي، مولى عثمان، وكان محمودا، وهو الذي بايع أمير المؤمنين
عليه السالم على البراءة من األولين.

باب النون
[٨٣٧] ١ - النعمان أبو قتادة بن ربعي، وكان عامله على مكة. ٣

[٨٣٨] ٢ - النعمان بن عجالن، من بني زريق، وكان عامله على البحرين وعمان.
[٨٣٩] ٣ - نضلة بن عبيد، ٤ يكنى أبا برزة األسلمي الخزاعي، عربي مدني.

[٨٤٠] ٤ - نعيم بن دجاجة األسدي، ويقال: نعيم بن خارجة.
[٨٤١] ٥ - النعمان بن صهبان، الذي قال أمير المؤمنين عليه السالم يوم الجمل: (من

--------------------
١ - حري (خ ل)، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠: ١٥٢، كما أثبتناه.

٢ - كذا في النسخ وفي رجال الكشي: ٩٦، الرقم ١٥٢، ولعل الصحيح: ثمامة، كما ذكره
الطبري في تاريخه ٤: ٣٤٧، وابن أعثم في فتوحه، والدينوري في االخبار الطوال فيمن حضر الطف

ولم يستشهد، وكان من الرجلين اللذين سلما من أصحابه عليه السالم.
٣ - في النسخ: النعمان بن قتادة، ما أثبتناه هو الصحيح كما في ثقات ابن حبان ٣: ٧٣، وتهذيب

التهذيب البن حجر ١٢: ٢٠٤.
٤ - عبد الله (خ ل)، مر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وذكره أيضا ابن حبان في

الثقات ٣: ٤١٩، والبرقي في رجاله: ٢ كما أثبتناه.

(٨٣)



دخل داره فهو آمن).
[٨٤٢] ٦ - النجاشي الشاعر. ١

[٨٤٣] ٧ - نوفل بن فروة األشجعي، خارجي ملعون.
[٨٤٤] ٨ - نشاء بن مالك الجهني.

[٨٤٥] ٩ - نافع بن عتبة. ٢
[٨٤٦] ١٠ - نوفل بن عبيد بن الكنود.

[٨٤٧] ١١ - نميلة الهمداني، يكنى أبا ماوية. ٣
باب الواو

[٨٤٨] ١ - وهب بن عبد الله السوائي، يكنى أبا جحيفة.
[٨٤٩] ٢ - وهب بن أبي وهب.

[٨٥٠] ٣ - وهب بن عدي.
[٨٥١] ٤ - وهب بن األجدع بن راشد. ٤

باب الهاء
[٨٥٢] ١ - هشام بن عتبة بن أبي وقاص المرقال، وسمي المرقال ألنه كان يرقل

--------------------
١ - هو حارث بن عبد الله، والنجاشي لقبه.

٢ - عتيبة (خ ل)، مر في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وذكره أيضا ابن حبان في
الثقات ٣: ٤١٢، وابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠: ٤٠٨ كما أثبتناه.

٣ - كذا في النسخ، عد البرقي: ٧، نميلة الهمداني من أصحابه عليه السالم من اليمن، وعد
أبا ماوية من مجهولي أصحابه عليه السالم، وهو كالصريح في اختالفهما، ذكر ابن سعد في طبقاته

٦: ٢٥٦ أبا ماوية الشيباني من الروات عنه عليه السالم.
٤ - كذا أيضا ذكره البرقي من مجهولي أصحابه عليه السالم: ٧، ولعله ان األصل وهب بن

األجدع الخارفي الذي ذكره ابن حبان في الثقات ٥: ٤٨٩، والرازي في الجرح والتعديل ٩: ٢٣، و
وهب بن راشد الذي ذكره ابن حبان في الثقات ٩: ٢٢٨، وابن حجر في لسان الميزان ٦: ٢٣٠.

(٨٤)



في الحرب، وكان صاحب رايته ليلة الهرير.
[٨٥٣] ٢ - هبيرة بن بريم ١ الحميري، عربي كوفي.

[٨٥٤] ٣ - هند بن عمرو الجملي.
[٨٥٥] ٤ - هياج بن هياج. ١١٣

[٨٥٦] ٥ - هاني بن النمر.
[٨٥٧] ٦ - هاني بن هاني المرادي، ٣ كان أبو إسحاق يروي عنه.

باب الياء
[٨٥٨] ١ - يحيي بن الجرار، ٤ مولى بجيلة، هو الذي روى أن عثمان قتل بنت

رسول
الله صلى الله عليه وآله، وروى عنه األعمش وغيره، وكان مستقيما.

[٨٥٩] ٢ - يزيد بن نويرة، قتل يوم النهروان، وهو الذي قال له رسول الله صلى
الله عليه وآله من جاوز هذا التل فله الجنة، فقال لرسول الله: ما بيني وبين الجنة اال
التل؟ فقال له رسول الله: نعم، فضرب بسيفه حتى جاوزه، ثم قال ابن عم له: ان انا
جاوزت فلي مثل ما البن عمي؟ فقال رسول الله: نعم فمضي حتى جاوزه، ثم أقبال

يختصمان في قتيل قتاله، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: ابشرا فكالكما قد
استوجبا الجنة.

[٨٦٠] ٣ - يزيد بن طعمة. ٥
--------------------

١ - مريم (خ ل)، ذكره البرقي في أصحابه عليه السالم من اليمن: ٦، وابن حبان في الثقات
٥: ٥١١ كما أثبتناه.

٢ - كذا في النسخ، ذكره الكليني والشيخ من شهود وصية أمير المؤمنين عليه السالم، وفيهما:
هياج بن أبي الهياج، راجع الكافي ٧: ٥١، والتهذيب ٩: باب الوقوف، الحديث: ٦٠٨.

٣ - ذكره البرقي في رجاله: ٧، وفيه: هاني بن هاني الهمداني.
٤ - ذكره ابن حبان في الثقات ٥: ٥١٩، وفيه: الجزار.

٥ - ذكره ابن حجر في اإلصابة ٣: ٦٥٩ فيمن شهد صفين، عنونه المنقري في وقعة صفين:
٢٩٧ وفيه: علقمة.

(٨٥)



[٨٦١] ٤ - يزيد بن قيس.
[٨٦٢] ٥ - يونس بن يزيد بن مهران. ١

[٨٦٣] ٦ - يزيد بن قيس األرحبي، كان عامله على الري وهمدان وأصبهان.
[٨٦٤] ٧ - يزيد بن جبلة. ٢

[٨٦٥] ٨ - يزيد بن معاوية، ابن عم عبد الله بن الطفيل.
[٨٦٦] ٩ - يزيد بن األحنف بن قيس.

باب من عرف بكنيته أو بقبيلته
[٨٦٧] ١ - أبو الهيثم بن التيهان.

[٨٦٨] ٢ - أبو الحمراء، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله.
[٨٦٩] ٣ - أبو سنان األنصاري.

[٨٧٠] ٤ - أبو عمرة األنصاري. ١١٩
[٨٧١] ٥ - أبو ليلي.

[٨٧٢] ٦ - أبو فاختة، مولى بني هاشم.
[٨٧٣] ٧ - أبو قرة الكندي القاضي.

[٨٧٤] ٨ - أبو بكر بن حزم األنصاري، عربي.
[٨٧٥] ٩ - أبو عبد الله البجلي، كوفي.
[٨٧٦] ١٠ - أبو أراكة البجلي، كوفي.

--------------------
١ - كذا في النسخ، ولعله ان األصل: يونس بن يزيد الذي ذكره ابن حبان في الثقات ٧: ٦٤٨،

ويوسف بن مهران، الذي ذكره ابن حبان في الثقات ٥: ٥٥١.
٢ - كذا في النسخ وهو زيد بن جبلة، ذكره المفيد في الجمل: ٣٥٩، والمنقري في وقعة صفين:

٢٤، والطبري في تاريخه ٤: ١٣٠.
٣ - أبو عمرو (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٣، من أصفياء أصحابه، كما أثبتناه.

(٨٦)



[٨٧٧] ١١ - أبو بردة األزدي.
[٨٧٨] ١٢ - أبو صادق، وهو ابن عاصم بن كليب الجرمي، عربي كوفي.

[٨٧٩] ١٣ - أبو يسر األنصاري.
[٨٨٠] ١٤ - أبو قتادة األنصاري.
[٨٨١] ١٥ - أبو عامر بن عامر.

[٨٨٢] ١٦ - أبو مسعود األنصاري.
[٨٨٣] ١٧ - أبو ليلي بن حارثة.

[٨٨٤] ١٨ - أبو الجعد، مولى ابن عطية.
[٨٨٥] ١٩ - أبو قرة السلمي.

[٨٨٦] ٢٠ - أبو المنذر الجهني.
[٨٨٧] ٢١ - أبو اليسر بن عمرو األنصاري، وهو الذي لما نزلت قوله تعالي: (يا

أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ان كنتم مؤمنين)، قال: وذرنا، فلما
نزلت: (فلكم رؤوس أموالكم)، ١ قال: قد رضينا، فلما نزلت: (وإن كان ذو عسرة
فنظرة إلي ميسرة)، ٢ قال: قد انظرنا، فلما نزلت: (وان تصدقوا خير لكم ان كنتم

تعلمون)، ٣ قال: تصدقنا.
[٨٨٨] ٢٢ - أبو الورد بن قيس بن فهد.

[٨٨٩] ٢٣ - أبو جند بن عمرو، الذي عقر الجمل. ٤
[٨٩٠] ٢٤ - أبو إسحاق الهمداني.

[٨٩١] ٢٥ - أبو مريم.
--------------------

١ - البقرة: ٢٧٩.

٢ - البقرة: ٢٨٠.

٣ - البقرة: ٢٨٠.
٤ - كذا في النسخ، ذكره المنقري في وقعة صفين: ٣٧٩، وابن أعثم في فتوحه ٣: ٢١٣، وفيهما:

أبو حبة عمرو بن غزية األنصاري.

(٨٧)



[٨٩٢] ٢٦ - أبو جحيفة.
[٨٩٣] ٢٧ - أبو جعدة األشجعي.
[٨٩٤] ٢٨ - أبو رملة األنصاري.

[٨٩٥] ٢٩ - أبو معاذ النصري.
[٨٩٦] ٣٠ - أبو رزين األسدي.
[٨٩٧] ٣١ - أبو نضرة العبدي.

[٨٩٨] ٣٢ - أبو الخليل.
[٨٩٩] ٣٣ - أبو نوح الكالعي.

[٩٠٠] ٣٤ - أبو شمر بن أبرهة بن الصباح الحميري، ١ وكان من أهل الشام، ومعه
رجال من أهل الشام لحقوا بأمير المؤمنين عليه السالم يوم صفين.

[٩٠١] ٣٥ - أبو السفاح البجلي، وهو أول قتيل قتل يوم صفين من أصحاب
أمير المؤمنين عليه السالم.

[٩٠٢] ٣٦ - أبو حنش األزدي.
[٩٠٣] ٣٧ - أبو الوليد البجلي.
[٩٠٤] ٣٨ - أبو الكنود الوائلي.

[٩٠٥] ٣٩ - أبو ليلي بن عبد الله بن الجراح. ٢
[٩٠٦] ٤٠ - أبو أبي الجوشاء ٣ صاحب رايته يوم خرج من الكوفة إلى صفين، و
دفع راية المهاجرين إلى نوح بن الحارث بن عمرو بن عثمان المخزومي، ودفع راية

--------------------
١ - ذكره المنقري في وقعة صفين: ٢٢٩ و ٣٦٩، وفيه: شمر بن أبرهة، وفي الكافي ٧: ٥١ أبو

سمر، وفي التهذيب ٩: شمر.
٢ - كذا أيضا ذكره ابن األثير في كامله ٢: ٣٠٩، وفي تاريخ الطبري ٣: ٤٦٥: أبا ليلى بن عمر

بن الجراح.
٣ - كذا في النسخ، والظاهر أنه ابن أبي الجوشاء، الذي ذكره ابن أثير في كامله ٢: ٤٤٩، و

الطبري في تاريخه ٥: ١٦٦، وكان من رؤساء الخوارج.

(٨٨)



األنصار إلى قرظة بن كعب، ودفع راية كنانة إلى عبد الله بن بكير بن عبد يا ليل،
ودفع راية هذيل إلى عمرو بن أبي عمر الهذلي، وراية همدان إلى رفاعة بن

أبي رفاعة الهمداني، وخرج على مقدمته أبو ليلي بن عمر.
[٩٠٧] ٤١ - أبو سبرة بن ذؤيب. ١

[٩٠٨] ٤٢ - أبو جميلة. ٢
[٩٠٩] ٤٣ - أبو خميصة. ٣
[٩١٠] ٤٤ - أبو سخيلة. ٤

[٩١١] ٤٥ - أبو أمامة، له صحبة، وكان معاوية وضع عليه الحرس لئال يهرب إلى
علي عليه السالم.

[٩١٢] ٤٦ - أبو السفن. ٥
[٩١٣] ٤٧ - أبو الورد.

[٩١٤] ٤٨ - أبو زيد، مولى عمرو بن حريث، شهد مع علي عليه السالم.
باب النساء

[٩١٥] ١ - أم حكيم بنت عمرو بن سفيان الخولية.
[٩١٦] ٢ - عمرة بنت نفيل.

[٩١٧] ٣ - نضرة األزدية، روت ان عليا عليه السالم قال: (ما رمدت عيني مذ
تفل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عيني).

--------------------
١ - أبو سمرة (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٣: ٤٨٤ كما أثبتناه.

٢ - هو عنبسة بن جبير، كما في رجال البرقي: ٧.
٣ - كذا في النسخ، ولعله أبو حميضة، ذكره ابن حبان في الثقات ٣: ٤٥٥.

٤ - هو عاصم بن طريف، كما في رجال البرقي: ٧.
٥ - كذا في النسخ، ولعله أبو السفر سعيد بن محمد الهمداني الثوري، ذكره المنقري في

وقعة صفين: ٣٢٩.

(٨٩)



أصحاب
أبي محمد الحسن بن علي

عليهما السالم

(٩١)



باب الهمزة
[٩١٨] ١ - األحنف بن قيس.

[٩١٩] ٢ - أصبغ بن نباتة.
[٩٢٠] ٣ - أشعث بن سوار.

باب الجيم
[٩٢١] ١ - جابر بن عبد الله األنصاري.

[٩٢٢] ٢ - جعيد الهمداني.
[٩٢٣] ٣ - الجارود بن المنذر.

[٩٢٤] ٤ - الجارود بن أبي بشر. ١
باب الحاء

[٩٢٥] ١ - حبيب بن مظاهر. ٢
[٩٢٦] ٢ - حذيفة بن أسيد الغفاري.

--------------------
١ - أبي بشير (خ ل)، عنونه ابن شهرآشوب في مناقبه ٤: ٤٠ كما أثبتناه، وفي لسان الميزان:

٢: ٨٩ نقال عن الشيخ، أبي بشر، ثم قال: أظن أنه الجارود الصحابي المشهور، فان اسمه بشر و
الجارود لقب، فهو ابن أبي بشر، ولكن استشهد في خالفة عمر - انتهي.

أقول: لعله جارود بن أبي سبرة الهذلي، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٤٤١، في ترجمة ربعي
ابن عبد الله بن الجارود بن أبي سبرة، كذا أيضا ذكره الطبري في تاريخه ٤: ١٢٨.

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٧٣، وفيه: مظهر.

(٩٣)



[٩٢٧] ٣ - الحارث األعور.
[٩٢٨] ٤ - حجر بن عدي.

[٩٢٩] ٥ - حبة بن جوين العرني. ١
[٩٣٠] ٦ - حبابة الوالبية.

باب الراء
[٩٣١] ١ - رشيد الهجري.
[٩٣٢] ٢ - رفاعة بن شداد.

باب الزاي
[٩٣٣] ١ - زيد بن أرقم.

باب السين
[٩٣٤] ١ - سليم بن قيس الهاللي.

[٩٣٥] ٢ - سفيان بن أبي ليلي الهمداني.
[٩٣٦] ٣ - سليمان بن صرد الخزاعي، أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله.

[٩٣٧] ٤ - سويد بن غفلة.
باب الظاء

[٩٣٨] ١ - ظالم بن عمرو، ويقال: ظالم بن ظالم، يكنى أبا األسود الدؤلي.
--------------------

١ - جوير (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢: ١٧٦، وكذا أيضا مر في أصحاب
علي عليه السالم، كما أثبتناه.

(٩٤)



باب العين
[٩٣٩] ١ - عباية بن ربعي. ١

[٩٤٠] ٢ - عمرو بن الحمق الخزاعي.
[٩٤١] ٣ - عامر بن واثلة بن األسقع.

[٩٤٢] ٤ - عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
[٩٤٣] ٥ - عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، لحق بمعاوية.

[٩٤٤] ٦ - عمرو بن قيس المشرقي.
باب القاف

[٩٤٥] ١ - قيس بن سعد بن عبادة األنصاري.
باب الكاف

[٩٤٦] ١ - كميل بن زياد النخعي.
[٩٤٧] ٢ - كيسان بن كليب، يكنى أبا صادق.

باب الالم
[٩٤٨] ١ - لوط بن يحيي، يكنى أبا مخنف.

باب الميم
[٩٤٩] ١ - مسلم البطين. ٢

--------------------
١ - عباية بن عمرو بن ربعي (خ ل)، عنونه ابن حبان في ثقاته ٥: ٢٨١ كما أثبتناه.

٢ - كذا أيضا ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ١٢١، عنونه ابن شهرآشوب في مناقبه،
وفيه: مسلم بن بطين.

(٩٥)



[٩٥٠] ٢ - مسعود، مولى أبي وائل، يكنى أبا رزين. ١
[٩٥١] ٣ - ميثم التمار.

[٩٥٢] ٤ - المسيب بن نجبة. ٢
[٩٥٣] ٥ - مسلم بن عقيل بن أبي طالب.

باب الهاء
[٩٥٤] ١ - هالل بن يساف. ٣

باب الكنى
[٩٥٥] ١ - أبو إسحاق الهمداني.
[٩٥٦] ٢ - أبو إسحاق السبيعي.

[٩٥٧] ٣ - ابن كليب.
باب النساء

[٩٥٨] ١ - فاطمة بنت حبابة الوالبية، روت عن الحسن والحسين عليهما السالم،
على ما قال سعد بن عبد الله.
--------------------

١ - عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠: ١١٨ كما أثبتناه، وفي مناقب آل أبي طالب
٤: ٤٠: مسعود بن أبي وائل.

٢ - نجية (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٥: ٤٣٧، وابن حجر في تقريب التهذيب ٢: ٢٥٠
كما أثبتناه، كذا أيضا مر في أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم.

٣ - هالل بن نساف (خ ل)، عنونه ابن شهرآشوب في مناقبه ٤: ٤٠، وابن حجر في تهذيب
التهذيب ١: ٧٦، وفي تقريب التهذيب ٢: ٣٢٥ كما أثبتناه.

(٩٦)



أصحاب
أبي عبد الله الحسين بن علي

عليهما السالم

(٩٧)



باب الهمزة
[٩٥٩] ١ - انس بن الحارث الكاهلي.

[٩٦٠] ٢ - أسعد الشبامي.
[٩٦١] ٣ - أسلم مولى ابن المدينة. ١

باب الباء
[٩٦٢] ١ - بشر بن غالب.
[٩٦٣] ٢ - بكيل بن سعيد.

باب الجيم
[٩٦٤] ١ - جابر بن عبد الله األنصاري.

[٩٦٥] ٢ - جعفر بن علي، أخوه عليه السالم، قتل معه، امه أم البنين.
[٩٦٦] ٣ - جون، مولى أبي ذر. ٢

[٩٦٧] ٤ - جوين بن مالك.
[٩٦٨] ٥ - جنادة بن الحارث السلماني. ٣

--------------------
١ - كذا في النسخ، ولعله مصحف مولى ابن الحنفية، وفي لسان الميزان ١: ٣٨٩، أسلم المكي

السواس مولى محمد بن الحنيفة.
٢ - ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٣١٨، وفيه: حوي مولى أبي ذر، وفي زيارة الناحية: جون بن

حوي.
٣ - في زيارة الناحية: حباب بن الحارث السلماني.

(٩٩)



[٩٦٩] ٦ - جندب بن حجير. ١
[٩٧٠] ٧ - جعيد الهمداني.

باب الحاء
[٩٧١] ١ - حبيب بن مظاهر. ٢

[٩٧٢] ٢ - حنظلة.
[٩٧٣] ٣ - الحر بن يزيد بن ناجية بن سعيد، من بني رياح بن يربوع.

[٩٧٤] ٤ - الحجاج بن مالك.
[٩٧٥] ٥ - الحجاج بن مرزوق. ٣

[٩٧٦] ٦ - الحال أآلهتنا بن عمرو. ٤
[٩٧٧] ٧ - حنظلة بن أسعد الشبامي.

باب الراء
[٩٧٨] ١ - رشيد الهجري.

[٩٧٩] ٢ - رميث بن عمرو.
باب الزاي

[٩٨٠] ١ - زيد بن أرقم.
--------------------

١ - في زيارة الناحية: جندب بن حجر.
٢ - في لسان الميزان ٢: ١٧٣: مظهر.

٣ - كذا في النسخ، ذكره ابن شهرآشوب في مناقبه ٤: ١٠٣، والطبري في تاريخه ٤: ٣٠٣، و
فيهما: مسروق.

٤ - كذا هنا وفي أصحاب علي عليه السالم، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ١٧٦،
وابن سعد في الطبقات ٧: ١٤٩، وفيهما: خالس.

(١٠٠)



[٩٨١] ٢ - زيد بن معقل.
[٩٨٢] ٣ - زاهر، صاحب عمرو بن الحمق. ١

[٩٨٣] ٤ - زهير بن القين.
باب السين

[٩٨٤] ١ - سليم بن قيس الهاللي.
[٩٨٥] ٢ - سليمان، مولى الحسين عليه السالم، قتل معه. ٢

[٩٨٦] ٣ - سيف بن مالك.
[٩٨٧] ٤ - سويد بن عمرو بن أبي المطاع.

[٩٨٨] ٥ - سفيان بن سريع.
[٩٨٩] ٦ - سوار بن المنعم بن الحابس.

[٩٩٠] ٧ - سعيد بن عبد الله. ٣
باب الشين

[٩٩١] ١ - شبيب بن عبد الله النهشلي.
[٩٩٢] ٢ - شريح بن سعد بن الحارثه.

[٩٩٣] ٣ - شوذب، مولى شاكر.
باب الضاد

[٩٩٤] ١ - ضرغامة بن مالك.
--------------------

١ - هو جد محمد بن سنان، ذكره النجاشي في ترجمته، الرقم: ٨٨٨.
٢ - سليم (خ ل)، ذكره في زيارة الناحية المقدسة كما أثبتناه.

٣ - سعد (خ ل)، ذكره ابن شهرآشوب في مناقبه ٤: ١٠٣، والمفيد في االرشاد: ٢٠٣،
والطبري في تاريخه ٣: ٢٧٧ و ٥٤٤ كما أثبتناه.

(١٠١)



باب الطاء
[٩٩٥] ١ - الطرماح بن عدي.

باب الظاء
[٩٩٦] ١ - ظالم بن عمرو، ويكنى أبا األسود الدؤلي.

باب العين
[٩٩٧] ١ - عقيصا، يكنى أبا سعيد.

[٩٩٨] ٢ - عمرو بن قيس المشرقي.
[٩٩٩] ٣ - عامر بن كثير السراج، وكان من دعاته عليه السالم.

[١٠٠٠] ٤ - العباس بن علي بن أبي طالب، قتل معه وهو السقاء، قتله حكيم
ابن الطفيل، امه أم البنين بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد، من بني عامر.
[١٠٠١] ٥ - عبد الله بن علي، أخوه، امه أم البنين أيضا، قتل معه عليه السالم.

[١٠٠٢] ٦ - علي بن الحسين األصغر، ولده، قتل معه عليه السالم، امه ليلي بنت أبي
مرة بن عروة بن مسعود بن معتب الثقفي، وأمها ميمونة بنت أبي سفيان بن حرب. ١

[١٠٠٣] ٧ - عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السالم، قتل معه، امه
الرباب بنت أمري القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم، من بني

كلب بن وبرة. ٢
[١٠٠٤] ٨ - عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قتل معه عليه السالم.

--------------------
١ - في النسخ: بنت أبي قرة بن عروة بن مسعود بن معبد، ما ذكرناه هو الموافق لما في االرشاد:
٢٣٨، ومقاتل الطالبيين: ٥٢، ومناقب آل أبي طالب ٤: ٧٧، وتاريخ الطبري ٤: ٣٤٠ و ٣٥٨.

٢ - في النسخ: عبد الله بن الحسن، ما أثبتناه هو الصحيح، الن أم عبد الله بن الحسن أم ولد، كما
في االرشاد: ١٩٤ و ٢٥٣، وتاريخ الطبري ٤: ٣٥٩.

(١٠٢)



[١٠٠٥] ٩ - عبد الله بن مسلم بن عقيل، قتل معه عليه السالم، امه رقية بنت علي بن
أبي طالب عليه السالم.

[١٠٠٦] ١٠ - عبد الله بن يقطر، رضيعه عليه السالم، قتل بالكوفة، وكان رسوله،
رمي به من فوق القصر، فتكسر، فقام إليه عمرو األزدي فذبحه، ويقال: بل فعل

ذلك عبد الملك بن عمير اللخمي. ١
[١٠٠٧] ١١ - عبد الرحمان بن عبد ربه الخزرجي.

[١٠٠٨] ١٢ - عمران بن كعب.
[١٠٠٩] ١٣ - عبد الله وعبد الرحمان ابنا عرزة. ٢

[١٠١٠] ١٤ - عمرو بن ضبيعة.
[١٠١١] ١٥ - عبد الله وعبيد الله، معروفان. ٣

[١٠١٢] ١٦ - عامر بن مسلم، مجهول.
[١٠١٣] ١٧ - عمار بن حسان.
[١٠١٤] ١٨ - عمرو بن ثمامة.

[١٠١٥] ١٩ - عياض بن أبي المهاجر.
[١٠١٦] ٢٠ - عمرو بن عبد الله األنصاري، يكنى أبا ثمامة.

[١٠١٧] ٢١ - عبد الرحمان بن عبد الله األرحبي.
[١٠١٨] ٢٢ - عمار بن أبي سالمة الداالني.

[١٠١٩] ٢٣ - عابس بن أبي شبيب الشاكري.
[١٠٢٠] ٢٤ - عمران بن عبد الله الخزاعي، من خزاعة.

[١٠٢١] ٢٥ - عبد الله بن سليمان.
[١٠٢٢] ٢٦ - العباس بن الفضل، يكنى أبا الفضل، يروي عن الحسين عليه السالم

--------------------
١ - عبد الملك بن عمر النخعي (خ ل)، ذكره المفيد في االرشاد: ٢٢٠ كما أثبتناه.

٢ - عروة (خ ل)، ذكرهما الطبري في تاريخه ٤: ٣٣٧ كما أثبتناه، وكذا أيضا في زيارة الناحية.
٣ - هما ابنا يزيد بن ثبيت القيسي.

(١٠٣)



خطبته.
[١٠٢٣] ٢٧ - عقبة بن سمعان.

[١٠٢٤] ٢٨ - عبد الله بن عمير. ١
[١٠٢٥] ٢٩ - عبد الله بن حكيم بن جبلة.

باب الفاء
[١٠٢٦] ١ - الفراس بن جعدة بن زهير.

باب القاف
[١٠٢٧] ١ - قرظة بن كعب األنصاري. ٢

[١٠٢٨] ٢ - قيس بن مسهر الصيداوي.
[١٠٢٩] ٣ - قاسط بن عبد الله.
[١٠٣٠] ٤ - القاسم بن حبيب.

باب الكاف
[١٠٣١] ١ - كنانة بن عتيق.

[١٠٣٢] ٢ - كيسان بن كليب، يكنى أبا صادق.
باب الالم

[١٠٣٣] ١ - لوط بن يحيي، يكنى أبا مخنف.
--------------------

١ - عميرة (خ ل)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٣٢٦، وفي زيارة الناحية، كما أثبتناه.
٢ - قرطة (خ ل)، ذكره ابن حجر في اإلصابة ٣: ٢٣١، والطبري في تاريخه ٤: ٣١٢ كما

أثبتناه.

(١٠٤)



باب الميم
[١٠٣٤] ١ ميثم التمار. ١

[١٠٣٥] ٢ - المنهال بن عمرو األسدي.
[١٠٣٦] ٣ - محمد بن علي عليهما السالم، امه أم ولد.

[١٠٣٧] ٤ - محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، قتل معه عليه السالم.
[١٠٣٨] ٥ - محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب.
[١٠٣٩] ٦ - منجح، مولى الحسين عليه السالم، قتل معه.

[١٠٤٠] ٧ - مسلم بن عوسجة.
[١٠٤١] ٨ - مقسط بن عبد الله، أخو قاسط.

[١٠٤٢] ٩ - مسلم، مواله عليه السالم، مجهول. ١٥٨
[١٠٤٣] ١٠ - مسعود بن الحجاج.

[١٠٤٤] ١١ - مجمع ٣ بن عبد الله.
[١٠٤٥] ١٢ - مسلم بن كثير األعرج.

[١٠٤٦] ١٣ - منير بن عمرو بن األحدب.
[١٠٤٧] ١٤ - مالك بن سريع. ٤
[١٠٤٨] ١٥ - منذر بن سليمان.
[١٠٤٩] ١٦ - منيع بن رقاد. ٥

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - كذا في النسخ، وفي زيارة الناحية: مسلم مولى عامر بن مسلم.
٣ - في النسخ: محمد، ما أثبتناه هو الموافق لما في تاريخ الطبري ٣: ٣٠٨ و ٣٣٠، وفي زيارة

الناحية.
٤ - كذا في النسخ، وفي تاريخ الطبري ٤: ٣٣٧، وفي زيارة الناحية: مالك بن عبد بن سريع.

٥ - في زيارة الناحية: منيع بن زياد.

(١٠٥)



باب النون
[١٠٥٠] ١ - نعيم بن عجالن.

[١٠٥١] ٢ - نافع بن هالل الجملي. ١
[١٠٥٢] ٣ - النعمان بن عمرو.

باب الياء
[١٠٥٣] ١ - يزيد بن نبيط. ٢

[١٠٥٤] ٢ - يزيد بن الحصين المشرقي.
باب الكنى

[١٠٥٥] ١ - أبو بكر بن علي عليه السالم، أخوه، قتل معه عليه السالم، امه ليلي بنت
مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمة بن جندل بن نهشل، من بني دارم. ٣

[١٠٥٦] ٢ - ابن أبي األسود الدؤلي.
باب النساء

[١٠٥٧] ١ - فاطمة، بنت حبابة الوالبية.
--------------------

١ - كذا في النسخ وفي تاريخ الطبري ٤: ٣١٢، والكامل البن األثير ٤: ٢٩، ذكره ابن
شهرآشوب في مناقبه وأيضا في زيارة الناحية: البجلي.

٢ - ثبيط (خ)، ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٢٦٣ كما أثبتناه، وفي زيارة الناحية: بدر بن رقيط.
٣ - ذكره الطبري في تاريخه ٤: ٣٥٨، وفيه: سلمي بن جندل، وفي مقاتل الطالبيين: ٥٦: سلم

ابن جندل.

(١٠٦)



أصحاب
أبي محمد علي بن الحسين

عليهما السالم

(١٠٧)



باب الهمزة
[١٠٥٨] ١ - إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن

عبد
مناف المدني.

[١٠٥٩] ٢ - إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السالم، ابن الحنفية
المدني.

[١٠٦٠] ٣ - إبراهيم بن بشير األنصاري المدني.
[١٠٦١] ٤ - إبراهيم بن أبي حفصة، مولى بني عجل.

[١٠٦٢] ٥ - إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السدي، من الكوفة.
[١٠٦٣] ٦ - إسماعيل بن أمية.

[١٠٦٤] ٧ - إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب،
المدني.

[١٠٦٥] ٨ - إسحاق بن يسار المدني، مولى قيس بن مخرمة، والد محمد بن
إسحاق،

صاحب الواقدي.
[١٠٦٦] ٩ - أبان بن تغلب بن رباح، ١ أبو سعيد البكري الحريري، مولى، توفي

سنة
أحدي وأربعين ومائة في خالفة أبي جعفر، وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله

عليهما السالم.
[١٠٦٧] ١٠ - أبان بن أبي عياش فيروز.

[١٠٦٨] ١١ - أيوب بن عائذ الطائي البختري الكوفي.
[١٠٦٩] ١٢ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني.

--------------------
١ - رياح (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٥١، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٧، كما

أثبتناه.

(١٠٩)



[١٠٧٠] ١٣ - أفلح بن حميد الرواسي الكالبي الكوفي.
[١٠٧١] ١٤ - إسماعيل بن رافع المدني.

[١٠٧٢] ١٥ - أيوب بن الحسن بن علي بن أبي رافع، مولى رسول الله صلى الله
عليه

وآله، واسم أبي رافع أسلم.
[١٠٧٣] ١٦ - إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، ١ يكنى أبا عمران، مات سنة ست و

تسعين، مولى وكان أعور.
[١٠٧٤] ١٧ - إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، تابعي، سمع أباه.
[١٠٧٥] ١٨ - إسماعيل بن عبد الخالق، لحقه وعاش إلى أيام أبي عبد الله عليه

السالم.
[١٠٧٦] ١٩ - أحمد بن حمويه.

باب الباء
[١٠٧٧] ١ - بشر بن غالب األسدي الكوفي.

[١٠٧٨] ٢ - بكر بن أوس، أبو المنهال الطائي البصري.
[١٠٧٩] ٣ - بكير بن عبد الله بن األشج.

[١٠٨٠] ٤ - برد اإلسكاف.
باب الثاء

[١٠٨١] ١ - ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن أسد بن خويلد بن عبد العزي
القرشي.

[١٠٨٢] ٢ - ثابت بن هرمز الفارسي، أبو المقدام العجلي الحداد، مولى بني عجل.
[١٠٨٣] ٣ - ثابت بن أبي صفية، دينار الثمالي األزدي، يكنى أبا حمزة الكوفي،

مات
سنة خمسين ومائة.

--------------------
١ - زيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ١٧٧ كما أثبتناه.

(١١٠)



[١٠٨٤] ٤ - ثابت بن أسلم البناني القرشي، تابعي، سمع انس.
[١٠٨٥] ٥ - ثوير بن أبي فاختة، سعيد بن جهمان، مولى أم هاني، تابعي.

[١٠٨٦] ٦ - ثوير بن يزيد الشامي. ١
باب الجيم

[١٠٨٧] ١ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام األنصاري، صاحب رسول الله
صلى الله عليه وآله.

[١٠٨٨] ٢ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق عليهم السالم.
[١٠٨٩] ٣ - جعفر بن إبراهيم الجعفري الهاشمي المدني.

[١٠٩٠] ٤ - جعفر بن اياس، أبو بشر النصري.
[١٠٩١] ٥ - جعيد، همداني كوفي.

[١٠٩٢] ٦ - جهيم الهاللي الكوفي. ٢
[١٠٩٣] ٧ - جابر بن محمد بن أبي بكر.

باب الحاء
[١٠٩٤] ١ - الحسن بن علي بن أبي رافع، واسم أبي رافع أسلم.

[١٠٩٥] ٢ - الحسن بن الرواح البصري.
[١٠٩٦] ٣ - الحسن بن محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب عليه السالم. ٣

--------------------
١ - كذا في النسخ، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢: ٣٣، وأيضا في ميزان االعتدال

١: ٣٧٤، وفيهما: ثور بن يزيد الكالعي.
٢ - جهم (خ ل).

٣ - كذا في النسخ وفي تهذيب التهذيب ٢: ٢٧٦، وظاهر عمدة الطالب: ٣٥٥، انه الحسن بن
علي بن محمد.

(١١١)



[١٠٩٧] ٤ - الحسين بن عبد الله بن ضمرة السلمي. ١
[١٠٩٨] ٥ - الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، ابنه،

روى عن أبيه عليه السالم.
[١٠٩٩] ٦ - الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، وقيل أبو عبد الله، توفي

سنة
أربع عشرة، وقيل خمس عشرة ومائة.

[١١٠٠] ٧ - حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيي األسدي الكوفي، تابعي، وكان أعور،
مات سنة تسع عشرة ومائة.

[١١٠١] ٨ - حميد بن مسلم الكوفي.
[١١٠٢] ٩ - الحارث بن كعب األزدي الكوفي.

[١١٠٣] ١٠ - حطان بن خفاف، أبو جويرية الجرمي.
[١١٠٤] ١١ - حصين بن عمرو الهمداني المشعاري.

[١١٠٥] ١٢ - حكيم بن جبير بن مطعم بن عدي بن عبد مناف القرشي المدني.
[١١٠٦] ١٣ - حفص بن عمر األنصاري، كوفي.

[١١٠٧] ١٤ - حبيب بن حسان بن أبي األشرس األسدي، موالهم، روى عنه وعن
أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السالم.

[١١٠٨] ١٥ - حميد بن نافع الهمداني.
[١١٠٩] ١٦ - الحارث بن الفضيل المدني.

[١١١٠] ١٧ - حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف األنصاري، ٢ روى عنه وعن أبي
جعفر وأبي عبد الله عليهم السالم.

[١١١١] ١٨ - حذيم بن سفيان األسدي الكوفي.
[١١١٢] ١٩ - الحسن بن عمارة الكوفي.

--------------------
١ - ضمرة (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٨٩، وفيه: ضميرة، يأتي في أصحاب

الصادق عليه السالم كما أثبتناه.
٢ - حكيم بن حكم (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٢: ٤٤٨ كما أثبتناه.

(١١٢)



[١١١٣] ٢٠ - حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي، أبو سدير.
[١١١٤] ٢١ - الحارث بن الجارود التيمي.

[١١١٥] ٢٢ - حسان العامري.
[١١١٦] ٢٣ - حذيم بن شريك األسدي.

[١١١٧] ٢٤ - حبيب السجستاني.
باب الخاء

[١١١٨] ١ - خشرم بن يسار المدني.
باب الدال

[١١١٩] ١ - داود الصرمي.
باب الراء

[١١٢٠] ١ - رزين. ١
[١١٢١] ٢ - رزين بن عبيد السلولي الكوفي.

[١١٢٢] ٣ - رشيد الهجري.
[١١٢٣] ٤ - ربيعة بن أبي عبد الرحمان، واسم أبي عبد الرحمان فروخ.

[١١٢٤] ٥ - رياح بن عبيدة الهمداني. ٢
[١١٢٥] ٦ - ربيعة بن عثمان التيمي القرشي المدني.

باب الزاي
[١١٢٦] ١ - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم.

[١١٢٧] ٢ - زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السالم، أبو الحسن
الهاشمي.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - رباح (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٣٠٠ كما أثبتناه.

(١١٣)



[١١٢٨] ٣ - زياد بن سوقه الجريري، موالهم كوفي، وأخواه محمد وحفص.
[١١٢٩] ٤ - زيد العمي البصري.

[١١٣٠] ٥ - زيد بن أسلم العدوي، موالهم المدني، مولى عمر بن الخطاب، تابعي،
كان يجالسه كثيرا.

باب السين
[١١٣١] ١ - سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد المخزومي، سمع منه وروى عنه

عليه السالم، وهو من الصدر األول.
[١١٣٢] ٢ - سعيد بن جبير، أبو محمد، مولى بني والبة، أصله الكوفة، نزل مكة،

تابعي.
[١١٣٣] ٣ - سعيد بن عثمان.

[١١٣٤] ٤ - سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي، يكنى أبا الفضل، من الكوفة،
مولى.

[١١٣٥] ٥ - السري بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب.
[١١٣٦] ٦ - سليم بن قيس الهاللي، ثم العامري الكوفي، صاحب أمير المؤمنين

عليه السالم.
[١١٣٧] ٧ - سالم بن أبي الجعد األشجعي، موالهم الكوفي، يكنى أبا أسماء.

[١١٣٨] ٨ - سالم، مولى عمر بن عبد الله. ١
[١١٣٩] ٩ - سلمة بن كهيل، أبو يحيي الحضرمي الكوفي.

[١١٤٠] ١٠ - سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل األنصاري.
[١١٤١] ١١ - سلمة بن دينار، يكنى أبا حازم األعرج، ويعرف باألقرن القاص. ٢

[١١٤٢] ١٢ - سلمة بن نبيط بن شريط بن انس، ٣ أبو فراس األشجعي، من همدان،
--------------------

١ - عمرو بن عبيد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٤٣١، كما أثبتناه.
٢ - القاضي (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ١٤٣ كما أثبتناه.

٣ - ثبيط (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٢٧٢ كما أثبتناه.

(١١٤)



كوفي.
[١١٤٣] ١٣ - سماك بن حرب الذهلي، أبو المغيرة.

[١١٤٤] ١٤ - سليمان بن أبي المغيرة العبسي.
[١١٤٥] ١٥ - سالم بن أبي حفصة، مولى بني عجل، من الكوفة، كنيته أبو يونس، و

اسم أبيه عبيد، وقيل كنيته أبو الحسن، مات سنة سبع وثالثون ومائة.
[١١٤٦] ١٦ - سعيد بن المرزبان، أبو سعيد الكوفي.

[١١٤٧] ١٧ - سعد بن طريف الحنظلي اإلسكاف، مولى بني تميم الكوفي، ويقال:
سعد

الخفاف، روى عن األصبغ بن نباتة، وهو صحيح الحديث.
[١١٤٨] ١٨ - سعد بن أبي سعيد المقبري، ١ سمي به ألنه سكن المقابر، ذكره ابن

قتيبة.
[١١٤٩] ١٩ - سعيد بن الحارث المدني.
[١١٥٠] ٢٠ - سعيد بن مرجانة المدني.

[١١٥١] ٢١ - سليمان، أبو عبد الله بن سليمان العبسي الكوفي.
[١١٥٢] ٢٢ - سالم بن المستنير الجعفي الكوفي.

[١١٥٣] ٢٣ - سعيد، أبو خالد الصيقل.
[١١٥٤] ٢٤ - سعيد بن حكيم. ٢

باب الشين
[١١٥٥] ١ - شيبة بن نعامة الضبي البصري.

[١١٥٦] ٢ - شرحبيل بن سعد، مولى أنصاري، مولى بني حنظلة منهم، مدني.
--------------------

١ - سعيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٤٦٩، وفيه: سعد بن سعيد بن أبي
سعيد المقبري.

٢ - سعد (خ ل)، لعله سعيد بن حكيم العبسي الكوفي المذكور في أصحاب الصادق
عليه السالم.

(١١٥)



باب الصاد
[١١٥٧] ١ - صالح بن كيسان المدني.

[١١٥٨] ٢ - صالح بن أبي حسان المدني.
[١١٥٩] ٣ - صالح بن خوات بن جبير األنصاري المدني، ابنه صالح بن صالح بن

خوات بن جبير األنصاري.
[١١٦٠] ٤ - صفوان بن سليم الزهري المدني.

[١١٦١] ٥ - صهيب، أبو حكيم الصيرفي الكوفي، تابعي.
باب الضاد

[١١٦٢] ١ - الضحاك بن مزاحم الخراساني، أصله الكوفة، تابعي.
[١١٦٣] ٢ - الضحاك بن عبد الله المشرقي.

باب الطاء
[١١٦٤] ١ - طلحة بن النضر المدني.

[١١٦٥] ٢ - طارق بن عبد الرحمان األحمسي البجلي، كوفي.
[١١٦٦] ٣ - طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمان اليماني.

[١١٦٧] ٤ - طلحة بن عمرو المدني.
باب الظاء

[١١٦٨] ١ - ظالم بن عمرو، يكنى أبا األسود الدؤلي.
باب العين

[١١٦٩] ١ - عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم.

(١١٦)



[١١٧٠] ٢ - عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي المدني، تابعي سمع جابرا.
[١١٧١] ٣ - عبد الله بن سليمان العبسي الكوفي، يعرف بالصيرفي.

[١١٧٢] ٤ - عبد الله بن دينار، مولى عمر بن الخطاب، العمري، موالهم المدني.
[١١٧٣] ٥ - عبد الله بن المستورد المدني الهاشمي، مولى لعلي بن الحسين

عليهما السالم.
[١١٧٤] ٦ - عبد الله بن أبي مليكه المخزومي المكي.

[١١٧٥] ٧ - عبد الله بن عطاء الهاشمي، موالهم المكي، مولى بني عبد المطلب بن
هاشم.

[١١٧٦] ٨ - عبد الله بن هرمز المكي.
[١١٧٧] ٩ - عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم األنصاري المدني، توفي بالمدينة

سنة عشرين ومائة، كنيته اسمه. ١
[١١٧٨] ١٠ - عبد الله بن عبيدة الزهري.

[١١٧٩] ١١ - عبد الله بن ذكوان، أبو الزناد.
[١١٨٠] ١٢ - عبيد الله بن زبيد الهاشمي، مولى آل علي عليه السالم.

[١١٨١] ١٣ - عبد الله بن عبد الرحمان المدني.
[١١٨٢] ١٤ - عبد الله بن جعفر المدني.

[١١٨٣] ١٥ - عبد الله بن سعيد بن أبي هند المدني.
[١١٨٤] ١٦ - عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي، كنيته أبو شبرمة، وكان قاضيا ألبي

جعفر على سواد الكوفة، وكان شاعرا، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
[١١٨٥] ١٧ - عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، الهاشمي المدني.
[١١٨٦] ١٨ - عبيد الله بن علي بن أبي رافع أسلم، مولى رسول الله صلى الله عليه

وآله.
--------------------

* (هامش) * ١ - لعله يريد بقوله: كنيته اسمه، ان كنيته أبو عبد الله، ولعل الضمير في قوله: اسمه، راجع
إلى

أبيه، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب وقال في كنيته: أبو محمد، أبو بكر.

(١١٧)



[١١٨٧] ١٩ - عبيد الله بن المغيرة العبسي الكوفي.
[١١٨٨] ٢٠ - عبيد الله بن أبي الوشيم الكوفي، ويقال: عبيد الجنابي. ١

[١١٨٩] ٢١ - عبيد الله بن مسلم العمري الكوفي.
[١١٩٠] ٢٢ - عبيد الله بن عبد الرحمان بن موهب المدني.

[١١٩١] ٢٣ - عبد الله بن أبي الجعد، ٢ يقال: عبيد النخعي، أخو سالم، موالهم
كوفي.

[١١٩٢] ٢٤ - عامر بن واثلة الكناني، يكنى أبا الطفيل، من أصحاب أمير المؤمنين
عليه السالم.

[١١٩٣] ٢٥ - عامر بن السمط، يكنى أبا يحيي.
[١١٩٤] ٢٦ - علي بن ثابت.

[١١٩٥] ٢٧ - عيسى بن علي.
[١١٩٦] ٢٨ - عائذ األحمسي.

[١١٩٧] ٢٩ - عمران بن ميثم التمار.
[١١٩٨] ٣٠ - عبد الله بن محمد الجعفي.

[١١٩٩] ٣١ - عبد الملك وعبد الله، ابنا عطاء بن أبي رياح.
[١٢٠٠] ٣٢ - عقبة بن بشير.

[١٢٠١] ٣٣ - عبد الرحمان القصير.
[١٢٠٢] ٣٤ - عبد المؤمن.

[١٢٠٣] ٣٥ - عمار األنصاري.
[١٢٠٤] ٣٦ - عبد الله البرقي.

[١٢٠٥] ٣٧ - عبد الغفار بن القاسم، يكنى أبا مريم، وله اخوة: عبد المؤمن وعبد
الواحد.

--------------------
١ - الجناني (خ ل).

١٨١ - عبيد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٥: ٢٠ كما أثبتناه.

(١١٨)



باب الفاء
[١٢٠٦] ١ - فرات بن األحنف العبدي، يرمي بالغلو والتفريط في القول.

[١٢٠٧] ٢ - فليح بن أبي بكر الشيباني. ١
[١٢٠٨] ٣ - الفرزدق الشاعر، ويكنى أبا فراس.

باب القاف
[١٢٠٩] ١ - القاسم بن عوف الشيباني، وكان يختلف بين علي بن الحسين

عليهما السالم ومحمد بن الحنفية.
[١٢١٠] ٢ - القاسم بن محمد بن أبي بكر.

[١٢١١] ٣ - القاسم بن عبد الرحمان، يكنى أبا القاسم.
باب الكاف

[١٢١٢] ١ - كيسان بن كليب، يكنى أبا صادق.
[١٢١٣] ٢ - كنكر، يكنى أبا خالد الكابلي، وقيل: إن اسمه وردان.

باب الميم
[١٢١٤] ١ - محمد بن جبير بن مطعم.

[١٢١٥] ٢ - محمد بن علي بن الحسين عليهم السالم، ولده.
[١٢١٦] ٣ - المنهال بن عمرو األسدي.

[١٢١٧] ٤ - مسلم بن علي البطين.
[١٢١٨] ٥ - محمد بن شهاب الزهري، عدو. ٢

--------------------
١ - فليح بن بكير (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب الباقر عليه السالم كما أثبتناه.

٢ - هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فان شهاب جده، كما صرح به الصدوق في طريقه
إلى الزهري.

(١١٩)



[١٢١٩] ٦ - محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقيل: ليس له عنه رواية.
[١٢٢٠] ٧ - مالك بن عطية.

[١٢٢١] ٨ - محمد بن قيس األنصاري.
[١٢٢٢] ٩ - منذر الثوري.

[١٢٢٣] ١٠ - ميمون القداح.
[١٢٢٤] ١١ - ميمون البان.

[١٢٢٥] ١٢ - معروف بن خربوذ المكي.
باب الياء

[١٢٢٦] ١ - يحيي بن أم الطويل المطعمي.
باب الكنى

[١٢٢٧] ١ - أبو مريم.
باب النساء

[١٢٢٨] ١ - أم البراء، وقيل: هي حبابة الوالبية.

(١٢٠)



أصحاب
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين

عليهم السالم

(١٢١)



باب الهمزة
[١٢٢٩] ١ - إبراهيم بن حيان األسدي الكوفي، نزل واسط. ١

[١٢٣٠] ٢ - إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني، يكنى أبا الصباح، كان يسمي الميزان
من ثقته، له أصل رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ومحمد بن الفضيل وأبو محمد

صفوان بن يحيي بياع السابري الكوفي عنه، وروى عنه غير األصول عثمان بن
عيسى وعلي بن الحسن بن رباط ٢ ومحمد بن إسحاق الخزاز وظريف بن ناصح و

غير هم، وممن روى عنه أبو الصباح عن أبي عبد الله عليه السالم صابر ومنصور
ابن حازم وابن أبي يعفور.

[١٢٣١] ٣ - إبراهيم بن مرثد الكندي األزدي، أبو سفيان.
[١٢٣٢] ٤ - إبراهيم الجريري.

[١٢٣٣] ٥ - إبراهيم بن معرض الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم،
روى عنه منصور بن حازم وحصين بن مخارق.

[١٢٣٤] ٦ - إبراهيم بن عبد الله األحمري، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما
السالم،

روى عنه سيف بن عميرة.
[١٢٣٥] ٧ - إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني، له أصول رواها عنه حماد بن عيسى.

[١٢٣٦] ٨ - إبراهيم بن جميل، أخو طربال الكوفي، روى عنه علي بن شجرة
وإبراهيم

--------------------
١ - حنان (خ ل)، يأتي ذكره كما أثبتناه في أصحاب الصادق عليه السالم.

٢ - محمد بن الفضل، علي بن حسين بن رباط (خ ل)، ما أثبتناه هو الصحيح، كما يظهر من
الشيخ في الفهرست، الرقم: ٨١٦، في ترجمته بعنوان أبي الصباح الكناني، ومن الكشي في رجاله،

الرقم: ٦٥٨.

(١٢٣)



ابن إسحاق.
[١٢٣٧] ٩ - إبراهيم بن معاذ، روى عنه عليه السالم في قوله تعالي: (ان الذين ارتدوا

علي ادبارهم) ١ حديث التعاقد بين القوم.
[١٢٣٨] ١٠ - إبراهيم بن عبيد، أبو غرة األنصاري.

[١٢٣٩] ١١ - إبراهيم األزرق الكوفي، ٢ بياع الطعام، روى عنه وعن أبي عبد الله
عليهما السالم.

[١٢٤٠] ١٢ - إبراهيم بن نصر.
[١٢٤١] ١٣ - إبراهيم بن صالح األنماطي.

[١٢٤٢] ١٤ - إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المدني، روى عنه وسمع
أباه عليهما السالم.

[١٢٤٣] ١٥ - إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي، تابعي، سمع أبا الطفيل
عامر بن

واثلة، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.
[١٢٤٤] ١٦ - إسماعيل بن زياد البزاز الكوفي األسدي، تابعي، روى عنه وعن أبي

عبد الله عليهما السالم.
[١٢٤٥] ١٧ - إسماعيل بن الفضل ٣ بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث

بن
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، ثقة من أهل البصرة.

[١٢٤٦] ١٨ - إسماعيل بن جابر الخثعمي ٤ الكوفي، ثقة ممدوح، له أصول رواها
عنه

صفوان بن يحيي.
[١٢٤٧] ١٩ - إسماعيل بن عبد الرحمان السدي الكوفي، أبو محمد القرشي

المفسر.
--------------------

١ - سورة محمد صلى الله عليه وآله: ٢٥.
٢ - إبراهيم بن األزرق (خ ل).

٣ - الفضيل (خ ل)، ذكره النجاشي في رجاله في ترجمة الحسين بن محمد بن الفضيل، الرقم:
١٣١، والبرقي في رجاله: ١٩، كما أثبتناه.

٤ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٧١، وفيه: الجعفي.

(١٢٤)



[١٢٤٨] ٢٠ - إسماعيل بن سلمان األزرق، ١ يكنى أبا خالد.
[١٢٤٩] ٢١ - إسماعيل، أبو أحمد الكاتب الكوفي.

[١٢٥٠] ٢٢ - إسماعيل بن عبد الخالق الجعفي.
[١٢٥١] ٢٣ - إسماعيل، أبو العال، من بني قيس بن ثعلبة.

[١٢٥٢] ٢٤ - إسماعيل بن عبد العزيز.
[١٢٥٣] ٢٥ - إسماعيل بن أبي خالد.

[١٢٥٤] ٢٦ - إسحاق بن يزيد بن إسماعيل الطائي، أبو يعقوب الكوفي.
[١٢٥٥] ٢٧ - إسحاق بن نوح الشامي.

[١٢٥٦] ٢٨ - إسحاق بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السالم.

[١٢٥٧] ٢٩ - إسحاق بن يسار، مولى قيس بن مخرمة، وقيل: مولى فاطمة بنت
عتبة، ٢ أبو صاحب السيرة.

[١٢٥٨] ٣٠ - إسحاق بن بشير النبال.
[١٢٥٩] ٣١ - إسحاق بن جعفر بن علي.

[١٢٦٠] ٣٢ - أيوب بن شهاب بن زيد البارقي األزدي، موالهم كوفي.
[١٢٦١] ٣٣ - أيوب بن بكر بن أبي عالج الموصلي.

[١٢٦٢] ٣٤ - أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، ٣ كنيته أبو
بكر، مولى عمار بن ياسر، وكان مولى فهو مولى مولى، وكان يحلق شعره في كل سنة

مرة فإذا طال فرق، رأي انس بن مالك، ومات بالطاعون بالبصرة سنة أحدي و
--------------------

١ - سليمان (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ٣٠٣ كما أثبتناه.
٢ - عقبة (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ٢٥٧، كما أثبتناه.

٣ - السجستاني، العنبري (خ ل)، عنونه ابن قتيبة في المعارف: ٤٧١ و ٥٧٥، كما أثبتناه، و
قال: كان يبيع جلود السختيان فنسب إليها، وما قال الشيخ أيضا بأنه مولى عمار بن ياسر لعله

سهو، وانما هو مولى عمار بن شداد، كما صرح به ابن قتيبة في المعارف: ٤٧١.

(١٢٥)



ثالثين ومائة.
[١٢٦٣] ٣٥ - أيوب بن وشيكة.

[١٢٦٤] ٣٦ - أبان بن أبي عياش فيروز، تابعي، ضعيف.
[١٢٦٥] ٣٧ - أبان بن تغلب، أبو سعيد البكري الجريري.

[١٢٦٦] ٣٨ - أنس بن عمرو األزدي.
[١٢٦٧] ٣٩ - أسلم المكي القواس.

[١٢٦٨] ٤٠ - إسرائيل بن عباد المكي. ١
[١٢٦٩] ٤١ - أعين الرازي، يكنى أبا معاذ.

[١٢٧٠] ٤٢ - إسحاق بن واصل الضبي.
[١٢٧١] ٤٣ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة المدني.
[١٢٧٢] ٤٤ - أسلم بن أيمن التميمي المنقري الكوفي. ٢

[١٢٧٣] ٤٥ - أحمد بن عائذ.
[١٢٧٤] ٤٦ - أحمد بن عمران الحلبي.

[١٢٧٥] ٤٧ - إسحاق القمي.
[١٢٧٦] ٤٨ - أسيد بن القاسم.

باب الباء
[١٢٧٧] ١ - بشر بن جعفر الجعفي، أبو الوليد، روى عنه أحمد بن الحارث

األنماطي.
[١٢٧٨] ٢ - بشر بن أبي عقبة المدائني.

[١٢٧٩] ٣ - بشر بن عبد الله الخثعمي الكوفي.
--------------------

١ - غياث (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٨٦، ويأتي في أصحاب الصادق
عليه السالم أيضا كما أثبتناه.

٢ - النهنهي (خ ل).

(١٢٦)



[١٢٨٠] ٤ - بشير بن ميمون الوابشي الهمداني النبال الكوفي، ١ وأخوه شجرة،
وهما

ابنا أبي أراكة، واسمه ميمون مولى بني وابش، وهو ميمون بن سنجار.
[١٢٨١] ٥ - بشير، أبو عبد الصمد بن بشير الكوفي، ٢ روى عن أبي جعفر وأبي

عبد الله
عليهما السالم، ذكره علي بن الحسن بن فضال.

[١٢٨٢] ٦ - بشر، بياع الزطي.
[١٢٨٣] ٧ - بشر بن خثعم.

[١٢٨٤] ٨ - بشير الرحال. ٣
[١٢٨٥] ٩ - بشر بن يسار. ٤

[] ١٠ - بشار بن زيد بن النعمان، مجهول.
[١٢٨٦] ١١ - بشير، يكنى أبا محمد المستنير الجعفي األزرق، بياع الطعام،

مجهول.
[١٢٨٧] ١٢ - بكر بن حبيب األحمسي البجلي الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله

عليهما السالم، كنيته أبو مريم، ذكره علي بن الحسن بن فضال.
[١٢٨٩] ١٣ - بكر بن خالد الكوفي.

[١٢٩٠] ١٤ - بكر بن كرب.

[١٢٩١] ١٥ - بكر بن صالح.
[١٢٩٢] ١٦ - بكر بن أبي حبيبة.

[١٢٩٣] ١٧ - بكير بن أعين بن سنسن الشيباني الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله
--------------------

١ - بشر (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٣ و ١٨، وابن حجر في لسان الميزان ٢: ٤١، ويأتي
أيضا في أصحاب الصادق عليه السالم، كما أثبتناه.

٢ - عبد الصمد بن بشر (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٩ كما أثبتناه.
٣ - بشر (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٣ كما أثبتناه.

٤ - بشار (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٨: ١٤٥، ويأتي في أصحاب الصادق
عليه السالم أيضا كما أثبتناه، وفي لسان الميزان ٢: ٢٠: بشر بن بشار.

(١٢٧)



عليهما السالم، يكنى أبا عبد الله، ويقال: أبو الجهم، وله ستة أوالد ذكور: عبد الله
والجهم وعبد الحميد وعبد االعلى وعمرو زيد. ١

[١٢٩٤] ١٨ - بكير بن حبيب الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم، و
روى عاصم عن منصور بن حازم عنه.

[١٢٩٥] ١٩ - بكير بن جندب الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.
[١٢٩٦] ٢٠ - بكرويه الكندي الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم،

روى عنه أبان بن عثمان.
[١٢٩٧] ٢١ - برد اإلسكاف األزدي الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[١٢٩٨] ٢٢ - بريد بن معاوية العجلي، يكنى أبا القاسم.
[١٢٩٩] ٢٣ - برد الخياط، كوفي.

[١٣٠٠] ٢٤ - بسام بن عبد الله الصيرفي، يكنى أبا عبد الله، مولى بني هاشم.
[١٣٠١] ٢٥ - بدر بن الخليل األسدي، أبو الخليل الكوفي، روى عنه وعن أبي

عبد الله عليهما السالم.
[١٣٠٢] ٢٦ - بشار األسلمي.

[١٣٠٣] ٢٧ - بشير بن سلمان المدني. ٢
[١٣٠٤] ٢٨ - بشر بن عبد الله بن عمرو بن سعيد الخثعمي، كوفي. ٣

باب التاء
[١٣٠٥] ١ - تميم بن زياد.
--------------------

١ - عمر (خ ل).
٢ - سليمان (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١: ٤٦٥، كما أثبتناه.

٣ - بشر بن عبد الله بن سعيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٤ كما أثبتناه.

(١٢٨)



باب الثاء
[١٣٠٦] ١ - ثابت بن هرمز، أبو المقدام العجلي، موالهم الكوفي الحداد.

[١٣٠٧] ٢ - ثابت بن دينار، أبو صفية األزدي الثمالي الكوفي، يكنى أبا حمزة.
[١٣٠٨] ٣ - ثابت بن أبي ثابت، عبد الله البجلي الكوفي، يكنى أبا سعيد، مولى،

روى
عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.

[١٣٠٩] ٤ - ثابت بن زائدة العكلي.
[١٣١٠] ٥ - ثوير بن أبي فاختة، سعيد بن جهمان، مولى أم هاني.

باب الجيم
[١٣١١] ١ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله األنصاري، صحابي.

[١٣١٢] ٢ - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم اسالم، ولده.
[١٣١٣] ٣ - جعفر بن حكيم بن عباد الكوفي.

[١٣١٤] ٤ - جعفر بن عمرو بن ثابت أبي المقدام بن هرمز الحداد العجلي، موالهم
كوفي.

[١٣١٥] ٥ - الجارود بن السري التميمي السعدي الكوفي.
[١٣١٦] ٦ - جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي، توفي سنة ثمان و

عشرين ومائة، على ما ذكر ابن حنبل، وقال يحيي بن معين: مات سنة اثنتين و
ثالثين ومائة، وقال القتيبي: هو من األزد.
[١٣١٧] ٧ - جارود، يكنى أبا المنذر.
[١٣١٨] ٨ - جعفر بن إبراهيم الجعفي.

[١٣١٩] ٩ - جعدة بن أبي عبد الله.
[١٣٢٠] ١٠ - جعفر األحمسي.
[١٣٢١] ١١ - جراح المدائني.

(١٢٩)



باب الحاء
[١٣٢٢] ١ - الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم

المدني،
تابعي، روى عن جابر بن عبد الله، وهو أخو عبد الله بن الحسن بن الحسن و

إبراهيم ألبيهما وأمهما، أمهم فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم،
توفي قرب وفاة أخيه عبد الله. ١

[١٣٢٣] ٢ - الحسن بن أبي سارة النيلي األنصاري القرظي، مولى محمد بن كعب،
و

هو ابن عم معاذ الهراء، وله ابن يقال له: أبو جعفر الرواسي النحوي، وكنية الحسن
بن أبي سارة: أبو علي.

[١٣٢٤] ٣ - الحسن بن حبيش األسدي، روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد الكوفي.
[١٣٢٥] ٤ - الحسن بن علي األحمري الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله

عليهما السالم، وروى عن معاوية بن وهب وغيره، وروى عنه عنبسة بن عمرو.
[١٣٢٦] ٥ - الحسن بن شهاب بن زيد البارقي األزدي الكوفي، روى عنه وعن أبي

عبد الله عليهما السالم. ٢
[١٣٢٧] ٦ - الحسن بن صالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، صاحب المقالة،

زيدي، إليه تنسب الصالحية منهم.
[١٣٢٨] ٧ - الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم،

تابعي،
أخوه، عليه السالم.

[١٣٢٩] ٨ - الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، تابعي،
روى

عنه قيس بن الربيع.
[١٣٣٠] ٩ - الحسين بن أبتر الكوفي.

--------------------
١ - قبل وفاة أخيه (خ ل).

٢ - الحسين، يزيد (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ١٣ و ١٨، ويأتي أيضا في أصحاب الصادق
عليه السالم، كما أوردناه.

(١٣٠)



[١٣٣١] ١٠ - الحسين الجعفي، أبو أحمد الكوفي.
[١٣٣٢] ١١ - الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكوفي الكندي، مولى الشموس بن ١

عمرو الكندي.
[١٣٣٣] ١٢ - الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعيم ٢ البجلي، والد أبي.

[١٣٣٤] ١٣ - الحكم بن المختار بن أبي عبيدة، كنيته أبو محمد، ثقة، روى عنه
وعن

أبي عبد الله عليهما السالم.
[١٣٣٥] ١٤ - الحسن بن عمار. ٣

[١٣٣٦] ١٥ - الحسن بن زياد البصري. ٤
[١٣٣٧] ١٦ - الحكم بن الصلت الثقفي.
[١٣٣٨] ١٧ - الحسن بن عمارة، عامي.

[١٣٣٩] ١٨ - الحسين بن أبي العالء الخفاف.
[١٣٤٠] ١٩ - الحسن بن السري الكاتب.

[١٣٤١] ٢٠ - الحسن بن زياد الصيقل.
[١٣٤٢] ٢١ - الحسن بن يوسف.
[١٣٤٣] ٢٢ - الحسن بن رباط.

[١٣٤٤] ٢٣ - الحسين بن عبد الله األرجاني.
[١٣٤٥] ٢٤ - الحسن والحسين، ابنا منذر.
[١٣٤٦] ٢٥ - الحسين بن أحمد المنقري.

[١٣٤٧] ٢٦ - الحسين بن مصعب.
--------------------

١ - كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: بنت، الن الشموس اسم امرأة، كما عن الذهبي: ان
الحكم مولى امرأة.

٢ - كذا في النسخ وما يأتي في أصحاب الصادق عليه السالم عنونه الذهبي في ميزان
االعتدال ١: ٥٧٦، والرازي في الجرح والتعديل ٣: ١٢٣، وابن حجر في التقريب ١: ١٩١،

التهذيب ٢: ٤٣١، والبخاري في التاريخ الكبير ٢: ٣٣٨، وفيهم: أبي نعم.
٣ - في (ع) زيادة: عامي.

٤ - ال يوجد هذا العنوان والذي بعده في (ع).

(١٣١)



[١٣٤٨] ٢٧ - الحسين بن بنت أبي حمزة الثمالي.
[١٣٤٩] ٢٨ - الحسين بن حماد.

[١٣٥٠] ٢٩ - الحسن وحماد، ابنا المغيرة.
[١٣٥١] ٣٠ - حبيب بن أبي ثابت األسدي الكوفي، تابعي.
[١٣٥٢] ٣١ - حبيب العبسي الكوفي، والد عائذ بن حبيب.

[١٣٥٣] ٣٢ - حبيب السجستاني، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.
[١٣٥٤] ٣٣ - حبيب بن بشار الكندي.

[١٣٥٥] ٣٤ - حبيب بن حسان بن أبي األشرس األسدي، مولى.
[١٣٥٦] ٣٥ - حبيب بن جري العبسي الكوفي، مشكوك فيه.

[١٣٥٧] ٣٦ - حبيب، أبو عميرة اإلسكاف، كوفي، تابعي.
[١٣٥٨] ٣٧ - حماد بن أبي سليمان األشعري، مولى أبي موسي، كوفي.

[١٣٥٩] ٣٨ - حماد بن بشير الطنافسي الكوفي، ١ روى عنه وعن أبي عبد الله
عليهما السالم.

[١٣٦٠] ٣٩ - حماد بن راشد األزدي البزاز، أبو العال الكوفي، أسند عنه، توفي سنة
ست وخمسين ومائة.

[١٣٦١] ٤٠ - حماد بن أبي العطارد الطائي الكوفي.
[١٣٦٢] ٤١ - حمران بن أعين الشيباني، موالهم، يكنى أبا الحسن، وقيل: أبو

حمزة، تابعي.
[١٣٦٣] ٤٢ - الحارث بن المغيرة النصري، يكنى أبا علي، من بني نصر بن معاوية.

[١٣٦٤] ٤٣ - حبيب بن المعلي السجستاني.
[١٣٦٥] ٤٤ - الحارث بن شريح المنقري.

[١٣٦٦] ٤٥ - حمزة الطيار.
[١٣٦٧] ٤٦ - حمزة بن حمران بن أعين، كوفي.

[١٣٦٨] ٤٧ - حسان بن مهران.

[١٣٦٩] ٤٨ - حكيم بن معاوية.
[١٣٧٠] ٤٩ - حماد بن بشر اللحام.

--------------------
١ - بشر (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب الصادق عليه السالم كما أثبتناه.

(١٣٢)



[١٣٧١] ٥٠ - حفص بن غياث، عامي.
[١٣٧٢] ٥١ - حمزة بن عطاء الكوفي.

[١٣٧٣] ٥٢ - حمزة، أبو الحسين الليثي، ختن أبي حمزة الثمالي، كوفي.

[١٣٧٤] ٥٣ - الحارث بن حصيرة األزدي، ١ تابعي، أبو النعمان، كوفي.
[١٣٧٥] ٥٤ - حذيفة بن منصور بن كثير، أبو محمد الخزاعي، موالهم كوفي، بياع

السابري.
[١٣٧٦] ٥٥ - الحجاج بن ارطاة، أبو ارطاة النخعي الكوفي، مات بالري في زمن

أبي
جعفر عليه السالم.

[١٣٧٧] ٥٦ - الحر الجعفي الكوفي. ٢
[١٣٧٨] ٥٧ - حفص األعور الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.

[١٣٧٩] ٥٨ - الحجاج بن دينار الواسطي.
[١٣٨٠] ٥٩ - الحجاج بن كثير الكوفي.
[١٣٨١] ٦٠ - حفص بن وهب األقرعي.

[١٣٨٢] ٦١ - الحسن بن زياد الصيقل، أبو محمد، كوفي.
[١٣٨٣] ٦٢ - حكيم بن صهيب، أبو صهيب الصيرفي، أبو شبيب، مولى بني ضبة.

باب الخاء
[١٣٨٤] ١ - خالد بن بكار، أبو العالء الخفاف الكوفي.

[١٣٨٥] ٢ - خالد بن طهمان الكوفي.
[١٣٨٦] ٣ - خيثمة بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي، أبو عبد الرحمان.

[١٣٨٧] ٤ - خازم األشل الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.
--------------------

١ - حصين (خ ل)، مر ذكره في أصحاب أمير المؤمنين عليه السالم، ويأتي أيضا في أصحاب
الصادق عليه السالم كما أثبتناه.

٢ - الحسن الجعفي (خ ل).

(١٣٣)



[١٣٨٨] ٥ - خالد بن أوفي، أبو الربيع العنزي الشامي.
[١٣٨٩] ٦ - خالد بن أبي كريمة.

باب الدال
[١٣٩٠] ١ - داود االبزاري.

[١٣٩١] ٢ - داود بن زيد الهمداني الكوفي.
[١٣٩٢] ٣ - داود بن حبيب، أبو غيالن الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله

عليهما السالم.
[١٣٩٣] ٤ - دينار، أبو عمر األسدي، ١ كوفي، روى عنه وعن عبد الله عليهما

السالم.
[١٣٩٤] ٥ - دلهم بن صالح الكندي الكوفي.

[١٣٩٥] ٦ - داود الدجاجي الكوفي. ٢
[١٣٩٦] ٧ - داود بن أبي هند القشيري السرخسي، يكنى أبا بكر، واسم أبي هند

دينار، من أهل سرخس وبها عقبة، مات في طريق مكة سنة تسع وثالثين ومائة.
باب الراء

[١٣٩٧] ١ - الربيع بن صبيح.
[١٣٩٨] ٢ - الربيع العبسي الكوفي، أخوه عائذ، عربيان.

[١٣٩٩] ٣ - ربيعة بن ناجذ بن كثير، أبو صادق الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله
عليهما السالم.

[١٤٠٠] ٤ - رفيد مولى بني هبيرة، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم، و
روى عنه أبو خالد القماط.

--------------------
١ - أبو عمرو (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ١٨٧ كما أثبتناه.

٢ - داود بن الدجاجي (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب الصادق عليه السالم كما ذكرناه.

(١٣٤)



[١٤٠١] ٥ - رقبة بن مصقلة العبدي الكوفي. ١
[١٤٠٢] ٦ - ربيعة بن أبي عبد الرحمان، المعروف بربيعة الرأي، المدني الفقيه،

عامي.
[١٤٠٣] ٧ - رشد بن سعد المصري. ٢

[١٤٠٤] ٨ - رزين االبزاري.
[١٤٠٥] ٩ - رزين األنماطي، مجهوالن.

باب الزاي
[١٤٠٦] ١ - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسين، أخوه

عليه السالم.
[١٤٠٧] ٢ - زيد بن محمد بن يونس، أبو أسامة الشحام الكوفي.

[١٤٠٨] ٣ - زياد بن سوقة البجلي الكوفي، مولى تابعي، يكنى أبا الحسن، مولى
جرير

ابن عبد الله.
[١٤٠٩] ٤ - زياد بن المنذر، أبو الجارود الهمداني الحوفي، كوفي تابعي زيدي

أعمي،
إليه تنسب الجارودية منهم.

[١٤١٠] ٥ - زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء، وقيل: زياد بن رجاء، روى عنه و
عن أبي عبد الله عليهما السالم، مات في حياة أبي عبد الله عليه السالم.

[١٤١١] ٦ - زياد األحالم، مولى كوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.
[١٤١٢] ٧ - زياد المحاربي الكوفي.

[١٤١٣] ٨ - زياد بن أبي رجاء الكوفي روى عن أبي عبد الله عليه السالم أيضا،
روى عنه أبان.

[١٤١٤] ٩ - زياد األسود البان الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم.
--------------------

١ - رفيد (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٦: ٣١١، والبخاري في تاريخه ٣: ٣٤٢، وابن
حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٢٨٦، كما أثبتناه، وفي األولين مسقلة.

٢ - رشيد (خ ل)، ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٣: ٢٧٧، وفيه: رشيدين بن سعد.

(١٣٥)



[١٤١٥] ١٠ - زياد الهاشمي، موالهم كوفي.
[١٤١٦] ١١ - زياد بن أبي زياد المنقري التميمي.

[١٤١٧] ١٢ - زكريا بن عبد الله النقاض الكوفي، روى عنه وعن أبي عبد الله
عليهما السالم.

[١٤١٨] ١٣ - زهير المدائني، روى عنه وعن أبي عبد الله عليهما السالم، روى عنه
حماد بن عثمان.

[١٤١٩] ١٤ - زياد بن صالح الهمداني الكوفي.
[١٤٢٠] ١٥ - زيد الهاشمي، موالهم المدني، أبو محمد، مولى أبي جعفر عليه

السالم.
[١٤٢١] ١٦ - زائدة بن قدامة.

[١٤٢٢] ١٧ - زرارة بن أعين الشيباني، موالهم.
[١٤٢٣] ١٨ - زياد، مولى أبي جعفر عليه السالم.

[١٤٢٤] ١٩ - زياد بن أبي الحالل.
[١٤٢٥] ٢٠ - زيد االجري، مجهول.

[١٤٢٦] ٢١ - زياد بن األسود النجار، مجهول.
[١٤٢٧] ٢٢ - زكريا، أخو المستهل، يكنى أبا يحيي.

باب السين
[١٤٢٨] ١ - سليم بن قيس الهاللي.

[١٤٢٩] ٢ - سلمة بن كهيل.

[١٤٣٠] ٣ - سعد بن طريف.
[١٤٣١] ٤ - سلمة األهثم. ٢١٥

[١٤٣٢] ٥ - سالم بن أبي حفصة.
--------------------

١ - سلمة بن األهثم (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٢ و ١٨، وكذا أيضا يأتي في أصحاب
الصادق عليه السالم، كما أثبتناه.

(١٣٦)



[١٤٣٣] ٦ - سالم األشل، بياع المصاحف.
[١٤٣٤] ٧ - سلمة بن محرز.

[١٤٣٥] ٨ - سالم الجعفي.
[١٤٣٦] ٩ - سالم المكي.

[١٤٣٧] ١٠ - سليمان بن محرز.
[١٤٣٨] ١١ - سلمان بن خالد، طلحي قمي.

[١٤٣٩] ١٢ - سليمان بن هارون العجلي.
[١٤٤٠] ١٣ - سورة بن كليب بن معاوية األسدي.

[١٤٤١] ١٤ - سديف المكي.
[١٤٤٢] ١٥ - سدير بن حكيم الصيرفي.

[١٤٤٣] ١٦ - سكين المعدني.
[١٤٤٤] ١٧ - سنان، أبو عبد الله بن سنان، مولى قريش.

[١٤٤٥] ١٨ - سلم بن بشير. ٢١٦
[١٤٤٦] ١٩ - سعد بن أبي عمر الجالب.
[١٤٤٧] ٢٠ - سالم بن سعيد األنصاري.

[١٤٤٨] ٢١ - سليمان، مولى طربال.
[١٤٤٩] ٢٢ - سليمان بن مروان، عجلي كوفي.

[١٤٥٠] ٢٣ - سالم بن المستنير.
[١٤٥١] ٢٤ - سالم، مجهول.

[١٤٥٢] ٢٥ - سعد بن الحسين الكندي، مجهول. ٢
[١٤٥٣] ٢٦ - سالم الجعفي. ٣

--------------------
١ - بشر (خ ل).

٢ - الحسن (خ ل).
٣ - ال يوجد في (ع).

(١٣٧)



[١٤٥٤] ٢٧ - سعد الحداد. ١
باب الشين

[١٤٥٥] ١ - شجرة، أخو بشير النبال.
باب الصاد

[١٤٥٦] ١ - صامت، بياع الهروي.
[١٤٥٧] ٢ - صالح بن ميثم، كوفي.

[١٤٥٨] ٣ - الصلت بن الحجاج.
[١٤٥٩] ٤ - صالح بن عقبة.

[١٤٦٠] ٥ - صالح بن سهل الهمداني.
باب الضاد

[١٤٦١] ١ - ضريس، بياع الغزل.
باب الطاء

[١٤٦٢] ١ - طاهر، مولى أبي جعفر عليه السالم.
[١٤٦٣] ٢ - طربال.

[١٤٦٤] ٣ - طلحة بن زيد، بتري.
باب الظاء

[١٤٦٥] ١ - ظريف بن ناصح، بياع األكفان.
--------------------

١ - زيادة: مجهول (خ ل).

(١٣٨)



باب العين
[١٤٦٦] ١ - عيسى وعبد الملك وعبد الجبار، بنو أعين الشيباني، إخوة زرارة بن

أعين وحمران.
[١٤٦٧] ٢ - عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم، أبو حفص

األشرف، أخوه عليه السالم.
[١٤٦٨] ٣ - عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، شيخ

الطالبيين رضي الله عنه.
[١٤٦٩] ٤ - عبد الله بن شريك العامري.

[١٤٧٠] ٥ - عبد الله بن سليمان.
[١٤٧١] ٦ - عبد الله بن عطاء المكي.

[١٤٧٢] ٧ - عبد الله بن بكير الهجري.
[١٤٧٣] ٨ - عبد الله بن محمد الجعفي.

[١٤٧٤] ٩ - عبد الله بن دينار.
[١٤٧٥] ١٠ - عبد الله بن عجالن.
[١٤٧٦] ١١ - عبد الله بن المختار.
[١٤٧٧] ١٢ - عبد الرحيم القصير.

[١٤٧٨] ١٣ - عبد الله بن الوليد الوصافي.
[١٤٧٩] ١٤ - عبيدة الخثعمي.

[١٤٨٠] ١٥ - عبد الملك بن أعين، أخو زرارة، والد ضريس.
[١٤٨١] ١٦ - عبد الواحد بن المختار األنصاري.

[١٤٨٢] ١٧ - عبد الحميد الواسطي.
[١٤٨٣] ١٨ - عبد الحميد بن عواض الطائي، كوفي. ١

--------------------
١ - غواص (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب الصادق والكاظم عليهما السالم كما أثبتناه.

(١٣٩)



[١٤٨٤] ١٩ - عبد الرحمان بن سليمان األنصاري.
[١٤٨٥] ٢٠ - عبد الرحمان بن أعين، أخو زرارة.

[١٤٨٦] ٢١ - عمرو بن عبد الله الثقفي.
[١٤٨٧] ٢٢ - عمرو بن خالد.

[١٤٨٨] ٢٣ - عمرو بن سعيد بن هالل الثقفي.
[١٤٨٩] ٢٤ - عمرو بن معمر بن أبي وشيكة.

[١٤٩٠] ٢٥ - عبد الغفار بن القاسم األنصاري، يكنى أبا مريم.
[١٤٩١] ٢٦ - عبد الله بن محمد األسدي، كوفي، يكنى أبا بصير.

[١٤٩٢] ٢٧ - عيسى بن أبي منصور القرشي.
[١٤٩٣] ٢٨ - عيسى الطحان.

[١٤٩٤] ٢٩ - عقبة بن بشير األسدي.
[١٤٩٥] ٣٠ - عقبة بن شيبة، يكنى أبا شيبة األسدي. ١

[١٤٩٦] ٣١ - عطية أخو عرام. ٢
[١٤٩٧] ٣٢ - عطية العوفي. ٣

[١٤٩٨] ٣٣ - علباء بن ذراع األسدي.
[١٤٩٩] ٣٤ - العال بن الحسين.

[١٥٠٠] ٣٥ - عبد الرحمان، يكنى أبا خيثمة.
[١٥٠١] ٣٦ - عمار بن أبي األحوص.

[١٥٠٢] ٣٧ - عكرمة، يكنى أبا إسحاق.
[١٥٠٣] ٣٨ - علقمة بن محمد الحضرمي، أخو أبي بكر الحضرمي.

[١٥٠٤] ٣٩ - علي بن ميمون، يكنى أبا الحسن الصائغ.
--------------------

١ - شعبة (خ ل).
٢ - عوام (خ ل).

٣ - الكوفي (خ ل).

(١٤٠)



[١٥٠٥] ٤٠ - عامر بن أبي األحوص.
[١٥٠٦] ٤١ - عمران بن أبي خالد الفزاري.

[١٥٠٧] ٤٢ - عبيدة السكسكي.
[١٥٠٨] ٤٣ - عمرو بن ثابت.

[١٥٠٩] ٤٤ - عمرو بن رشيد، كوفي.
[١٥١٠] ٤٥ - عمرو بن شمر.

[١٥١١] ٤٦ - عبد الله بن جريح، عامي.
[١٥١٢] ٤٧ - عبد الله بن الجارود، كوفي.

[١٥١٣] ٤٨ - عيسى بن عمر، كوفي.
[١٥١٤] ٤٩ - علي بن عبد العزيز، كوفي.

[١٥١٥] ٥٠ - علي بن عطية الكوفي.
[١٥١٦] ٥١ - علي بن رباط.

[١٥١٧] ٥٢ - علي بن سعيد بن بكير، روى عنه سماعة.
[١٥١٨] ٥٣ - عنبسة بن بجاد.

[١٥١٩] ٥٤ - عنبسة بن مصعب.
[١٥٢٠] ٥٥ - عمرو بن أبي بنان.

[١٥٢١] ٥٦ - عبد الكريم بن مهران.
[١٥٢٢] ٥٧ - عبيد الله بن محمد بن عمر بن أمير المؤمنين عليه السالم.

[١٥٢٣] ٥٨ - عمرو بن دينار المكي، أحد أئمة التابعين، وكان فاضال عالما. ١
[١٥٢٤] ٥٩ - عذافر بن عبد الله.

[١٢٢٥] ٦٠ - العال بن عبد الكريم.
[١٥٢٦] ٦١ - عيسى بن حمزة.

[١٥٢٧] ٦٢ - عبد الله بن غالب األسدي الشاعر، الذي قال له أبو عبد الله
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله وما بعده بعنوانين، وفيه زيادة: ثقة، عند ذكر العنوان األول.

(١٤١)



عليه السالم: ان ملكا يلقي الشعر عليك، واني ألعرف ذلك الملك.
[١٥٢٨] ٦٣ - عبد المؤمن بن القاسم، أخو أبي مريم األنصاري. ١

[١٥٢٩] ٦٤ - عمر، يكنى أبا صخر، وعلي ابنا حنظلة، كوفيان عجليان.
[١٥٣٠] ٦٥ - علي بن أبي المغيرة الزبيدي األزرق.

[١٥٣١] ٦٦ - عباد بن صهيب، بصري عامي.
[١٥٣٢] ٦٧ - عمرو بن جميع، بتري.

[١٥٣٣] ٦٨ - عمر بن قيس الماصر، بتري. ٢
[١٥٣٤] ٦٩ - عمرو بن خالد الواسطي، بتري.

[١٥٣٥] ٧٠ - عبد الله بن عمرو.
[١٥٣٦] ٧١ - وعبد الرحمان بن زرعة. ٣

[١٥٣٧] ٧٢ - وعمرو بن يحيي.
[١٥٣٨] ٧٣ - وعمر بن هالل، كلهم مجهولون. ٤

[١٥٣٩] ٧٤ - عقبة بن قيس، مثله.
[١٥٤٠] ٧٥ - عطية بن ذكوان، مجهول.

[١٥٤١] ٧٦ - عمران، مجهول.
باب الغين

[١٥٤٢] ١ - غياث بن إبراهيم، بتري.
[١٥٤٣] ٢ - غالب، أبو الهذيل الشاعر الكوفي.

--------------------
١ - عبد العزيز (خ ل)، مر ذكره في أصحاب السجاد عليه السالم، ويأتي أيضا في أصحاب

الصادق عليه السالم كما أثبتناه.
٢ - عمرو (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٧: ٤٣٠ كما أثبتناه.

٣ - عبد الله (خ ل).
٤ - عمرو (خ ل).

(١٤٢)



[١٥٤٤] ٣ - غالب الجهني. ١
باب الفاء

[١٥٤٥] ١ - فضيل بن يسار، بصري، ثقة.
[١٥٤٦] ٢ - فضيل بن الزبير الرسان.

[١٥٤٧] ٣ - فضيل بن عثمان األعور المرادي، كوفي.
[١٥٤٨] ٤ - فضيل بن شريح.

[١٥٤٩] ٥ - فليح بن أبي بكر الشيباني.
[١٥٥٠] ٦ - فرات بن أحنف.

[١٥٥١] ٧ - فضيل بن معدان. ٢
[١٥٥٢] ٨ - فضيل بن ميسرة.

[١٥٥٣] ٩ - فضيل بن غياث، مجهول.
باب القاف

[١٥٥٤] ١ - قدامة بن سعيد بن أبي زائدة.
[١٥٥٥] ٢ - قيس بن رمانة األشعري.

[١٥٥٦] ٣ - القاسم بن محمد.
[١٥٥٧] ٤ - القاسم بن عبد الملك.
[١٥٥٨] ٥ - قيس بن الربيع، بتري.

باب الكاف
[١٥٥٩] ١ - كامل النجار.
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.
٢ - سعدان (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٣٤ في أصحاب الباقر عليه السالم كما أثبتناه.

(١٤٣)



[١٥٦٠] ٢ - كليب بن معاوية األسدي.
[١٥٦١] ٣ - الكميت بن زيد األسدي. ١

[١٥٦٢] ٤ - كثير النوا، بتري.
[١٥٦٣] ٥ - كيسان بن كليب، يكنى أبا صادق، من أصحاب أمير المؤمنين

عليه السالم.
[١٥٦٤] ٦ - كامل، صاحب السابري، كوفي.

[١٥٦٥] ٧ - كامل بن العال.
[١٥٦٦] ٨ - كليب بن معاوية الصيداوي.
[١٥٦٧] ٩ - كامل الرصافي، مجهول. ٢

باب الالم
[١٥٦٨] ١ - ليث بن البختري المرادي، يكنى أبا بصير، كوفي.

[١٥٦٩] ٢ - ليث بن أبي سليم، مجهول.
باب الميم

[١٥٧٠] ١ - محمد بن مسلم الثقفي الطحان، طائفي، وكان أعور.
[١٥٧١] ٢ - محمد بن أبي سارة.

[١٥٧٢] ٣ - محمد بن قيس األنصاري.
[١٥٧٣] ٤ - محمد بن مروان الكلبي.

[١٥٧٤] ٥ - محمد بن عجالن المدني.
[١٥٧٥] ٦ - محمد بن إسحاق المدني، صاحب السير، عامي.

--------------------
١ - يزيد (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ١٥، ويأتي أيضا في أصحاب الصادق عليه السالم

كما أثبتناه.
٢ - الوصافي (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٢ كما أثبتناه.

(١٤٤)



[١٥٧٦] ٧ - محمد الطيار، مولى فزارة.
[١٥٧٧] ٨ - محمد بن شريح الحضرمي، يكنى أبا بكر.
[١٥٧٨] ٩ - معمر بن يحيي بن سام، ١ دجاجي كوفي.

[١٥٧٩] ١٠ - معمر بن عطاء.
[١٥٨٠] ١١ - مالك بن أعين الجهني.

[١٥٨١] ١٢ - ميسر بن عبد العزيز النخعي المدائني.
[١٥٨٢] ١٣ - معروف بن خربوذ المكي.

[١٥٨٣] ١٤ - ميمون القداح، مولى بني مخزوم، مكي.
[١٥٨٤] ١٥ - المفضل بن قيس بن رمانة.

[١٥٨٥] ١٦ - موسي بن أشيم.
[١٥٨٦] ١٧ - موسي بن زياد.

[١٥٨٧] ١٨ - محمد بن مروان البصري.
[١٥٨٨] ١٩ - محمد بن رستم، يروي عن األصبغ بن نباتة.

[١٥٨٩] ٢٠ - مسكين، ثقة.
[١٥٩٠] ٢١ - مالك بن عطية.

[١٥٩١] ٢٢ - معمر بن رشيد، كوفي.
[١٥٩٢] ٢٣ - مسمع كردين، يكنى أبا سيار، كوفي.

[١٥٩٣] ٢٤ - محمد بن علي الحلبي، كوفي.
[١٥٩٤] ٢٥ - محمد بن السائب الكلبي.
[١٥٩٥] ٢٦ - محمد بن سعيد بن غزوان.

[١٥٩٦] ٢٧ - محمد بن الفضل الهاشمي، يكنى أبا الربيع.
[١٥٩٧] ٢٨ - محمد بن أبي حمزة.

[١٥٩٨] ٢٩ - محمد بن أبي منصور.
--------------------

١ - بسام (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ١٠: ٢٤٩ كما أثبتناه

(١٤٥)



[١٥٩٩] ٣٠ - محمد بن إسماعيل بن جعفر، علوي.
[١٦٠٠] ٣١ - محمد بن اليسع بن حمزة القمي.

[١٦٠١] ٣٢ - محمد بن أسلم الجبلي. ١
[١٦٠٢] ٣٣ - محمد بن عجالن.

[١٦٠٣] ٣٤ - محمد بن سليمان الفراء.
[١٦٠٤] ٣٥ - محمد بن مسعود.
[١٦٠٥] ٣٦ - المفضل بن زيد.

[١٦٠٦] ٣٧ - المفضل بن مزيد.
[١٦٠٧] ٣٨ - المفضل بن أبي قرة.

[١٦٠٨] ٣٩ - محمد بن يزيد، صاحب الشعيري، كوفي.
[١٦٠٩] ٤٠ - مسعدة بن صدقة، عامي.

[١٦١٠] ٤١ - مسعدة بن زياد.
[١٦١١] ٤٢ - موسي التمار.

[١٦١٢] ٤٣ - معاذ بن مسلم الهراء.
[١٦١٣] ٤٤ - محمد بن حميد.

[١٦١٤] ٤٥ - مقرن السراج.
[١٦١٥] ٤٦ - مهزم األسدي.

[١٦١٦] ٤٧ - محمد بن زيد، بتري.
[١٦١٧] ٤٨ - منصور بن المعتمر، بتري.
[١٦١٨] ٤٩ - مقاتل بن سليمان، بتري.

[١٦١٩] ٥٠ - منذر بن أبي طريفة
--------------------

١ - يأتي هذا العنوان في أصحاب الرضا عليه السالم وفيمن لم يرو عنهم عليهم السالم، هو
رجل آخر غير ما يأتي، فان من يأتي يروي عنه محمد بن حسين بن أبي الخطاب كثيرا ومن هو في

طبقته، وال يمكن ان يروي هو عمن هو من أصحاب الباقر عليه السالم.

(١٤٦)



[١٦٢٠] ٥١ - ومنذر السراج، مجهوالن.
[١٦٢١] ٥٢ - مستهل بن عطاء الكوفي.

[١٦٢٢] ٥٣ - موسي بن خليفة. ١
[١٦٢٣] ٥٤ - منصور بن حازم.

[١٦٢٤] ٥٥ - منصور بن الوليد الصيقل.
[١٦٢٥] ٥٦ - مسكين بن عبد الله.

[١٦٢٦] ٥٧ - موسي بن عبد الله األسدي.
[١٦٢٧] ٥٨ - موسي بن الحسن األشعري. ٢

[١٦٢٨] ٥٩ - موسي الحناط. ٣
[١٦٢٩] ٦٠ - ميمون البان.

[١٦٣٠] ٦١ - منهال بن عمرو األسدي، موالهم.
باب النون

[١٦٣١] ١ - نجم بن حطيم، وقيل: أبو حطيم العبدي. ٤
[١٦٣٢] ٢ - ناجية بن أبي عمارة.

[١٦٣٣] ٣ - نصر بن مزاحم، كوفي. ٥
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله وما يليه.
٢ - موسي أبو الحسن (خ ل).

٣ - الخياط (خ ل).
٤ - في الموضعين: خطيم (خ ل).

٥ - عد الشيخ إياه من أصحاب الباقر عليه السالم ال يمكن تصديقه، الن محمد بن علي
الصيرفي أبا سمينة روى عنه كتابه، على ما ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ١١٤٨، والشيخ في
الفهرست، الرقم: ٧٥١، وهو معاصر ألحمد بن محمد بن عيسى المتوفي حدود سنة ٢٨٠، وقد

أخرجه من قم، وكيف يمكن رواية مثل ذلك عن أصحاب الباقر عليه السالم، والن حميد روى
كتاب نصر بواسطة على ما ذكره الشيخ، وحميد توفي سنة ٣١٠، وكيف يمكن ان يروي عن

أصحاب الباقر عليه السالم، يؤيد ما ذكرناه ان الذهبي ارخ وفاته في ميزان االعتدال لسنة ٢١٢،
ولعل - والله العالم - ان الشيخ رأي روايته عن أبي جعفر، وظن أنه الباقر عليه السالم.

(١٤٧)



[١٦٣٤] ٤ - النعمان األحمسي.
[١٦٣٥] ٥ - نجم الطائي.

[١٦٣٦] ٦ - النضر بن قرواش الخزاعي.
[١٦٣٧] ٧ - نجيح بن مسلم، روى عن يونس بن يعقوب.

باب الواو
[١٦٣٨] ١ - الوليد بن عروة الهجري.

[١٦٣٩] ٢ - ورد بن زيد األسدي، أخو الكميت بن زيد.
[١٦٤٠] ٣ - الوليد بن القاسم.

[١٦٤١] ٤ - الوليد بن بشير، مجهول.
[١٦٤٢] ٥ - وردان، أبو خالد الكابلي األصغر، روى عنه وعن أبي عبد الله

عليهما السالم، والكبير اسمه كنكر.
باب الهاء

[١٦٤٣] ١ - هلقام.
[١٦٤٤] ٢ - هارون بن حمزة الغنوي.
[١٦٤٥] ٣ - هاشم الرماني، مجهول.

[١٦٤٦] ٤ - هاشم بن أبي هاشم، مجهول.
[١٦٤٧] ٥ - هارون الجبلي، مجهول.

[١٦٤٨] ٦ - هيثم النهدي، هو ابن أبي مسروق.

(١٤٨)



باب الياء
[١٦٤٩] ١ - يعقوب بن شعيب بن ميثم األسدي.

[١٦٥٠] ٢ - يحيي بن أبي القاسم، يكنى أبا بصير، مكفوف، واسم أبي القاسم
إسحاق.

[١٦٥١] ٣ - يحيي بن القاسم الحذاء. ١
[١٦٥٢] ٤ - يحيي بن السابق.

[١٦٥٣] ٥ - يحيي بن أبي العال الرازي. ٢
[١٦٥٤] ٦ - يزيد بن عبد الملك النوفلي.

[١٦٥٥] ٧ - يزيد، يكنى أبا خالد الكناسي.
[١٦٥٦] ٨ - يزيد، مولى الحكم بن أبي الصلت الثقفي.

[١٦٥٧] ٩ - يونس، ابن خال أبي المستهل.
[١٦٥٨] ١٠ - يزيد بن زياد، كوفي.

[١٦٥٩] ١١ - يزيد بن عبد الملك الجعفي.
[١٦٦٠] ١٢ - يزيد بن محمد النيسابوري.

[١٦٦١] ١٣ - يونس بن المغيرة.
[١٦٦٢] ١٤ - يعقوب بن قيس، والد يونس بن يعقوب. ٣

--------------------
١ - أبي القاسم (خ ل)، يأتي في أصحاب الصادق عليه السالم، وأيضا عنونه الكشي في

رجاله، الرقم: ٩٠١ كما أثبتناه.
٢ - يأتي في أصحاب الصادق عليه السالم: يحيي بن العال، والظاهر أنه مخالف لما هنا، عنونه

الشيخ في الفهرست، الرقم: ٧٧٨ وقال: ان له كتاب، وكذلك النجاشي في الرجال، الرقم: ١١٩٨
بعنوان: يحيي بن العال، وما قاله الشيخ هو الصحيح ألنه لم يوجد ليحيي بن العال رواية، الن

راويه حميد يروي كتابه بواسطة قاسم بن إسماعيل، وحميد توفي سنة ال يمكن ان يروي حميد عن
أصحاب الباقر عليه السالم بواسطة واحدة.

٣ - يعقوب بن يونس (خ ل)، يأتي في أصحاب الصادق عليه السالم كما أثبتناه.

(١٤٩)



[١٦٦٣] ١٥ - يعقوب بن شعيب األزرق، بياع الطعام.
[١٦٦٤] ١٦ - يونس بن أبي يعفور، كوفي. ١

[١٦٦٥] ١٧ - يوسف بن الحارث، بتري، يكنى أبا بصير.
[١٦٦٦] ١٨ - يونس بن خباب، مجهول.

باب الكنى
[١٦٦٧] ١ - أبو الورد.

[١٦٦٨] ٢ - أبو مسكين السمان.
[١٦٦٩] ٣ - أبو عمرو البزاز. ٢

[١٦٧٠] ٤ - أبو هارون المكفوف.
[١٦٧١] ٥ - أبو البالد.

[١٦٧٢] ٦ - أبو العال الخفاف.
[١٦٧٣] ٧ - أبو صامت الحلواني.

[١٦٧٤] ٨ - أبو عيينة.
[١٦٧٥] ٩ - أبو محمد.

[١٦٧٦] ١٠ - أبو عمار. ٣
[١٦٧٧] ١١ - أبو هراسة.

[١٦٧٨] ١٢ - أبو خالد الفزاري.
[١٦٧٩] ١٣ - أبو هارون، شيخ من أصحاب أبي جعفر عليه السالم.

[١٦٨٠] ١٤ - أبو الصحاري، كوفي.
[١٦٨١] ١٥ - أبو جعفر المدائني.

--------------------
١ - أبي يعقوب (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٢٩ كما أثبتناه.

٢ - أبو عمر البزاز (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٤ كما أثبتناه.
٣ - عمارة (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١٤ كما ذكرناه.

(١٥٠)



[١٦٨٢] ١٦ - أبو مخلد الخياط، مجهول.
[١٦٨٣] ١٧ - أبو حسان العجلي.

[١٦٨٤] ١٨ - أبو حسان األنماطي.
[١٦٨٥] ١٩ - أبو عروة األنصاري.

[١٦٨٦] ٢٠ - أبو المأمون.
[١٦٨٧] ٢١ - أبو النعمان العجلي.

[١٦٨٨] ٢٢ - أبو موسي.
[١٦٨٩] ٢٣ - أبو الحجاج، روى عنه عثمان بن عيسى.

[١٦٩٠] ٢٤ - أبو لبيد الهجري.
[١٦٩١] ٢٥ - أبو شيبة الفزاري.

[١٦٩٢] ٢٦ - أبو حازم.
[١٦٩٣] ٢٧ - أبو بشر.

[١٦٩٤] ٢٨ - أبو مرهف.
باب النساء

[١٦٩٥] ١ - خديجة بنت محمد بن علي بن الحسين عليهم السالم.
[١٦٩٦] ٢ - حبابة الوالبية.

(١٥١)



أصحاب
أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق

عليهما السالم

(١٥٣)



باب الهمزة
[١٦٩٧] ١ - أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه

السالم،
الهاشمي المدني، أسند عنه.

[١٦٩٨] ٢ - أحمد بن بشير، أبو بكر العمري، كوفي.
[١٦٩٩] ٣ - أحمد بن بشر بن عمار الصيرفي.

[١٧٠٠] ٤ - أحمد بن عبد العزيز الكوفي، أبو شبل.
[١٧٠١] ٥ - أحمد بن مبشر الطائي الكوفي.

[١٧٠٢] ٦ - أحمد بن ثابت الحنفي الكوفي، ويقال: الهمداني.
[١٧٠٣] ٧ - أحمد بن جابر الكوفي، أخو زيد القتات.

[١٧٠٤] ٨ - أحمد بن عبيد األزدي الكوفي، مولى.
[١٧٠٥] ٩ - أحمد بن معاذ الجعفي الكوفي.
[١٧٠٦] ١٠ - أحمد بن سليم القبي الكوفي.

[١٧٠٧] ١١ - أحمد بن مزيد بن باكر األسدي الكاهلي، موالهم كوفي.
[١٧٠٨] ١٢ - أحمد بن رزق الكوفي.

[١٧٠٩] ١٣ - أحمد بن غزال المزني الكوفي.
[١٧١٠] ١٤ - أحمد بن عائذ بن حبيب العبسي الكوفي، ١ أبو علي، أسند عنه.

[١٧١١] ١٥ - آدم، بياع اللؤلؤ الكوفي.
[١٧١٢] ١٦ - آدم، أبو الحسين النخاس الكوفي. ٢

--------------------
١ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٤٦، وفيه األحمسي الكوفي.

٢ - ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٦١، وفيه: آدم بن الحسين، عنونه ابن حجر في لسان
الميزان ١: ٣٥٥، وفيه: آدم بن الحسين النجاشي الكوفي أبو الحسين، وبهذا يجمع بين القولين

(١٥٥)



[١٧١٣] ١٧ - آدم بن عبد الله القمي.
[١٧١٤] ١٨ - آدم بن عيينة بن أبي عمران الهاللي الكوفي.

[١٧١٥] ١٩ - آدم بن صبيح الكوفي.
[١٧١٦] ٢٠ - أديم بن الحر الكوفي الخثعمي. ١

[١٧١٧] ٢١ - إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب،
الهاشمي

المدني، قتل سنة خمس وأربعين ومائة لخمس بقين من ذي القعدة.
[١٧١٨] ٢٢ - إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي

طالب عليه السالم.
[١٧١٩] ٢٣ - إبراهيم بن الحسين بن علي بن الحسين، أبو علي، مدني، نزل الكوفة.

[١٧٢٠] ٢٤ - إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني، أسند عنه.
[١٧٢١] ٢٥ - إبراهيم بن الفضل الهاشمي المدني، أسند عنه.

[١٧٢٢] ٢٦ - إبراهيم بن الفضل المدني، أبو إسحاق.
[١٧٢٣] ٢٧ - إبراهيم بن ضمرة الغفاري، مدني، وهو ابن أبي عمرو، موالهم.

[١٧٢٤] ٢٨ - إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف الزهري
المدني.

[١٧٢٥] ٢٩ - إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري أسند عنه. ٢
[١٧٢٦] ٣٠ - إبراهيم بن محمد بن عبد الله الجعفري، أسند عنه.

[١٧٢٧] ٣١ - إبراهيم بن سلمة الكناني.
[١٧٢٨] ٣٢ - إبراهيم بن عباد البرجمي الكوفي.

[١٧٢٩] ٣٣ - إبراهيم بن نعيم العبدي، أبو الصباح الكناني، من عبد القيس، و
نسب إلى بني كنانة ألنه نزل فيهم.

[١٧٣٠] ٣٤ - إبراهيم بن محمد بن علي الكوفي، أسند عنه.
--------------------

١ - آدم بن الحر الكوفي الخثعمي (خ ل)، ذكره النجاشي في رجاله، القرم: ٢٦٧، والكشي في
رجاله، الرقم: ٦٤٨، وابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٧٢، كما أثبتناه، وفي األولى: الجعفي.

٢ - ال يوجد في " ع ".

(١٥٦)



[١٧٣١] ٣٥ - إبراهيم بن حبيب القرشي.
[١٧٣٢] ٣٦ - إبراهيم بن السندي، كوفي.

[١٧٣٣] ٣٧ - إبراهيم بن نعيم الصحاف الكوفي.
[١٧٣٤] ٣٨ - إبراهيم بن عبادة األزدي الكوفي.

[١٧٣٥] ٣٩ - إبراهيم الغفاري.
[١٧٣٦] ٤٠ - إبراهيم بن الزبرقان التيمي الكوفي، أسند عنه.

[١٧٣٧] ٤١ - إبراهيم بن سعيد المدني، أسند عنه.
[١٧٣٨] ٤٢ - إبراهيم بن شعيب المزني الكوفي.

[١٧٣٩] ٤٣ - إبراهيم بن عربي األسدي، موالهم كوفي، أسند عنه.
[١٧٤٠] ٤٤ - إبراهيم بن محرز الجعفي.

[١٧٤١] ٤٥ - إبراهيم بن شعيب بن ميثم األسدي الكوفي.
[١٧٤٢] ٤٦ - إبراهيم بن شعيب الكوفي.

[١٧٤٣] ٤٧ - إبراهيم بن مفضل بن قيس بن رمانة األشعري، موالهم، أسند عنه.
[١٧٤٤] ٤٨ - إبراهيم بن معرض الكوفي.
[١٧٤٥] ٤٩ - إبراهيم بن ميمون الكوفي.

[١٧٤٦] ٥٠ - إبراهيم بن هالل بن جابان الكوفي.
[١٧٤٧] ٥١ - إبراهيم بن عبد الله األحمري كوفي،.

[١٧٤٨] ٥٢ - إبراهيم بن المتوكل الكوفي.
[١٧٤٩] ٥٣ - إبراهيم المثني.

[١٧٥٠] ٥٤ - إبراهيم بن أبي المثني، عبد االعلي، كوفي.
[١٧٥١] ٥٥ - إبراهيم بن نصر بن القعقاع الكوفي، أسند عنه.

[١٧٥٢] ٥٦ - إبراهيم بن زياد الخارفي الكوفي. ١
--------------------

١ - الحارثي الكوفي (خ ل)، عنونه الشئ في رجاله، الرقم: ٤١٩، وابن حجر في لسان الميزان ١: ٦١،
كما أثبتناه.

(١٥٧)



[١٧٥٣] ٥٧ - إبراهيم بن عبيد، أبو غرة األنصاري.
[١٧٥٤] ٥٨ - إبراهيم بن عمر الصنعاني.

[١٧٥٥] ٥٩ - إبراهيم بن جميل، أخو طربال الكوفي.
[١٧٥٦] ٦٠ - إبراهيم بن أبي البالد الكوفي.

[١٧٥٧] ٦١ - إبراهيم بن خربوذ المكي.
[١٧٥٨] ٦٢ - إبراهيم بن غريب الكوفي.

[١٧٥٩] ٦٣ - إبراهيم بن الصباح األزدي الكوفي.
[١٧٦٠] ٦٤ - إبراهيم بن الحيان الواسطي.

[١٧٦١] ٦٥ - إبراهيم بن علي بن الحسن بن علي بن أبي رافع المدني. ١
[١٧٦٢] ٦٦ - إبراهيم بن المهاجر األزدي الكوفي، أسند عنه.

[١٧٦٣] ٦٧ - إبراهيم بن أبي حبة اليسع بن سعد المكي، ضعيف. ٢
[١٧٦٤] ٦٨ - إبراهيم بن هارون الخارفي الكوفي.

[١٧٦٥] ٦٩ - إبراهيم بن أبي فاطمة.
[١٧٦٦] ٧٠ - إبراهيم بن رجاء، أبو إسحاق، المعروف بابن هراسة، الشيباني

الكوفي. ٣
[١٧٦٧] ٧١ - إبراهيم بن منير الكوفي.

[١٧٦٨] ٧٢ - إبراهيم بن عطية الواسطي.
[١٧٦٩] ٧٣ - إبراهيم، أبو إسحاق البصري.

[١٧٧٠] ٧٤ - إبراهيم األحمري الكوفي.
--------------------

١ - علي بن الحسين (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١: ١٤٦، والخطيب في تاريخ بغداد
٦: ١٣١، كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٥٦ و ١: ١٢١، كما أثبتناه، ذكره النجاشي في رجاله،

الرقم: ٣٤، وفيه: هو المعروف بابن أبي هراسة، ولعل ما قال الشيخ هو األصح كما في لسان الميزان.

(١٥٨)



[١٧٧١] ٧٥ - إبراهيم بن عبد الرحمان بن أمية بن محمد بن عبد الله بن ربيعة
الخزاعي،

أبو محمد المدني، أسند عنه.
[١٧٧٢] ٧٦ - إبراهيم بن سماعة الكوفي.

[١٧٧٣] ٧٧ - إبراهيم بن جعفر بن محمود األنصاري المدني.
[١٧٧٤] ٧٨ - إبراهيم بن عبد الحميد األسدي، موالهم البزاز الكوفي.

[١٧٧٥] ٧٩ - إبراهيم بن زياد، أبو أيوب الخزاز الكوفي.
[١٧٧٦] ٨٠ - إبراهيم بن مرثد األزدي، أخو أبي صادق الكوفي.

[١٧٧٧] ٨١ - إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب

عليهم السالم، الهاشمي المدني.
[١٧٧٨] ٨٢ - إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب
عليهم السالم.

[١٧٧٩] ٨٣ - إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، سمع أباه عبد الله بن
جعفر.

[١٧٨٠] ٨٤ - إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي، تابعي، سمع من أبي
الطفيل،

مات في حياة أبي عبد الله عليه السالم وكان فقيها، وروى عن أبي جعفر
عليه السالم أيضا.

[١٧٨١] ٨٥ - إسماعيل بن قدامة بن حماطة الضبي الكوفي، أسند عنه.
[١٧٨٢] ٨٦ - إسماعيل بن زياد البزاز األسدي الكوفي، تابعي.

[١٧٨٣] ٨٧ - إسماعيل بن زياد السلمي الكوفي.
[١٧٨٤] ٨٨ - إسماعيل بن الفضل الهاشمي المدني.
[١٧٨٥] ٨٩ - إسماعيل بن عبد الخالق األسدي. ١

[١٧٨٦] ٩٠ - إسماعيل بن مسلم المكي.
[١٧٨٧] ٩١ - إسماعيل بن عياش النصري.

--------------------
١ - ال يوجد هذا العنوان وما بعده بعنوانين في (ع)، ونسخة (ط) منفردة بنقل العنوان

الثالث.

(١٥٩)



[١٧٨٨] ٩٢ - إسماعيل بن مسلم، وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي.
[١٧٨٩] ٩٣ - إسماعيل بن جابر الجعفي الكوفي. ١

[١٧٩٠] ٩٤ - إسماعيل بن شعيب بن ميثم األسدي الكوفي.
[١٧٩١] ٩٥ - إسماعيل بن شعيب السمان األسدي الكوفي.
[١٧٩٢] ٩٦ - إسماعيل بن إبراهيم بن برة القصير الكوفي.

[١٧٩٣] ٩٧ - إسماعيل بن حازم الجعفي الكوفي، مولى لهم.
[١٧٩٤] ٩٨ - إسماعيل بن حازم السلمي الكوفي.
[١٧٩٥] ٩٩ - إسماعيل بن عبد الحميد الكوفي.

[١٧٩٦] ١٠٠ - إسماعيل بن عبد الله الرماح الكوفي، روى عنه أبان بن عثمان.
[١٧٩٧] ١٠١ - إسماعيل بن عبد الله األعمش الكوفي، روى عنه ابن أبي عمير.

[١٧٩٨] ١٠٢ - إسماعيل بن عبد الرحمان الجرمي الكوفي.
[١٧٩٩] ١٠٣ - إسماعيل بن عبد العزيز، أبو إسرائيل المالئي الكوفي.

[١٨٠٠] ١٠٤ - إسماعيل بن عبد العزيز األموي الكوفي.
[١٨٠١] ١٠٥ - إسماعيل بن عبد الرحمان السدي، أبو محمد القرشي المفسر

الكوفي.
[١٨٠٢] ١٠٦ - إسماعيل بن عبد الرحمان. حقيبة الكوفي.

[١٨٠٣] ١٠٧ - إسماعيل بن الخطاب السلمي.
[١٨٠٤] ١٠٨ - إسماعيل بن محمد الحميري، السيد الشاعر، يكنى أبا عامر.

[١٨٠٥] ١٠٩ - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني.
[١٨٠٦] ١١٠ - إسماعيل بن عبد الله الحارثي الكوفي، أسند عنه.

[١٨٠٧] ١١١ - إسماعيل بن محمد المهري الكوفي.
[١٨٠٨] ١١٢ - إسماعيل بن علي المسلي، أبو عبد الرحمان، أسند عنه.

--------------------
١ - الخثعمي (خ ل)، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٧١، وابن حجر في لسان الميزان ١:

٣٩٧، كما أثبتناه.

(١٦٠)



[١٨٠٩] ١١٣ - إسماعيل بن سام، أسند عنه. ١
[١٨١٠] ١١٤ - إسماعيل بن محمد الحراني، يكنى أبا إسحاق.

[١٨١١] ١١٥ - إسماعيل بن مهران.
[١٨١٢] ١١٦ - إسماعيل بن علي الهمداني.

[١٨١٣] ١١٧ - إسماعيل بن عبد الله، حقيبة.
[١٨١٤] ١١٨ - إسماعيل بن يحيى الهاشمي، موالهم الكوفي الصيرفي.

[١٨١٥] ١١٩ - إسماعيل بن يحيى بن عمارة البكري الكوفي.
[١٨١٦] ١٢٠ - إسماعيل بن جعفر.

[١٨١٧] ١٢١ - إسماعيل بن كثير السلمي الكوفي، أسند عنه.
[١٨١٨] ١٢٢ - إسماعيل بن كثير العجلي الكوفي، أبو معمر.

[١٨١٩] ١٢٣ - إسماعيل بن كثير البكري القيسي الكوفي، أبو الوليد، أسند عنه.
[١٨٢٠] ١٢٤ - إسماعيل بن أبي خالد، واسمه محمد بن مهاجر األزدي الكوفي،

أسند عنه.
[١٨٢١] ١٢٥ - إسماعيل بن عمار الصيرفي الكوفي.

[١٨٢٢] ١٢٦ - إسماعيل بن صدقة الكوفي القراطيسي، أسند عنه.
[١٨٢٣] ١٢٧ - إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب
عليهم السالم المدني.

[١٨٢٤] ١٢٨ - إسحاق بن عبد الله، أبو السفاتج الكوفي.
[١٨٢٥] ١٢٩ - إسحاق بن عبد العزيز الكوفي.

[١٨٢٦] ١٣٠ - إسحاق بن جرير بن يزيد بن عبد الله البجلي الكوفي.
[١٨٢٧] ١٣١ - إسحاق بن خليد البكري الكوفي. ٢
[١٨٢٨] ١٣٢ - إسحاق بن أبي جعفر الفراء الكوفي.

--------------------
١ - ال يوجد هذا العنوان وما بعده بعنوانين في (ع).

٢ - إسحاق بن خليل (خ ل)، لعله إسحاق بن خليد مولى سعيد بن العاص القرشي، عنونه
البخاري في التاريخ الكبير ١: ٣٨٥، وابن حبان في الثقات ٦: ٤٧.

(١٦١)



[١٨٢٩] ١٣٣ - إسحاق بن عبد الله بن علي بن الحسين المدني.
[١٨٣٠] ١٣٤ - إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمان الهاشمي المدني. ١

[١٨٣١] ١٣٥ - إسحاق بن عمار الكوفي الصيرفي.
[١٨٣٢] ١٣٦ - إسحاق بن إبراهيم األسدي الكوفي العطار. ٢

[١٨٣٣] ١٣٧ - إسحاق بن بشر، أبو حذيفة الخراساني، أسند عنه.
[١٨٣٤] ١٣٨ - إسحاق بن منصور العرزمي الكوفي.

[١٨٣٥] ١٣٩ - إسحاق بن شعيب بن ميثم األسدي، موالهم الكوفي التمار، أسند
عنه.

[١٨٣٦] ١٤٠ - إسحاق العقرقوفي.
[١٨٣٧] ١٤١ - إسحاق بن عبد الله األشعري القمي.
[١٨٣٨] ١٤٢ - إسحاق بن يحيى الكاهلي الكوفي.
[١٨٣٩] ١٤٣ - إسحاق بن غالب األسدي، كوفي.

[١٨٤٠] ١٤٤ - إسحاق المرادي الكوفي.
[١٨٤١] ١٤٥ - إسحاق بن يزيد، أبو يعقوب الطائي الكوفي.

[١٨٤٢] ١٤٦ - إسحاق، بياع اللؤلؤ الكوفي.
[١٨٤٣] ١٤٧ - إسحاق العطار الطويل الكوفي.

[١٨٤٤] ١٤٨ - إسحاق بن إبراهيم األزدي الكوفي، أبو إبراهيم.
[١٨٤٥] ١٤٩ - إسحاق، أبو هارون الجرجاني، أسند عنه.

[١٨٤٦] ١٥٠ - إسحاق بن إبراهيم األزدي العطار، أبو يعقوب الكوفي، أسند عنه.
[١٨٤٧] ١٥١ - إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

عليهما السالم، الهاشمي المدني.
[١٨٤٨] ١٥٢ - إدريس بن يزيد بن عبد الرحمان، أبو عبد الله األودي الكوفي.

--------------------
١ - الفضيل (خ ل)، عنونه البخاري في التاريخ الكبير ١: ٣٩٩، وابن حبان في الثقات ٨:

١٠٨، كما أثبتناه.
٢ - األزدي (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٤٢، كما أثبتناه.

(١٦٢)



[١٨٤٩] ١٥٣ - إدريس بن عبد الله األصفهاني.
[١٨٥٠] ١٥٤ - إدريس بن عبد الله البكري.
[١٨٥١] ١٥٥ - إدريس بن عبد الله القمي.

[١٨٥٢] ١٥٦ - إدريس بن عبد الله األزدي الكوفي.
[١٨٥٣] ١٥٧ - إدريس بن عبد الله الهمداني المرهبي.

[١٨٥٤] ١٥٨ - إدريس، لم ينسب.
[١٨٥٥] ١٥٩ - أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العنزي البصري، تابعي.

[١٨٥٦] ١٦٠ - أيوب بن الحسن الكوفي، أسند عنه. ١
[١٨٥٧] ١٦١ - أيوب بن زياد النهدي، موالهم كوفي، أسند عنه. ٢

[١٨٥٨] ١٦٢ - أيوب بن شعيب القزاز الكوفي.

[١٨٥٩] ١٦٣ - أيوب بن عطيه األعرج الكوفي.
[١٨٦٠] ١٦٤ - أيوب بن راشد البزاز الكوفي.

[١٨٦١] ١٦٥ - أيوب بن سعيد الخطابي.
[١٨٦٢] ١٦٦ - أيوب بن مهاجر الجعفي الكوفي.

[١٨٦٣] ١٦٧ - أيوب بن عالق الطائي النبهاني، أبو معاذ الكوفي.
[١٨٦٤] ١٦٨ - أيوب بن شهاب البارقي، موالهم. ٣

[١٨٦٥] ١٦٩ - أيوب النبال الكوفي.
[١٨٦٦] ١٧٠ - أيوب بن عثمان الكوفي.

--------------------
١ - السجستاني العنبري (خ ل)، ما أثبتناه هو الموافق لما ذكره ابن قتيبة في المعارف: ٤٧١ و

٥٧٥، وانه كان يبيع جلود السختيان فنسب إليها، وانه مولى عنزة.
٢ - أيوب بن الحر (خ ل)، لعله أيوب بن حسن بن علي بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه

وآله، ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١: ٤١١، وابن حبان في الثقات ٤: ٢٧.
٣ - أيوب بن عال (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٤٨٧، وفيه: غالب يقال

عائذ، وفي التاريخ الكبير ١: ٤٢٠: عائذ.

(١٦٣)



[١٨٦٧] ١٧١ - أيوب بن أعين الكوفي، مولى بني طريف، ويقال: بني رياح.
[١٨٦٨] ١٧٢ - أيوب بن واقد البصري.

[١٦٦٩] ١٧٣ - أيوب بن هالل الشامي، أسند عنه.
[١٨٧٠] ١٧٤ - أيوب بن المهلب الكوفي.

[١٨٧١] ١٧٥ - أبان بن تغلب، أبو سعيد البكري الجريري، مولى.
[١٨٧٢] ١٧٦ - أبان بن عمرو بن أبي عبد الله الجدلي الكوفي.
[١٨٧٣] ١٧٧ - أبان بن أرقم العنزي القيسي الكوفي، أسند عنه.

[١٨٧٤] ١٧٨ - أبان بن أرقم األسدي الكوفي. ١
[١٨٧٥] ١٧٩ - أبان بن أرقم الطائي السنبسي الكوفي، أبو األرقم.

[١٨٧٦] ١٨٠ - أبان بن راشد الليثي.
[١٨٧٧] ١٨١ - أبان بن عمر، ختن آل ميثم التمار الكوفي.

[١٨٧٨] ١٨٢ - أبان بن عبد الرحمان، أبو عبد الله البصري، أسند عنه.
[١٨٧٩] ١٨٣ - أبان بن عبد الملك الخثعمي الكوفي، أسند عنه.

[١٨٨٠] ١٨٤ - أبان بن عمران الفزاري الكوفي.
[١٨٨١] ١٨٥ - أبان بن عبدة الصيرفي الكوفي. ٢

[١٨٨٢] ١٨٦ - أبان بن صدقة الكوفي. ٣
[١٨٨٣] ١٨٧ - أبان بن أبي مسافر الكوفي.

[١٨٨٤] ١٨٨ - أبان بن كثير العامري الغنوي الكوفي.
[١٨٨٥] ١٨٩ - أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، تابعي.

[١٨٨٦] ١٩٠ - أبان بن عثمان البجلي األحمر الكوفي.
[١٨٨٧] ١٩١ - انس بن أبي القاسم الخضرمي الكوفي، أسند عنه.

--------------------
١ - ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١: ٢٠، وفيه: الغنوي.

٢ - أبان بن أبي عمران (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١: ٢٥، كما أثبتناه.
٣ - أبان بن أبي عبيدة (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١: ٢٤، كما أثبتناه.

(١٦٤)



[١٨٨٨] ١٩٢ - انس بن عياض الليثي، أبو ضمرة المدني.
[١٨٨٩] ١٩٣ - انس بن عمرو األزدي الكوفي.
[١٨٩٠] ١٩٤ - انس بن األسود الكلبي الكوفي.

[١٨٩١] ١٩٥ - انس الوادي، من وادي القري
[١٨٩٢] ١٩٦ - أسلم الضرير الكوفي.

[١٨٩٣] ١٩٧ - أسلم القواس المكي. ١
[١٨٩٤] ١٩٨ - أسلم بن عائذ المدني.

[١٨٩٥] ١٩٩ - أسلم، أبو تراب، مولى، روى عنه معاوية بن وهب.
[١٨٩٦] ٢٠٠ - إسرائيل بن عباد المكي، أبو معاذ.

[١٨٩٧] ٢٠١ - إسرائيل بن أسامة الكوفي، بياع الزطي.
[١٨٩٨] ٢٠٢ - إسرائيل بن عائذ المدني المخزومي.

[١٨٩٩] ٢٠٣ - إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق الكوفي.
[١٩٠٠] ٢٠٤ - أسد بن عطاء الكوفي.

[١٩٠١] ٢٠٥ - أسد بن سعيد النخعي الكوفي.
[١٩٠٢] ٢٠٦ - أسد بن عمار القيسي.

[١٩٠٣] ٢٠٧ - أسيد بن القاسم الكناني الكوفي.
[١٩٠٤] ٢٠٨ - أسيد بن حبيب الجهني. ٢

[١٩٠٥] ٢٠٩ - أسيد بن شبرمة الحارثي الكوفي.
[١٩٠٦] ٢١٠ - أسيد بن عياض الخزاعي الكوفي

[١٩٠٧] ٢١١ - أسيد بن عبد الرحمان، أبو أحمد الكوفي القاللي. ٣
[١٩٠٨] ٢١٢ - اسود بن أبي األسود الليثي، موالهم الكوفي الحناط.

--------------------
١ - انس الوالبي (خ ل).

٢ - أسد بن عامر (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٨٣، كما أثبتناه.
٣ - أسيد بن بشير (خ ل)، لعله أسيد بن شبرمة المازني، ذكره ابن حبان في الثقات ٦: ٧٢.

(١٦٥)



[١٩٠٩] ٢١٣ - اسود بن عاصم الهمداني، كوفي، أسند عنه.

[١٩١٠] ٢١٤ - أشعث بن سعيد، أبو الربيع البصري السمان.
[١٩١١] ٢١٥ - أشعث البارقي الكوفي.

[١٩١٢] ٢١٦ - أشعث بن سويد النهدي الكوفي.
[١٩١٣] ٢١٧ - أشعث بن سوار الثقفي الكوفي.

[١٩١٤] ٢١٨ - أسباط بن عزرة البصري.
[١٩١٥] ٢١٩ - أسباط بن سالم الكوفي، بياع الزطي.

[١٩١٦] ٢٢٠ - أسباط بن محمد بن عمرو القرشي، موالهم الكوفي. ١
[١٩١٧] ٢٢١ - ارطاة بن األشعث البصري.

[١٩١٨] ٢٢٢ - أشيم بن عبد الله، أبو صالح الخراساني.
[١٩١٩] ٢٢٣ - األسقع الكندي الكوفي.

[١٩٢٠] ٢٢٤ - أيمن بن محرز.
[١٩٢١] ٢٢٥ - الياس بن عمرو الكوفي. ٢

[١٩٢٢] ٢٢٦ - اشعر بن الحسين الجعفي الكوفي. ٣
[١٩٢٣] ٢٢٧ - أسعد بن عمرو األسلمي.

[١٩٢٤] ٢٢٨ - أحمد بن الحارث، روى عنه المفضل بن عمر. ٤
[١٩٢٥] ٢٢٩ - أحمد بن أبي األكراد.

[١٩٢٦] ٢٣٠ - أيوب بن الحر. ٥
--------------------

١ - أسباط بن عروة (خ ل).
٢ - ذكره ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٨٧، وفيه: األسفع.

٣ - ال يوجد في (ع).
٤ - اشعر بن الحسن (خ ل).

٥ - هذا مغاير ألحمد بن الحارث الذي يأتي في أصحاب الكاظم عليه السالم، ألنه يروي عن
المفضل بن عمر، وهذا يروي عنه المفضل.

(١٦٦)



[١٩٢٧] ٢٣١ - إسماعيل بن يسار البصري.
[١٩٢٨] ٢٣٢ - إبراهيم بن محمد، مولى أبي موسى األشعري.

[١٩٢٩] ٢٣٣ - إبراهيم بن مهزم األسدي. ١
[١٩٣٠] ٢٣٤ - إبراهيم بن إسحاق الحارثي.

[١٩٣١] ٢٣٥ - إبراهيم بن ميمون، بياع الهروي.
[١٩٣٢] ٢٣٦ - إبراهيم أبو السفاتج، يكنى أبا إسحاق، وقيل: إنه يكنى أبا يعقوب،

و
من قال هذا قال اسمه إسحاق بن عبد العزيز. ٢

[١٩٣٣] ٢٣٧ - إبراهيم بن معقل بن قيس، أخو إسحاق.
[١٩٣٤] ٢٣٨ - إبراهيم الكرخي، بغدادي.

[١٩٣٥] ٢٣٩ - إبراهيم بن عيسى، كوفي خزاز، ويقال ابن عثمان.
[١٩٣٦] ٢٤٠ - إبراهيم بن مهاجر.
[١٩٣٧] ٢٤١ - إبراهيم بن المثني.

[١٩٣٨] ٢٤٢ - إسماعيل بن أبان الحناط.
[١٩٣٩] ٢٤٣ - إسماعيل بن يسار.

[١٩٤٠] ٢٤٤ - إسماعيل بن رياح، كوفي. ٣
[١٩٤١] ٢٤٥ - إسحاق بن الهيثم، كوفي.

[١٩٤٢] ٢٤٦ - إسحاق بن فروخ، مولى آل طلحة.
[١٩٤٣] ٢٤٧ - أيوب بن عطية الحذاء.

--------------------
١ - إسماعيل بن بشار البصري (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٢٨، وابن حجر في لسان

الميزان ١: ٤٤٤، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٥٨، كما أثبتناه، وفي األخير: الهاشمي.
٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٣٣ كما أثبتناه، وفي رجال البرقي: ٢٧: إبراهيم أبو

إسحاق.
٣ - الخياط (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٢٨ كما أثبتناه، ذكره ابن حجر في تهذيبه ١:

٢٣٨، وفيه: الخياط.

(١٦٧)



[١٩٤٤] ٢٤٨ - إبراهيم الصيقل.
[١٩٤٥] ٢٤٩ - أبان بن مصعب الواسطي.

[١٩٤٦] ٢٥٠ - أسد بن إسماعيل.
[١٩٤٧] ٢٥١ - أسد بن يحيى البصري.

[١٩٤٨] ٢٥٢ - إسحاق بن إبراهيم الجعفي. ١
[١٩٤٩] ٢٥٣ - إسحاق المرادي، روى عنه ابن مسكان. ٢

باب الباء
[١٩٥٠] ١ - بشر بن عائذ األسدي، موالهم الكوفي.

[١٩٥١] ٢ - بشر بن مسلم، أبو الحسن البجلي الكوفي.
[١٩٥٢] ٣ - بشر بن حسان الذهلي الكوفي. ٣

[١٩٥٣] ٤ - بشر بن مسلمة الكوفي.
[١٩٥٤] ٥ - بشر بن مروان الكالبي الجعفري الكوفي، أبو عمر، أسند عنه.

[١٩٥٥] ٦ - بشر بن عمارة الخثعمي الكوفي المكتب. ٤
[١٩٥٦] ٧ - بشر بن جعفر الكوفي.

[١٩٥٧] ٨ - بشر بن يسار العجلي الكوفي. ٥
[١٩٥٨] ٩ - بشر بن عبد الله الشيباني الكوفي.
[١٩٥٩] ١٠ - بشر بن عقبة األسدي الكوفي.

--------------------
١ - أسيد (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٤٠، كما أثبتناه.

٢ - أسيد بن يحيى الصيرفي (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٤٠، كما أثبتناه.
٣ - النهلي (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢١، وفيه: الرملي.

٤ - بشر بن عمار (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١: ٤٥٥، والبخاري في التاريخ الكبير ٢:
٨٠ كما أثبتناه، وفي لسان الميزان ٢: ٢٧، ورجال البرقي: ٤٠: عمار.

٥ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٠، وفيه: بشر بن بشار.

(١٦٨)



[١٩٦٠] ١١ - بشر بن طرخان النخاس الكوفي. ١
[١٩٦١] ١٢ - بشر بن إسماعيل الكوفي.

[١٩٦٢] ١٣ - بشر بن عياض األسدي، موالهم.
[١٩٦٣] ١٤ - بشر بن الصلت العبدي الكوفي.

[١٩٦٤] ١٥ - بشر بن أبي عقبة المدائني.
[١٩٦٥] ١٦ - بشير الدهان الكوفي. ٢

[١٩٦٦] ١٧ - بشير بن ميمون الوابشي النبال، الكوفي. ٣
[١٩٦٧] ١٨ - بشير بن زاذان الجزري، أسند عنه. ٤

[١٩٦٨] ١٩ - بشير، والد عبد الصمد الكوفي.
[١٩٦٩] ٢٠ - بشير بن خارجة الجهني المدني.
[١٩٧٠] ٢١ - بشير بن عاصم البجلي الكوفي.

[١٩٧١] ٢٢ - بشار بن يسار العجلي الكوفي. ٥
[١٩٧٢] ٢٣ - بشار بن مفزع العجلي الكوفي. ٦

[١٩٧٣] ٢٤ - بشار بن عبيد، مولى عبد الصمد، كوفي.
[١٩٧٤] ٢٥ - بشار بن األسود الكندي، مولى.

[١٩٧٥] ٢٦ - بشار بن مزاحم المنقري، موالهم كوفي. ٧
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - بشر (خ ل)، مر في أصحاب الباقر عليه السالم، وذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٤١،

كما أثبتناه.
٤ - بشر (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٧، كما أثبتناه.

٥ - كذا أيضا ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٩٠، وفي لسان الميزان ٢: ١٦: بشار بن بشار
الضبعي كوفي.

٦ - مقرع، مقترع (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٧، كما أثبتناه.
٧ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٧، وفيه: بشار مولى مزاحم.

(١٦٩)



[١٩٧٦] ٢٧ - بشار بن سواد األحمري، كوفي. ١
[١٩٧٧] ٢٨ - بكر بن حبيب الكوفي األحمسي.

[١٩٧٨] ٢٩ - بكر بن كرب الصيرفي، كوفي، أسند عنه.
[١٩٧٩] ٣٠ - بكر بن محمد العبدي، العابد الكوفي.

[١٩٨٠] ٣١ - بكر بن حبيب، كوفي. ٢
[١٩٨١] ٣٢ - بكر بن خالد الكوفي.

[١٩٨٢] ٣٣ - بكر بن عبد الله الجعفي الكوفي.
[١٩٨٣] ٣٤ - بكر بن خنيس األزدي الكوفي. ٣

[١٩٨٤] ٣٥ - بكر بن حرب الشيباني، موالهم كوفي.
[١٩٨٥] ٣٦ - بكر بن زياد الجعفي، موالهم كوفي. ٤

[١٩٨٦] ٣٧ - بكر بن عيسى، أبو زيد البصري األحول، أسند عنه.
[١٩٨٧] ٣٨ - بكر بن محمد، أبو محمد األزدي الكوفي، عربي.

[١٩٨٨] ٣٩ - بكر بن أبي بكر عبد الله بن محمد الحضرمي الكوفي.
[١٩٨٩] ٤٠ - بكر بن عمير الهمداني األرحبي الكوفي.
[١٩٩٠] ٤١ - بكر بن حاجب التميمي، موالهم كوفي.

[١٩٩١] ٤٢ - بكر بن فطر بن خليفة، أبو عمرو، مولى عمرو بن حريث الكوفي،
أسند

عنه. ٥
[١٩٩٢] ٤٣ - بكير بن أعين الشيباني الكوفي، يكنى أبا عبد الله، مات في حياة أبي

--------------------
١ - سوار (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٦، كما أثبتناه.

٢ - بكر بن أبي حبيب (خ ل).
٣ - حبيش (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١: ٤٨١، والبخاري في التاريخ الكبير ١: ٨٩،

كما أثبتناه.
٤ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٥١، وفيه: الحنفي.

٥ - بكير (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٥٦، كما أثبتناه.

(١٧٠)



عبد الله عليه السالم.
[١٩٩٣] ٤٤ - بكير بن قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي.

[١٩٩٤] ٤٥ - بكير بن أحمد النخعي الكوفي، يقال له الغنوي، نزل غني. ١
[١٩٩٥] ٤٦ - بكير بن حبيب الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[١٩٩٦] ٤٧ - بكير بن واصل البرجمي الكوفي.
[١٩٩٧] ٤٨ - بكير بن عبيد الله الكوفي.

[١٩٩٨] ٤٩ - بكار بن أبي بكر الحضرمي الكوفي.
[١٩٩٩] ٥٠ - بكار بن زياد الكوفي الخزاز.

[٢٠٠٠] ٥١ - بكار بن عاصم، مولى عبد القيس. ٢
[٢٠٠١] ٥٢ - بكار بن كردم الكوفي.

[٢٠٠٢] ٥٣ - بكار بن رجاء اليشكري، كوفي.
[٢٠٠٣] ٥٤ - بكروية المحاربي، موالهم صاحب األدم، كوفي.

[٣٠٠٤] ٥٥ - بكروية الكندي الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.
[٢٠٠٥] ٥٦ - برد بن أبي زياد، أبو عمرو، مولى بني هاشم، كوفي. ٣

[٢٠٠٦] ٥٧ - برد اإلسكاف األزدي.
[٢٠٠٧] ٥٨ - برد بن زائدة الجعفي، موالهم الكوفي.

[٢٠٠٨] ٥٩ - بريد بن معاوية، أبو القاسم العجلي الكوفي.
[٢٠٠٩] ٦٠ - بريد الكناسي.

[٢٠١٠] ٦١ - بريد، مولى عبد الرحمان القصير، كوفي.
[٢٠١١] ٦٢ - بريد بن إسماعيل الطائي، أبو عامر، كوفي.

--------------------
١ - بكير بن احمر (خ ل).

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٤٣ وفيه: بكار بن عاصم عبدي.
٣ - أبو عمر (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١: ٤٢٨، وابن حبان في الثقات ٦: ١١٥، كما

أثبتناه.

(١٧١)



[٢٠١٢] ٦٣ - بحر بن كثير السقاء البصري.
[٢٠١٣] ٦٤ - بحر بن زياد البصري.

[٢٠١٤] ٦٥ - بحر بن عدي، أبو يحيى الكوفي الوابشي.
[٢٠١٥] ٦٦ - بحر المسلي، كوفي.

[٢٠١٦] ٦٧ - بحر الطويل الكوفي، صاحب متاع مصر.
[٢٠١٧] ٦٨ - بزيع، مولى عمرو بن خالد، كوفي.

[٢٠١٨] ٦٩ - بزيع المؤذن.
[٢٠١٩] ٧٠ - بدر بن الخليل األسدي، كوفي، أبو الخليل.

[٢٠٢٠] ٧١ - بدر بن الوليد الكوفي.
[٢٠٢١] ٧٢ - بدر بن مصعب الحرامي الكوفي. ١

[٢٠٢٢] ٧٣ - بدر بن عمرو العجلي، كوفي.
[٢٠٢٣] ٧٤ - بدر بن رشيد البكري، موالهم كوفي.

[٢٠٢٤] ٧٥ - بسطام بن سابور، أبو الحسن الواسطي الزيات. ٢
[٢٠٢٥] ٧٦ - بسطام بن الحصين الجعفي الكوفي.

[٢٠٢٦] ٧٧ - بسطام، بياع اللؤلؤ، كوفي، روى عنه علي بن شجرة.
[٢٠٢٧] ٧٨ - بسطام بن يزيد الجعفي، كوفي.

[٢٠٢٨] ٧٩ - بسطام الحذاء، كوفي.
[٢٠٢٩] ٨٠ - بدار بن راشد الكندي، كوفي.

[٢٠٣٠] ٨١ - بهرام بن يحيى الليثي الخزاز، كوفي. ٣
[٢٠٣١] ٨٢ - بردة بن رجاء الكوفي.

--------------------
١ - الخزامي، الخزاعي (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٤، كما أثبتناه.

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٤، وفيه: أبو الحسين.
٣ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٦٥، وفيه: الكشي.

(١٧٢)



[٢٠٣٢] ٨٣ - بشر بن أبي غيالن الكوفي. ١
[٢٠٣٣] ٨٤ - بسام بن عبد الله الصيرفي، أبو عبد الله األسدي، موالهم، أسند عنه.
[٢٠٣٤] ٨٥ - برية العبادي الحيري، أسلم علي يد أبي عبد الله عليه السالم، يقال:

روى عنه ابن أبي عمير.
[٢٠٣٥] ٨٦ - بريدة بن عامر األسلمي، موالهم المدني، أسند عنه.

[٢٠٣٦] ٨٧ - بدل بن سليمان.
[٢٠٣٧] ٨٨ - بسر.

[٢٠٣٨] ٨٩ - بيان بن حمران التفليسي، نزل المدائن. ٢
[٢٠٣٩] ٩٠ - بهلول بن محمد الصيرفي الكوفي.

[٢٠٤٠] ٩١ - بكر بن أبي بكر، كوفي.
[٢٠٤١] ٩٢ - بكر األرقط.

[٢٠٤٢] ٩٣ - بكر بن كردم، كوفي. ٣
[٢٠٤٣] ٩٤ - بسطام الزيات، أبو الحسن الواسطي.

[٢٠٤٤] ٩٥ - برد الخياط، كوفي.
باب التاء

[٢٠٤٥] ١ - تليد بن سليمان، أبو إدريس المحاربي الكوفي.
باب الثاء

[٢٠٤٦] ١ - ثابت بن هرمز العجلي، أبو المقدام الكوفي.
--------------------

١ - بشار (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣١، كما أثبتناه، ونقل عن الدارقطني و
ابن مأكوال انه بسر، كما في الكشي.

٢ - في (ط): بسر بن بيان بن حمران التفليسي.
٣ - بكار (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٥٦ كما أثبتناه.

(١٧٣)



[٢٠٤٧] ٢ - ثابت بن أبي صفية دينار األزدي الثمالي الكوفي، يكنى أبا حمزة، مات
سنة خمسين ومائة.

[٢٠٤٨] ٣ - ثابت بن شريح الكوفي الصائغ.
[٢٠٤٩] ٤ - ثابت بن عبد الله، وهو ثابت بن أبي ثابت البجلي الكوفي.

[٢٠٥٠] ٥ - ثابت، أبو سعيد البجلي الكوفي. ١
[٢٠٥١] ٦ - ثابت بن زائدة العكلي، موالهم الكوفي. ٢
[٢٠٥٢] ٧ - ثابت بن درهم الجعفي، موالهم الكوفي.

[٢٠٥٣] ٨ - ثابت بن حماد البصري.
[٢٠٥٤] ٩ - ثبيت بن نشيط الكوفي. ٣

[٢٠٥٥] ١٠ - ثوير بن أبي فاختة، سعيد بن جهمان الهاشمي، مولى أم هاني، كوفي.
[٢٠٥٦] ١١ - ثور بن عمرو بن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي، أسند عنه. ٤

[٢٠٥٧] ١٢ - ثور بن عمارة األزدي الكوفي، أبو الحسين. ٥
[٢٠٥٨] ١٣ - ثعلبة بن ميمون األسدي الكوفي.

[٢٠٥٩] ١٤ - ثعلبة بن راشد األسدي، موالهم كوفي.
[٢٠٦٠] ١٥ - ثمامة بن عمرو، أبو سعيد األزدي العطار الكوفي.

[٢٠٦١] ١٦ - ثمام بن سالم. ٦
[٢٠٦٢] ١٧ - ثابت مولى جرير. ٧

--------------------
١ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٧٧، وفيه: ثابت بن أبي سعيد.

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٧٦، وفيه: العجلي.
٣ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٨٢، وفيه: ثبيت بن شط.

٤ - ثوير (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٨٥، كما أثبتناه.
٥ - ثوير بن عمار، أبو الحسن (خ ل).

٦ - ال يوجد في (ع).
٧ - مولى حريز (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٨١، كما أثبتناه.

(١٧٤)



باب الجيم
[٢٠٦٣] ١ - جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه

السالم،
أسند عنه.

[٢٠٦٤] ٢ - جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم. ١
[٢٠٦٥] ٣ - جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب

المدني.
[٢٠٦٦] ٤ - جعفر بن محمد بن األشعث الكوفي.

[٢٠٦٧] ٥ - جعفر بن نجيح المدني، جد علي بن المثني، أسند عنه.
[٢٠٦٨] ٦ - جعفر بن عثمان الرواسي الكوفي.

[٢٠٦٩] ٧ - جعفر بن زياد األحمر، أبو عبد الله الكوفي.
[٢٠٧٠] ٨ - جعفر بن عمارة الهمداني الخارفي الكوفي، أبو عمار. ٢

[٢٠٧١] ٩ - جعفر بن قعنب بن أعين الكوفي.
[٢٠٧٢] ١٠ - جعفر بن حيان الصيرفي الكوفي.

[٢٠٧٣] ١١ - جعفر بن شبيب النهدي، يعرف بالبرذون الكوفي.
[٢٠٧٤] ١٢ - جعفر بن نزار بن حيان الهاشمي، موالهم الصيرفي.

[٢٠٧٥] ١٣ - جعفر بن حبيب الكوفي.
[٢٠٧٦] ١٤ - جعفر بن حيان الكوفي.

[٢٠٧٧] ١٥ - جعفر بن أبي عثمان، أبو سليمان الفزاري الكوفي. ٣
[٢٠٧٨] ١٦ - جعفر بن سويد الجعفري القيسي الكوفي.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

٢ - الخارقي (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٢٠، كما أثبتناه.
٣ - جعفر بن أبي عثمان الفزاري الكوفي (خ ل).

(١٧٥)



[٢٠٧٩] ١٧ - جعفر بن سويد، مولى بني سليم، كوفي. ١
[٢٠٨٠] ١٨ - جعفر بن خلف الكوفي.

[٢٠٨١] ١٩ - جعفر بن سليمان الضبعي البصري، ثقة. ٢
[٢٠٨٢] ٢٠ - جعفر بن ناجية بن أبي عمار الكوفي، مولى.

[٢٠٨٣] ٢١ - جعفر بن الحارث، أبو األشهب النخعي الكوفي، أسند عنه.
[٢٠٨٤] ٢٢ - جعفر بن هارون الكوفي، يكنى أبا عبد الله، ثقة.

[٢٠٨٥] ٢٣ - جعفر بن سارة الطائي، كوفي، مولى.
[٢٠٨٦] ٢٤ - جعفر بن قرط المزني، كوفي.

[٢٠٨٧] ٢٥ - الجارود بن السري التميمي السعدي الكوفي.
[٢٠٨٨] ٢٦ - الجارود بن عمرو الطائي الكوفي.
[٢٠٨٩] ٢٧ - الجهم بن حميد الرواسي الكوفي.

[٢٠٩٠] ٢٨ - الجهم بن عثمان المدني.
[٢٠٩١] ٢٩ - الجهم بن صالح التميمي الكوفي.

[١٠٩٢] ٣٠ - جابر بن يزيد، أبو عبد الله الجعفي، تابعي، أسند عنه، روى عنهما
عليهما السالم.

[٢٠٩٣] ٣١ - جابر بن أبجر النخعي الكوفي الصهباني. ٣
[٢٠٩٤] ٣٢ - جابر المكفوف الكوفي.

[٢٠٩٥] ٣٣ - جابر بن نوح التميمي الحماني، كوفي.
[٢٠٩٦] ٣٤ - جابر بن سمير األسدي، كوفي، أبو العال، أسند عنه. ٤

[٢٠٩٧] ٣٥ - جميل بن عياش، أبو علي البزاز الكوفي، أسند عنه.
--------------------

١ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١١٦، وفيه: سلمي.
٢ - ال يوجد في (ع).

٣ - ابحر (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٨٦، كما أثبتناه.
٤ - جابر بن شمير (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٨٧، كما أثبتناه.

(١٧٦)



[٢٠٩٨] ٣٦ - جميل بن عبد الرحمان الجعفي، أبو األسود، موالهم كوفي.
[٢٠٩٩] ٣٧ - جميل بن زياد الجملي المرادي الكوفي، أبو حسان.

[٢١٠٠] ٣٨ - جميل الرواسي، صاحب السابري، مولى جهم بن حميد الرواسي.
[٢١٠١] ٣٩ - جميل بن دراج، مولى النخع، كوفي.

[٢١٠٢] ٤٠ - جميل بن صالح الكوفي.
[٢١٠٣] ٤١ - جميل بن عبد الله النخعي الكوفي.

[٢١٠٤] ٤٢ - جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الحناط الكوفي. ١
[٢١٠٥] ٤٣ - جرير بن عبد الحميد الضبي، كوفي، نزل الري.

[٢١٠٦] ٤٤ - جرير بن عجالن األزدي الكسائي، كوفي.
[٢١٠٧] ٤٥ - جرير بن أحمد العجلي الكوفي. ٢

[٢١٠٨] ٤٦ - جندب بن جنادة الكوفي.
[٢١٠٩] ٤٧ - جندب، والد عبد الله بن جندب، الكوفي.

[٢١١٠] ٤٨ - جندب بن رباح األزدي الكوفي. ٣
[٢١١١] ٤٩ - جندب بن صالح البصري األزدي، أسند عنه.

[٢١١٢] ٥٠ - جندب، أبو علي الكوفي.
[٢١١٣] ٥١ - جبلة بن حنان بن أبجر الكناني الكوفي، أسند عنه. ٤

[٢١١٤] ٥٢ - جبلة بن الحجاج الصيرفي، كوفي.
[٢١١٥] ٥٣ - جبلة بن أعين الجعفي، موالهم، كوفي.

[٢١١٦] ٥٤ - جبلة الخراساني، الذي حدث عنه يحيى بن سالم.
--------------------

١ - الخياط (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٣٧، كما أثبتناه.
٢ - جرير بن احمر (خ ل).

٣ - رياح (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٤٠، كما أثبتناه.
٤ - ابحر (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٩٥، كما أثبتناه، كذا أيضا ذكره النجاشي

في رجاله، الرقم: ٥٦٣، في ترجمة عبد الله بن جبلة بن حيان بن أبجر الكناني.

(١٧٧)



[٢١١٧] ٥٥ - جناح بن عبد الحميد الكوفي.
[٢١١٨] ٥٦ - جناح بن رزين، مولى مفضل بن قيس بن رمانة األشعري.
[٢١١٩] ٥٧ - جناب بن عائذ األسدي، مولى عامر بن عداس، أسند عنه.

[٢١٢٠] ٥٨ - جبير بن حفص الغمشائي الكوفي، أبو األسود، أسند عنه. ١
[٢١٢١] ٥٩ - جبير بن األسود النخعي، أبو عبيد، مولى عبد الرحمان بن عابس

الصهباني.
[٢١٢٢] ٦٠ - جيفر بن الحكم العبدي الكوفي. ٢
[٢١٢٣] ٦١ - جيفر بن صالح، مولى غني، كوفي.
[٢١٢٤] ٦٢ - الجراح بن مليح الرواسي الكوفي.

[٢١٢٥] ٦٣ - جراح بن عبد الله المدني.
[٢١٢٦] ٦٤ - جماعة بن عبد الرحمان الصائغ الكوفي.

[٢١٢٧] ٦٥ - جهير بن أويس الطائي الثعلبي.
[٢١٢٨] ٦٦ - جمهور بن احمر العجلي، موالهم.

[٢١٢٩] ٦٧ - الجارود بن السري التميمي الحماني الكوفي.
[٢١٣٠] ٦٨ - جناب بن نبسطاس، أبو علي الجنبي العرزمي، أسند عنه. ٣

[٢١٣١] ٦٩ - جنيد بن عبد الله، أبو عبد الله الضبي، موالهم الحجام الكوفي. ٤
[٢١٣٢] ٧٠ - جعفر بن سماعة.

[٢١٣٣] ٧١ - جعفر بن محمد بن رباح.
[٢١٣٤] ٧٢ - جبير، روى عنه يونس بن يعقوب.

--------------------
١ - ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٩٨، وفيه: العثماني.

٢ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٤٤، كما أثبتناه، وفي رجال النجاشي، الرقم: ٣٣٧:
جفير.

٣ - بسطاس (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٣٨، كما أثبتناه.
٤ - جنيد بن علي بن عبد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٤٠ كما أثبتناه.

(١٧٨)



[٢١٣٥] ٧٣ - جعفر بن حيان الصيرفي، أخو هذيل.
[٢١٣٦] ٧٤ - جعفر بن قعنب بن أعين.

[٢١٣٧] ٧٥ - جرير بن عثمان.
[٢١٣٨] ٧٦ - جارود بن المنذر الكندي.
[٢١٣٩] ٧٧ - جهم بن حميد الرواسي.

[٢١٤٠] ٧٨ - جندب بن عبد الله بن جندب البجلي.
[٢١٤١] ٧٩ - جرير بن حكيم األزدي المدائني، أخو مرازم.

[٢١٤٢] ٨٠ - جراح المدائني.
[٢١٤٣] ٨١ - جميع بن عبد الرحمان العجلي الكوفي. ١

باب الحاء
[٢١٤٤] ١ - الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم

المدني،
تابعي، روى عن جابر بن عبد الله، مات سنة خمس وأربعين ومائة بالهاشمية، وهو

ابن ثمان وستين سنة.
[٢١٤٥] ٢ - الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي

طالب عليهما السالم، المدني.
[٢١٤٦] ٣ - الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

عليهما السالم المدني، المكفوف الينبعي. ٢
[٢١٤٧] ٤ - الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم، المدني

الهاشمي.
[٢١٤٨] ٥ - الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

عليهم السالم، الهاشمي المدني.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - التبيعي (خ ل)، عنونه في عمدة الطالب: ١٨٣، كما أثبتناه.

(١٧٩)



[٢١٤٩] ٦ - الحسن بن الحر األسدي الكوفي، تابعي، روى عن أبي الطفيل. ١
[٢١٥٠] ٧ - الحسن بن صالح بن حي، أبو عبد الله الثوري الهمداني، أسند عنه.

[٢١٥١] ٨ - الحسن بن الحسين بن الحسن الكندي الجحدري الكوفي.
[٢١٥٢] ٩ - الحسن بن عياش األسدي، موالهم الكوفي.

[٢١٥٣] ١٠ - الحسن بن زرارة بن أعين الشيباني الكوفي.
[٢١٥٤] ١١ - الحسن بن السري العبدي األنباري، يعرف بالكاتب.

[٢١٥٥] ١٢ - الحسن بن زياد الضبي، موالهم الكوفي.
[٢١٥٦] ١٣ - الحسن بن زياد الصيقل الكوفي.
[٢١٥٧] ١٤ - الحسن بن كثير الكوفي البجلي.

[٢١٥٨] ١٥ - الحسن بن عمارة بن المضرب، أبو محمد البجلي الكوفي، أسند عنه.
[٢١٥٩] ١٦ - الحسن بن خنيس الكوفي. ٢

[٢١٦٠] ١٧ - الحسن بن علي األحمري الكوفي.
[٢١٦١] ١٨ - الحسن بن حذيفة بن منصور الكوفي، من همدان، بياع السابري مولى

سبيع.
[٢١٦٢] ١٩ - الحسن بن أبي العرندس الكندي الكوفي.

[٢١٦٣] ٢٠ - الحسن بن عطية المحاربي الدغشي، أبو ناب الكوفي.
[٢١٦٤] ٢١ - الحسن بن عطية الحناط الكوفي.

[٢١٦٥] ٢٢ - الحسن بن المختار القالنسي الكوفي.
[٢١٦٦] ٢٣ - الحسن بن مصعب البجلي الكوفي.

[٢١٦٧] ٢٤ - الحسن بن عبد الرحمان الكوفي.
[٢١٦٨] ٢٥ - الحسن بن عبد الرحمان األنصاري الكوفي.

[٢١٦٩] ٢٦ - الحسن بن بحر المدائني.
[٢١٧٠] ٢٧ - الحسن بن شهاب البارقي، عربي.

--------------------
١ - عنونه ابن حبان في الثقات ٦: ١٦١ وابن حجر في التهذيب ٢: ٢٦١.

٢ - حبيش (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٢٦، كما أثبتناه.

(١٨٠)



[٢١٧١] ٢٨ - الحسن بن رباط البجلي الكوفي.
[٢١٧٢] ٢٩ - الحسن بن راشد، مولى بني العباس، كوفي.

[٢١٧٣] ٣٠ - الحسن بن تميم الكوفي.
[٢١٧٤] ٣١ - الحسن بن سيف التمار الكوفي.

[٢١٧٥] ٣٢ - الحسن بن سعيد الهمداني الكوفي.
[٢١٧٦] ٣٣ - الحسين بن سعيد البجلي األحمسي الكوفي.

[٢١٧٧] ٣٤ - الحسن بن هارون بن خارجة الكوفي.
[٢١٧٨] ٣٥ - الحسن بن محمد، أبو علي القطان الكوفي، أسند عنه.

[٢١٧٩] ٣٦ - الحسن بن أبي سارة النيلي. ١
[٢١٨٠] ٣٧ - الحسن بن علي الجال ب الكوفي.

[٢١٨١] ٣٨ - الحسن بن حبيش األسدي الكوفي.
[٢١٨٢] ٣٩ - الحسن بن السري الكرخي.
[٢١٨٣] ٤٠ - الحسن بن شهاب الواسطي.

[٢١٨٤] ٤١ - الحسن بن موسى الحناط الكوفي.
[٢١٨٥] ٤٢ - الحسن بن موسى األزدي الكوفي، أسند عنه.

[٢١٨٦] ٤٣ - الحسن بن صدقة المدائني، أخو مصدق بن صدقة.
[٢١٨٧] ٤٤ - الحسن بن الصامت الطائي.

[٢١٨٨] ٤٥ - الحسن بن محمد األسدي الكوفي.
[٢١٨٩] ٤٦ - الحسن بن حماد البكري.
[٢١٩٠] ٤٧ - الحسن بن حماد الطائي.

[٢١٩١] ٤٨ - الحسن بن يونس الحميري.
[٢١٩٢] ٤٩ - الحسن بن الزبير األسدي، موالهم الكوفي.

--------------------
١ - عيسى (خ ل)، لعله حسن بن علي بن محمد الخالل، عنونه ابن حجر في التهذيب ٢: ٣٠٢،

وابن حبان في الثقات ٨: ١٧٦، والرازي في الجرح والتعديل ٣: ٢١.

(١٨١)



[٢١٩٣] ٥٠ - الحسن بن فضالة.
[٢١٩٤] ٥١ - الحسن بن سعيد الهمداني الكوفي.

[٢١٩٥] ٥٢ - الحسن بن هارون الكندي.
[٢١٩٦] ٥٣ - الحسن بن هارون الكوفي. ١

[٢١٩٧] ٥٤ - الحسين بن علي بن الحسين، عم أبي عبد الله عليه السالم، تابعي
مدني،

مات سنة سبع وخمسين ومائة، دفن بالبقيع، يكنى أبا عبد الله، وله أربع وسبعون
سنة.

[٢١٩٨] ٥٥ - الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم، أبو عبد الله، مدني.

[٢١٩٩] ٥٦ - الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي
طالب

عليهما السالم، صاحب فخ، مدني.
[٢٢٠٠] ٥٧ - الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب، مدني

تابعي، سمع ربيعة ابن عباد الدئلي. ٢
[٢٢٠١] ٥٨ - الحسين بن المنذر بن أبي طريفة البجلي، كوفي.

[٢٢٠٢] ٥٩ - الحسين بن أبي العال العامري، أبو علي الزندجي الخفاف الكوفي،
مولى

بني عامر، يبيع الزندج، أعور.
[٢٢٠٣] ٦٠ - الحسين بن عبد الله البجلي الكوفي، مولى جرير بن عبد الله.

[٢٢٠٤] ٦١ - الحسين بن حمزة الليثي الكوفي، أسند عنه.
[٢٢٠٥] ٦٢ - الحسين بن ثوير بن أبي فاختة، هاشمي، موالهم.

[٢٢٠٦] ٦٣ - الحسين بن عثمان بن شريك العامري الكوفي، أسند عنه. ٣
[٢٢٠٧] ٦٤ - الحسين بن علي بن نجيح الجعفي، موالهم الكوفي، أبو عبد الله.

--------------------
١ - حسين (خ ل).

٢ - الحسين بن عبيد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٢: ٣٤١، كما أثبتناه.
٣ - ال يوجد في (ع).

(١٨٢)



[٢٢٠٨] ٦٥ - الحسين بن نعيم الصحاف الكوفي.
[٢٢٠٩] ٦٦ - الحسين بن معاذ بن مسلم األنصاري الهراء، الكوفي.

[٢٢١٠] ٦٧ - الحسين بن حماد بن ميمون العبدي الكوفي.
[٢٢١١] ٦٨ - الحسين بن المختار القالنسي الكوفي.

[٢٢١٢] ٦٩ - الحسين بن مهران الكوفي، مولى.
[٢٢١٣] ٧٠ - الحسين بن مصعب بن مسلم البجلي، كوفي.

[٢٢١٤] ٧١ - الحسين بن عطية الحناط السلمي الكوفي.
[٢٢١٥] ٧٢ - الحسين بن أبي الخضر الكوفي.

[٢٢١٦] ٧٣ - الحسين بن المعلل الكوفي. ١
[٢٢١٧] ٧٤ - الحسين بن شداد بن رشيد الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٢٢١٨] ٧٥ - الحسين بن أبي العرندس الكوفي.
[٢٢١٩] ٧٦ - الحسين بن سيف الكندي العدوي الكوفي.
[٢٢٢٠] ٧٧ - الحسين بن موسى األسدي الحناط، كوفي.

[٢٢٢١] ٧٨ - الحسين بن موسى الهمداني، كوفي.
[٢٢٢٢] ٧٩ - الحسين بن عطية الدغشي المحاربي الكوفي.

[٢٢٢٣] ٨٠ - الحسين بن سلمة، أبو عمار الهمداني الخارفي الكوفي. ٢
[٢٢٢٤] ٨١ - الحسين بن الرماس العبدي الكوفي، أسند عنه. ٣

[٢٢٢٥] ٨٢ - الحسين بن ثوير الخازمي الكوفي.
[٢٢٢٦] ٨٣ - الحسين بن سليمان الكناني، كوفي، أبو عبد الله. ٤

--------------------
١ - المعدل (خ ل).

٢ - الحسين بن سملة (سالم) المحاربي، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٨٦، كما أثبتناه.
٣ - الرياش (خ ل)، عنونه البخاري في التاريخ الكبير ٢: ٣٨٦، كما أثبتناه.
٤ - سلمان (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٨٦، كما أثبتناه.

(١٨٣)



[٢٢٢٧] ٨٤ - الحسين بن عبد الله بن ضمرة المدني. ١
[٢٢٢٨] ٨٥ - الحسين بن ناجية األسدي مولى، كوفي.

[٢٢٢٩] ٨٦ - الحسين بن مصعب الهمداني، كوفي.
[٢٢٣٠] ٨٧ - الحسين بن عبد الواحد القصري.

[٢٢٣١] ٨٨ - الحسين بن محمد بن عمران، كوفي.
[٢٢٣٢] ٨٩ - الحسين بن عمر بن محمد بن شداد األزدي، موالهم الكوفي.

[٢٢٣٣] ٩٠ - الحسين بن أثير الكوفي.
[٢٢٣٤] ٩١ - الحسين بن كثير الخزاز الكوفي.

[٢٢٣٥] ٩٢ - الحسين بن كثير الكالبي الجعفري الخزاز الكوفي، أسند عنه. ٢
[٢٢٣٦] ٩٣ - الحسين بن كثير القالنسي الكوفي.

[٢٢٣٧] ٩٤ - الحسين بن عبد الله البر األرجاني، روى عنه صالح بن حمزة. ٣
[٢٢٣٨] ٩٥ - الحسين بن يحيى الكوفي البجلي، مولى.

[٢٢٣٩] ٩٦ - الحسين بن شهاب الكوفي.
[٢٢٤٠] ٩٧ - الحسين الحذاء الكوفي.
[٢٢٤١] ٩٨ - الحسين بن عمار الكوفي

[٢٢٤٢] ٩٩ - الحسين بن عمارة البرجمي الكوفي. ٤
[٢٢٤٣] ١٠٠ - الحسين بن حماد الكوفي

[٢٢٤٤] ١٠١ - الحسين بن علوان الكلبي، موالهم كوفي.
[٢٢٤٥] ١٠٢ - الحكم بن عتيبة، أبو محمد الكوفي الكندي، مولى زيدي.

--------------------
١ - ضميرة (خ ل)، مر في أصحاب السجاد عليه السالم كما أثبتناه، وفي التاريخ الكبير

١: ٣٨٨: ضميرة.
٢ - ال يوجد في (ع).

٣ - البرجاني (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٨٨، كما أثبتناه.
٤ - عمار (خ ل)، لعله هو ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٠٧.

(١٨٤)



[٢٢٤٦] ١٠٣ - الحكم بن الحكيم الصيرفي األسدي، موالهم كوفي. ١
[٢٢٤٧] ١٠٤ - الحكم بن عمرو الحماني، كوفي.
[٢٢٤٨] ١٠٥ - الحكم بن الصلت الثقفي، كوفي.

[٢٢٤٩] ١٠٦ - الحكم بن عبد الرحمان األعور الكوفي.
[٢٢٥٠] ١٠٧ - الحكم بن أيمن، مولى قريش الخياط، كوفي.

[٢٢٥١] ١٠٨ - الحكم بن زياد، ويقال زيادة، الكوفي.
[٢٢٥٢] ١٠٩ - الحكم بن شعبة األموي، كوفي.
[٢٢٥٣] ١١٠ - الحكم، أخو أبي عقيلة، كوفي.

[٢٢٥٤] ١١١ - الحكم بن عمير الهمداني، مولى كوفي، يكنى أبا الصباح.
[٢٢٥٥] ١١٢ - الحكم بن عبد الرحمان بن أبي نعيم ٢ البجلي الكوفي.

[٢٢٥٦] ١١٣ - الحكم السراج الكوفي.
[٢٢٥٧] ١١٤ - حبيب بن أبي ثابت األسدي الكوفي، تابعي.

[٢٢٥٨] ١١٥ - حبيب بن زيد األنصاري الندبي، ٣ دخل الكوفة، عداده في
الكوفيين.

[٢٢٥٩] ١١٦ - حبيب بن المعلل الخثعمي، مولى كوفي. ٤
[٢٢٦٠] ١١٧ - حبيب بن النعمان الهمداني الكوفي.

[٢٢٦١] ١١٨ - حبيب العبسي الكوفي، والد عائذ بن حبيب.
[٢٢٦٢] ١١٩ - حبيب بن نزار بن حيان الهاشمي، موالهم الكوفي الصيرفي، أسند

عنه.
[٢٢٦٣] ١٢٠ - حبيب السجستاني، روى عنهما عليهما السالم.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - كذا في النسخ وفيما مر في أصحاب الباقر عليه السالم، عنونه الذهبي في ميزان االعتدال
١: ٥٧٦، وابن حجر في التقريب ١: ١٩١، التهذيب ٢: ٤٣١، وفيهم: أبي نعم.

٣ - البدري (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٢: ١٦٠، وفي لسان الميزان ٢: ١٧١، كما أثبتناه.
٤ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٣٦٨، كما أثبتناه، وفي لسان الميزان ٢: ١٧٣: المعلى.

(١٨٥)



[٢٢٦٤] ١٢١ - حبيب بن بشار، مولى كندة، تابعي كوفي، اسكاف. ١
[٢٢٦٥] ١٢٢ - حبيب بن حسان بن أبي األشرس، كوفي، مولى بني أسد.

[٢٢٦٦] ١٢٣ - حبيب بن جري العبسي الكوفي، فيه نظر.
[٢٢٦٧] ١٢٤ - حبيب، أبو عميرة اإلسكاف الكوفي، تابعي.

[٢٢٦٨] ١٢٥ - حماد بن أبي سليمان األشعري، مولى أبي موسى، تابعي كوفي.
[٢٢٦٩] ١٢٦ - حماد بن يعلي السعدي الثمالي. ٢

[٢٢٧٠] ١٢٧ - حماد بن خليفة الكناني الكوفي.
[٢٢٧١] ١٢٨ - حماد بن عبد الكريم الجالب الكوفي. ٣

[٢٢٧٢] ١٢٩ - حماد بن شعيب، أبو شعيب الحماني الكوفي، أسند عنه.
[٢٢٧٣] ١٣٠ - حماد بن زيد البصري، أبو إسماعيل األزدي. ٤

[٢٢٧٤] ١٣١ - حماد بن عبد الرحمان األنصاري الكوفي، تابعي، روى عن عبد الله
ابن الحكيم، وهو مولى آل أبي ليلي.

[٢٢٧٥] ١٣٢ - حماد بن هارون البارقي الكوفي.
[٢٢٧٦] ١٣٣ - حماد بن بشير الطنافسي كوفي.

[٢٢٧٧] ١٣٤ - حماد بن ميمون بن السائب الكوفي.
[٢٢٧٨] ١٣٥ - حماد بن مروان البكري الكوفي.

[٢٢٧٩] ١٣٦ - حماد بن سليمان الكوفي.
[٢٢٨٠] ١٣٧ حماد بن صالح الجعفي الكوفي.

[٢٢٨١] ١٣٨ - حماد بن عثمان، ذو الناب، مولى غني، كوفي.
--------------------

١ - يسار (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٢: ١٦٩، كما أثبتناه، وفي لسان الميزان ٢: ١٦٨:
بشر.

٢ - حماد بن أبي يعلي (خ ل).
٣ - ال يوجد في (ع).

٤ - حماد بن يزيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٣: ٩، كما أثبتناه.

(١٨٦)



[٢٢٨٢] ١٣٩ - حماد بن أبي حنيفة النعمان بن ثابت التيملي القفلي الكوفي.
[٢٢٨٣] ١٤٠ - حماد بن يسار الجواليقي الكوفي. ١

[٢٢٨٤] ١٤١ - حماد بن حكيم، كوفي.
[٢٢٨٥] ١٤٢ - حماد بن أبي المثني الكوفي.

[٢٢٨٦] ١٤٣ - حماد بن واقد اللحام الكوفي.
[٢٢٨٧] ١٤٤ - حماد النوا الكوفي.

[٢٢٨٨] ١٤٥ - حماد األعشي الكوفي.
[٢٢٨٩] ١٤٦ - حماد بن اليسع الكوفي. ٢

[٢٢٩٠] ١٤٧ - حماد بن عبد العزيز السمندلي الكوفي.
[٢٢٩١] ١٤٨ - حماد بن ضمجة الكوفي، روى عنه وهيب بن حفص، وكان ثقة. ٣

[٢٢٩٢] ١٤٩ - حماد بن عمرو الصنعاني.
[٢٢٩٣] ١٥٠ - حماد بن عبد الله المصري.

[٢٢٩٤] ١٥١ - حماد بن عيسى الجهني البصري، أصله كوفي، بقي إلى زمن الرضا
عليه السالم ذهب به السيل في طريق مكة بالجحفة.

[٢٢٩٥] ١٥٢ - حماد بن صالح األزدي البارقي الكوفي، يكنى بأبي تراب.
[٢٢٩٦] ١٥٣ - حماد بن راشد األزدي البزاز الكوفي، أبو العال، أسند عنه، مات

سنة
ست وخمسين ومائة وهو ابن سبع وسبعين سنة.

[٢٢٩٧] ١٥٤ - حماد بن زيد بن عقيل الحارثي الكوفي.
[٢٢٩٨] ١٥٥ - حماد بن أبي حميد الهمداني المرهبي، مولى كوفي.

[٢٢٩٩] ١٥٦ - حماد بن عتاب البكري الكوفي.
[٢٢٣٠] ١٥٧ - حماد بن سويد العامري، موالهم كوفي.

--------------------
١ - حماد بن سيار (خ ل).

٢ - حماد بن أبي اليسع (خ ل).

٢ - ضمخة، أبي ضنجة (خ ل).

(١٨٧)



[٢٣٠١] ١٥٨ - حماد بن واقد البصري الصفار.
[٢٣٠٢] ١٥٩ - حماد بن عبد العزيز الجهني، موالهم كوفي.

[٢٣٠٣] ١٦٠ - حماد بن عبد العزيز الهاللي الكوفي.
[٢٣٠٤] ١٦١ - حماد بن ثابت الكوفي األنصاري.
[٢٣٠٥] ١٦٢ - حماد بن أسحم التميمي الكوفي.

[٢٣٠٦] ١٦٣ - حماد بن يونس.
[٢٣٠٧] ١٦٤ - حماد السراج الكوفي.

[٢٣٠٨] ١٦٥ - حماد بن حبيب الكوفي، أبو سليمان األزدي.
[٢٣٠٩] ١٦٦ - حماد بن عمر بن معروف العبسي الكوفي. ١

[٢٣١٠] ١٦٧ - حماد بن خليفة، أبو سليمان الكوفي. ٢
[٢٣١١] ١٦٨ - حماد بن واصل البكري الكوفي.

[٢٣١٢] ١٦٩ - حماد بن أبي زياد الشيباني الكوفي. ٣
[٢٣١٣] ١٧٠ - حماد بن يحيى الجعفي، موالهم كوفي.

[٢٣١٤] ١٧١ - حماد بن أبي العطارد الطائي، كوفي، يكنى أبا المستهل، مات سنة
أحدي وستين ومائة وله أربع وثمانون سنة.

[٢٣١٥] ١٧٢ - حفص بن عمران الفزاري البرجمي األزرق الكوفي، أسند عنه.
[٢٣١٦] ١٧٣ - حفص بن يونس، أبو وال د الحناط االجري.

[٢٣١٧] ١٧٤ - حفص بن قرط النخعي الكوفي.
[٢٣١٨] ١٧٥ - حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمر النخعي القاضي

الكوفي، أسند عنه.
[٢٣١٩] ١٧٦ - حفص بن عاصم، أبو عاصم المدني.

--------------------
١ - حماد بن عمرو (خ ل).

٢ - أبو سلمان (خ ل).
٣ - ال يوجد هذا العنوان وما يليه في (ع).

(١٨٨)



[٢٣٢٠] ١٧٧ - حفص بن عبد الرحمان األزدي الكوفي.
[٢٣٢١] ١٧٨ - حفص بن أبي عيسى الكوفي.

[٢٣٢٢] ١٧٩ - حفص بن خالد بن جابر البصري.
[٢٣٢٣] ١٨٠ - حفص بن سليمان، أبو عمر األسدي الغاضري المقري البزاز

الكوفي،
أسند عنه. ١

[٢٣٢٤] ١٨١ - حفص بن عيسى الكناسي األعور بياع القرب واألداة.
[٢٣٢٥] ١٨٢ - حفص بن ميمون الحماني الكوفي.

[٢٣٢٦] ١٨٣ - حفص بن سالم، صاحب السابري الكوفي.
[٢٣٢٧] ١٨٤ - حفص بن مسلم البجلي، مولى كوفي القسري.

[٢٣٢٨] ١٨٥ - حفص األبيض التمار الكوفي. ٢
[٢٣٢٩] ١٨٦ - حفص بن عمر بن بيان التغلبي الكوفي، أسند عنه. ٣

[٢٣٣٠] ١٨٧ - حفص بن عمر الكوفي.
[٢٣٣١] ١٨٨ - حفص، نسيب بني عمار.

[٢٣٣٢] ١٨٩ - حفص بن أبي عايشة المنقري الكوفي، مولى.
[٢٣٣٣] ١٩٠ - حفص بن عبد ربه الكناسي الكوفي.

[٢٣٣٤] ١٩١ - حفص بن القاسم الكوفي.
[٢٣٣٥] ١٩٢ - حفص بن حبيب الكلبي الكوفي.

[٢٣٣٦] ١٩٣ - حفص بن عبد العزيز الكوفي.
[٢٣٣٧] ١٩٤ - حفص، أبو النعمان الكوفي. ٤

--------------------
١ - أبو عمرو (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٢: ٤٠٠، وابن حبان في الضعاف: ١: ٢٥٥،

وفيهما: البزاز القاري، وقال في الثقات ٦: ١٩٥: ان حفص المنقري غير حفص القاري البزاز.
٢ - حفص بن األبيض (خ ل).

٣ - حفص بن عمر بن بنان (خ ل).
٤ - حفص بن النعمان (خ ل).

(١٨٩)



[٢٣٣٨] ١٩٥ - حفص بن البختري البغدادي، أصله كوفي.
[٢٣٣٩] ١٩٦ - حفص بن سالم الكوفي الثمالي، أبو علي.

[٢٣٤٠] ١٩٧ - حفص بن أبي إسحاق المدائني.
[٢٣٤١] ١٩٨ - حفص بن سليم العبدي الكوفي، أسند عنه.

[٢٣٤٢] ١٩٩ - حفص بن عبد الرحمان الكلبي، أبو سعيد الكوفي.
[٢٣٤٣] ٢٠٠ - حفص بن عيسى الحنفي، موالهم الكوفي، أخو سليم المقري.

[٢٣٤٤] ٢٠١ - حفص بن عمر بن ميمون األيلي. ١
[٢٣٤٥] ٢٠٢ - حفص بن حميد، مولى همدان، أبو علي األبار الكوفي.

[٢٣٤٦] ٢٠٣ - حمزة بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي
طالب عليهم السالم المدني.

[٢٣٤٧] ٢٠٤ - حمزة بن حبيب، أبو عمارة السلمي، موالهم المقري الكوفي. ٢
[٢٣٤٨] ٢٠٥ - حمزة بن حمران بن أعين الشيباني الكوفي.

[٢٣٤٩] ٢٠٦ - حمزة بن عمران بن مسلم الجعفي، موالهم كوفي.
[٢٣٥٠] ٢٠٧ - حمزة بن محمد الطيار، كوفي.

[٢٣٥١] ٢٠٨ - حمزة بن عطاء الكوفي، أسند عنه.
[٢٣٥٢] ٢٠٩ - حمزة بن اليسع القمي.

[٢٣٥٣] ٢١٠ - حمزة بن ربعي بن عبد الله بن الجارود الهذلي البصري.
[٢٣٥٤] ٢١١ - حمزة واليسع ابنا اليسع.

[٢٣٥٥] ٢١٢ - حمزة بن عبد الله الغنوي الكوفي.
[٢٣٥٦] ٢١٣ - حمزة بن عبادة العنزي الكوفي.

[٢٣٥٧] ٢١٤ - حمزة بن عمارة العامري الكوفي.
--------------------

١ - عمرو بن ميمون (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٢٤، وابن حبان في
الضعاف ١: ٢٥٨، كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد في (ع).

(١٩٠)



[٢٣٥٨] ٢١٥ - حمزة بن نصر الكوفي.
[٢٣٥٩] ٢١٦ - حمزة بن زياد البكائي، موالهم الكوفي، أبو الحسن.

[٢٣٦٠] ٢١٧ - حمزة بن عمارة الجعفي، موالهم الكوفي.
[٢٣٦١] ٢١٨ - حصين بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٢٣٦٢] ٢١٩ - حصين بن زياد الحنفي، موالهم كوفي.
[٢٣٦٣] ٢٢٠ - حصين بن مخارق، أبو جنادة السلولي الكوفي. ١

[٢٣٦٤] ٢٢١ - حصين بن الزبال الجعفي الكوفي.
[٢٣٦٥] ٢٢٢ - حصين بن عامر، أبو الهيثم الكلبي الكوفي.

[٢٣٦٦] ٢٢٣ - حصين بن حذيفة العبسي الكوفي.
[٢٣٦٧] ٢٢٤ - الحارث بن حصيرة، أبو النعمان األزدي، كوفي تابعي. ٢

[٢٣٦٨] ٢٢٥ - الحارث بن أبي رسن األزدي الكوفي.
[٢٣٦٩] ٢٢٦ - الحارث بن عمرو الجعفي.

[٢٣٧٠] ٢٢٧ - الحارث بن عمر البصري، أبو عمر، ضعيف الحديث. ٣
[٢٣٧١] ٢٢٨ - الحارث، بياع األنماط، كوفي.

[٢٣٧٢] ٢٢٩ - الحارث بن غصين، أبو وهب الثقفي كوفي، أسند عنه. ٤
[٢٣٧٣] ٢٣٠ - الحارث بن المغيرة النصري، أبو علي، أسند عنه، بياع الزطي. ٥

[٢٣٧٤] ٢٣١ - الحارث بن محمد الكوفي.
--------------------

١ - كذا في النسخ، وفي رجال النجاشي، الرقم: ٣٧٦، عنونه ابن حجر في لسان الميزان
٢: ٣١٩، والذهبي في ميزان االعتدال ١: ٥٥٤، والشيخ في الفهرست، الرقم: ٢٢٩، وفيهم: حسين،

وكذا أيضا يأتي في أصحاب الكاظم عليه السالم.
٢ - حصين (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٢: ١٣٠، كما أثبتناه.

٣ - ال يوجد في (ع).
٤ - غصير (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٥٦، كما أثبتناه.

٥ - النصري (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٦٠، كما أثبتناه.

(١٩١)



[٢٣٧٥] ٢٣٢ - الحارث بن زياد الشيباني الكوفي، أبو العال، أسند عنه.
[٢٣٧٦] ٢٣٣ - الحارث بن محمد بن النعمان البجلي، أبو علي كوفي.

[٢٣٧٧] ٢٣٤ - الحارث بن عمران الجعفري الكالبي، أسند عنه.
[٢٣٧٨] ٢٣٥ - حذيفة بن منصور الخزاعي، موالهم كوفي.

[٢٣٧٩] ٢٣٦ - حذيفة بن منصور، مولى حسين بن زيد العلوي، كوفي.
[٢٣٨٠] ٢٣٧ - حذيفة بن عامر الربعي الكوفي.

[٢٣٨١] ٢٣٨ - الحجاج بن ارطاة، أبو ارطاة النخعي الكوفي.
[٢٣٨٢] ٢٣٩ - الحجاج بن رفاعة الكوفي الخشاب.

[٢٣٨٣] ٢٤٠ - حجاج االبزاري الكوفي.
[٢٣٨٤] ٢٤١ - حجاج بن حمزة الكندي، موالهم كوفي.

[٢٣٨٥] ٢٤٢ - حجاج الكوفي. ١
[٢٣٨٦] ٢٤٣ - حجر بن عدي الكندي الكوفي. ٢
[٢٣٨٧] ٢٤٤ - حجر بن زائدة الحضرمي الكوفي.

[٢٣٨٨] ٢٤٥ - حميد بن المثني، أبو المغرا الكوفي.
[٢٣٨٩] ٢٤٦ - حميد بن األسود، أبو األسود البصري، ختن عبد الرحمان بن

مهدي.
[٢٣٩٠] ٢٤٧ - حميد بن سويد الكلبي الكوفي.

[٢٣٩١] ٢٤٨ - حميد بن شعيب السبيعي الكوفي.
[٢٣٩٢] ٢٤٩ - حميد بن سيار الكوفي.

[٢٣٩٣] ٢٥٠ - حميد، أبو غسان الذهلي الكوفي.
[٢٣٩٤] ٢٥١ - حميد الضبي الكوفي، روى عنه أبو جميلة.

[٢٣٩٥] ٢٥٢ - حميد بن يزيد البكري الكوفي.
--------------------

١ - حجاج الكرخي (خ ل)، لعله الحجاج بن ارطاة النخعي الكوفي، عنونه ابن حبان
في الضعاف ١: ٢٥٥.

٢ - هو غير ما تقدم في أصحاب علي والحسن عليهما السالم، وقصة قتله معروفة.

(١٩٢)



[٢٣٩٦] ٢٥٣ - حميد بن حماد بن حوار التميمي الكوفي، أسند عنه.
[٢٣٩٧] ٢٥٤ - حميد بن السري العبدي الكوفي.

[٢٣٩٨] ٢٥٥ - حميد بن شيبان.
[٢٣٩٩] ٢٥٦ - حباب بن موسى التميمي السعيدي.

[٢٤٠٠] ٢٥٧ - حباب بن الرئاب العكلي، والد زيد بن حباب الكوفي، مولى.
[٢٤٠١] ٢٥٨ - حباب بن يحيى الكوفي.

[٢٤٠٢] ٢٥٩ - حباب بن محمد الثقفي، كوفي.
[٢٤٠٣] ٢٦٠ - حباب بن حيان الطائي الكوفي.

[٢٤٠٤] ٢٦١ - حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب الصيرفي الكوفي.
[٢٤٠٥] ٢٦٢ - حنان بن أبي معاوية القبي الكوفي. ١

[٢٤٠٦] ٢٦٣ - حريث بن عمارة الجعفي الكوفي.
[٢٤٠٧] ٢٦٤ - حريث بن عمير العبدي الكوفي، أسند عنه.

[٢٤٠٨] ٢٦٥ - حرب بن مهران الكوفي. ٢
[٢٤٠٩] ١٦٦ - حرب بن شريح البصري. ٣

[٢٤١٠] ٢٦٧ - حسان بن مهران الجمال الكوفي.
[٢٤١١] ٢٦٨ - حسان بن مهران الغنوي الكوفي. ٤
[٢٤١٢] ٢٦٩ - حسان بن عبد الله الجعفي الكوفي.

[٢٤١٣] ٢٧٠ - حامد بن عمير، أبو المعتمر الهمداني، موالهم الكوفي.
--------------------

١ - حيان بن معاوية (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٦٨، كما أثبتناه، وفيه:
الضبي.

٢ - حريث (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٨٤، كما أثبتناه.
٣ - حريث، حارث (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٢: ٢٢٤، لسان الميزان ٢: ١٨٤، وابن

حبان في الضعاف ١: ٢٦١، وفيهم: حرب بن سريح البصري.
٤ - ظاهر كالم النجاشي اتحاده مع سابقه، والبرقي اختالفهما.

(١٩٣)



[٢٤١٤] ٢٧١ - حامد بن صبيح الطائي الكوفي.
[٢٤١٥] ٢٧٢ - حمران بن أعين الشيباني، مولى كوفي، تابعي.

[٢٤١٦] ٢٧٣ - حريز بن عبد الله السجستاني، مولى لألزد.
[٢٤١٧] ٢٧٤ - حديد بن حكيم األزدي المدائني، أسند عنه.

[٢٤١٨] ٢٧٥ - حاتم بن إسماعيل، أبو إسماعيل المدني، أصله كوفي.
[٢٤١٩] ٢٧٦ - حزم بن عبيد البكري الكوفي.

[٢٤٢٠] ٢٧٧ - حزام بن إسماعيل العامري الكوفي. ١
[٢٤٢١] ٢٧٨ - حصن الكوفي، روى عنه ابن بكير.

[٢٤٢٢] ٢٧٩ - حازم بن إبراهيم البجلي الكوفي، سكن البصرة، أسند عنه.
[٢٤٢٣] ٢٨٠ - حمد بن حمد الكوفي. ٢

[٢٤٢٤] ٢٨١ - حويرث بن زياد الهمداني، كوفي.
[٢٤٢٥] ٢٨٢ - حزيمة بن عمارة الجهني المدني.
[٢٤٢٦] ٢٨٣ - حيان بن علي العنزي، أسند عنه.

[٢٤٢٧] ٢٨٤ - حاشد بن مهاجر العامري الكوفي.
[٢٤٢٨] ٢٨٥ - حيان بن عبد الرحمان الكوفي المدني، موالهم، مات سنه سبع و

سبعين ومائة، وهو ابن أحدي وثمانين سنة، يكنى أبا العال.
[٢٤٢٩] ٢٨٦ - حماد بن أبي طلحة، بياع السابري.

[٢٤٣٠] ٢٨٧ - حماد بن بشير.
[٢٤٣١] ٢٨٨ - حميد الصيرفي.
[٢٤٣٢] ٢٨٩ - حماد بن يبس.

[٢٤٣٣] ٢٩٠ - حبيب بن المعلى.
[٢٤٣٤] ٢٩١ - حماد النوا، روى عنه ابن فضال.

--------------------
١ - حزم (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٨٧، كما أثبتناه.

٢ - حمد بن حميد السكوني (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٥٧، كما أثبتناه.

(١٩٤)



[٢٤٣٥] ٢٩٢ - حميد بن سعدة، يكنى أبا غسان، روى عنه جعفر بن بشير.
[٢٤٣٦] ٢٩٣ - الحسين بن زرارة، أخو الحسن.

[٢٤٣٧] ٢٩٤ - الحسن بن الحسين الكندي.
[٢٤٣٨] ٢٩٥ - الحسن بن عطية، أبو ناب الدغشي، أخو مالك وعلي.

[٢٤٣٩] ٢٩٦ - الحسين بن زياد العطار. ١
[٢٤٤٠] ٢٩٧ - الحسين بن زياد الصيقل، يكنى أبا الوليد، مولى كوفي. ٢

[٢٤٤١] ٢٩٨ - الحسين بن عمر بن يزيد.
[٢٤٤٢] ٢٩٩ - الحسين بن عمارة. ٣

[٢٤٤٣] ٣٠٠ - الحسين بن بنت أبي حمزه الثمالي.
[٢٤٤٤] ٣٠١ - الحسين بن عبد الله، كوفي.

[٢٤٤٥] ٣٠٢ - الحسين بن حماد، كوفي.
[٢٤٤٦] ٣٠٣ - الحسين بن عثمان األحمسي، مولى كوفي.

[٢٤٤٧] ٣٠٤ - الحسين بن شهاب بن عبد ربه
[٢٤٤٨] ٣٠٥ - الحسين بن موسى، كوفي.

[٢٤٤٩] ٣٠٦ - الحسين بن علي الكلبي.
[٢٤٥٠] ٣٠٧ - الحسين بن المنذر، أخو أبي حسان.

[٢٤٥١] ٣٠٨ - الحسين بن حبيب.
[٢٤٥٢] ٣٠٩ - الحسين بن عطية.
[٢٤٥٣] ٣١٠ - الحسين األرجاني.

[٢٤٥٤] ٣١١ - الحسين بن مخلد بن الياس، خزاز.
--------------------

١ - الحسن (خ ل).

٢ - الحسن (خ ل).
٣ - الحسن (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٠٧، كما أثبتناه.

(١٩٥)



[٢٤٥٥] ٣١٢ - الحسين بن ثوير. ١
[٢٤٥٦] ٣١٣ - حماد بن يزيد، عامي.

[٢٤٥٧] ٣١٤ - حفص الدهان.
[٢٤٥٨] ٣١٥ - حفص األعرج الجازري، روى عنه ابن مسكان.

[٢٤٥٩] ٣١٦ - حكم بن سعد األسدي.
[٢٤٦٠] ٣١٧ - حكيم، مؤذن بني عبس.

[٢٤٦١] ٣١٨ - الحسن بن هارون، روى عنه ابن مسكان.
[٢٤٦٢] ٣١٩ - الحسن بن أبجر. ٢

[٢٤٦٣] ٣٢٠ - الحسن بن مصعب الهمداني. ٣
[٢٤٦٤] ٣٢١ - الحسين بن حمزة.

[٢٤٦٥] ٣٢٢ - الحسين بن أحمد بن ظبيان.
[٢٤٦٦] ٣٢٣ - الحسن، بياع الهروي.

[٢٤٦٧] ٣٢٤ - حبيب بن زيد األنصاري.
[٢٤٦٨] ٣٢٥ - حسان بن المعلم.

[٢٤٦٩] ٣٢٦ - حبيب بن بشر.
[٢٤٧٠] ٣٢٧ - حفص بن عمرو النخعي.

[٢٤٧١] ٣٢٨ - حفص بن سوقة.
[٢٤٧٢] ٣٢٩ - حفص بن األعور الكناسي. ٤

--------------------
١ - ثور (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٢: ٢٧٦، والنجاشي في رجاله، الرقم: ١٢٥، كما

أثبتناه.
٢ - الحسين بن أبجر (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٢: ٢٦١، ولسان الميزان ٢: ١٩٠، كما

أثبتناه.
٣ - الحسين (خ ل)، مر في أصحاب الباقر عليه السالم ذكره كما أثبتناه.

٤ - ال يوجد هذا العنوان وما يليه في (ع).

(١٩٦)



[٢٤٧٣] ٣٣٠ - حفص بن الهيثم األعور.
[٢٤٧٤] ٣٣١ - حفص بن قرط األعور، كوفي عربي، جمال.

[٢٤٧٥] ٣٣٢ - حفص بن عيسى األعور.
[٢٤٧٦] ٣٣٣ - حفص بن سالم، أبو والد الحناط، مولى جعفي كوفي.

[٢٤٧٧] ٣٣٤ - حفص، أبو عمرو الكلبي.
[٢٤٧٨] ٣٣٥ - حفص المؤذن.

[٢٤٧٩] ٣٣٦ - حفص، أخو مرازم.
[٢٤٨٠] ٣٣٧ - حفص الضبي، أبو عمرو، كوفي.

[٢٤٨١] ٣٣٨ - حفص األبيض.
[٢٤٨٢] ٣٣٩ - حكم بن أيوب. ١

[٢٤٨٣] ٣٤٠ - حكم بن مسكين المكفوف، مولى ثقيف. ٢
[٢٤٨٤] ٣٤١ - حكم بن حكيم، أبو خالد الصيرفي. ٣

[٢٤٨٥] ٣٤٢ - حبيب األحول الخثعمي، كوفي.
باب الخاء

[٢٤٨٦] ١ - خالد بن مازن القالنسي، كوفي مولى، روى عنه حكم بن مسكين
األعمى.

[٢٤٨٧] ٢ - خالد بن يزيد بن جرير البجلي الكوفي.
[٢٤٨٨] ٣ - خالد بن راشد الزبيدي الكوفي.

[٢٤٨٩] ٤ - خالد بن إسماعيل بن أيوب المخزومي المدني، أسند عنه.
[٢٤٩٠] ٥ - خالد بن محمد األصم الضبي، موالهم كوفي.

--------------------
١ - حكيم (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٣١، كما أثبتناه.

٢ - حكيم (خ ل).
٣ - حكيم (خ ل)، مر في هذا الباب ذكره، كما أثبتناه.

(١٩٧)



[٢٤٩١] ٦ - خالد بن عبد الرحمان أبو الهيثم العطار.
[٢٤٩٢] ٧ - خالد بن نجيح الجوان، الكوفي ١.

[٢٤٩٣] ٨ - خالد بن مروان الواسطي.
[٢٤٩٤] ٩ - خالد بن سعيد األموي الكوفي.

[٢٤٩٥] ١٠ - خالد بن سعيد األسدي الكوفي.
[٢٤٩٦] ١١ - خالد، أبو إسماعيل الحناط الكوفي ٢.
[٢٤٩٧] ١٢ - خالد بن نافع األشعري، موالهم كوفي.

[٢٤٩٨] ١٣ - خالد بن عبد الله السراج الكوفي.
[٢٤٩٩] ١٤ - خالد بن عبد الله األرمني.

[٢٥٠٠] ١٥ - خالد بن السميدع الكناني المدني.
[٢٥٠١] ١٦ - خالد بن الحجاج الكرخي ١٤١.

[٢٥٠٢] ١٧ - خالد بن سفيان الطحان الكوفي، يعرف بشاذان.
[٢٥٠٣] ١٨ - خالد بن سفيان بن عمير الفزاري البرجمي الكوفي.

[٢٥٠٤] ١٩ - خالد بن أبي عمير، مولى بني أسد ٤.
[٢٥٠٥] ٢٠ - خالد بن مهران البجلي الكوفي.

[٢٥٠٦] ٢١ - خالد بن حيان بن أبي حية الكلبي الكوفي.
[٢٥٠٧] ٢٢ - خالد بن السري العبدي الكوفي.

[٢٥٠٨] ٢٣ - خالد بن بكار، أبو العال الكوفي، أسند عنه.
[٢٥٠٩] ٢٤ - خالد بن أبي كريمة المدائني.

[٢٥١٠] ٢٥ - خالد بن سلمة، أبو سلمة الجهني الكوفي، أسند عنه.
--------------------

١ - الجواز، الحوار (خ ل)، يأتي في أصحاب الكاظم عليه السالم كما أثبتناه.
٢ - الخياط (خ ل).
٣ - الكوفي (خ ل).

٤ - أبي عمرو (خ ل).

(١٩٨)



[٢٥١١] ٢٦ - خالد بن حميد الرواسي الكوفي.
[٢٥١٢] ٢٧ - خالد بن داود األسدي موالهم.

[٢٥١٣] ٢٨ - خالد بن عامر بن عداس األسدي الكوفي.
[٢٥١٤] ٢٩ - خالد بن مسلم الصفار ١.

[٢٥١٥] ٣٠ - خالد بن يزيد الجعفي الكوفي ٢.

[٢٥١٦] ٣١ - خالد بن عمر البكري الكوفي ٣.
[٢٥١٧] ٣٢ - خالد السندي البزاز الكوفي.

[٢٥١٨] ٣٣ - خالد بن واصل بن سليم التميمي المنقري الكوفي.
[٢٥١٩] ٣٤ - خالد بن عمير الكندي، موالهم الكوفي.

[٢٥٢٠] ٣٥ - خالد بن أبي عمرو الوابشي كوفي.
[٢٥٢١] ٣٦ - خالد بن أسود بن خالد، أبو األسود الكلبي الكوفي.

[٢٥٢٢] ٣٧ - خالد بن عمرو بن خالد المالئي الكوفي.
[٢٥٢٣] ٣٨ - خالد بن عطيه، مولى غني الكيسائي الكوفي.

[٢٥٢٤] ٣٩ - خالد بن عامر المسلي العبدي الكوفي.
[٢٥٢٥] ٤٠ - خيثمة بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي ٤.

[٢٥٢٦] ٤١ - خيثمة بن خديج بن الرحيل الجعفي الكوفي.
[٢٥٢٧] ٤٢ - خيثمة بن عدي الهجري الكوفي.

[٢٥٢٨] ٤٣ - خيثمة بن الرحيل بن معاوية الجعفي الكوفي، أبو خديج، أسند عنه.
--------------------

١ - خالد بن مسلم (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٣: ١٧٣ كما أثبتناه.
٢ - خالد بن زيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٣: ١٧٥، وابن حبان في الثقات

٨: ٢٢٩ كما أثبتناه.
٣ - ال يوجد هذا العنوان والذي يليه في (ع).

٤ - خيثمة (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٣: ١٥٤، وابن حبان في الثقات ٦: ٢١٣ كما
أثبتناه.

(١٩٩)



[٢٥٢٩] ٤٤ - خطاب بن مسروق الكرخي.
[٢٥٣٠] ٤٥ - خطاب بن سلمة البجلي الجريري الكوفي.

[٢٥٣١] ٤٦ - خطاب بن سعيد الحميري.
[٢٥٣٢] ٤٧ - خطاب بن عبد الله الهمداني األعور.

[٢٥٣٣] ٤٨ - خطاب العصفري الكوفي.
[٢٥٣٤] ٤٩ - خطاب بن مسلمة الكوفي.

[٢٥٣٥] ٥٠ - خطاب بن داود الكوفي.
[٢٥٣٦] ٥١ - خارجة بن مصعب الخراساني التميمي المروزي.

[٢٥٣٧] ٥٢ - خارجة بن محمد بن عبد الله بن نافع الجهني، موالهم كوفي
صيرفي.

[٢٥٣٨] ٥٣ - خضر بن عمرو الكوفي.
[٢٥٣٩] ٥٤ - خضر بن مسلم النخعي الكوفي.

[٢٥٤٠] ٥٥ - خضر بن عبد الله ١.
[٢٥٤١] ٥٦ - خضر بن عمارة الطائي الكوفي، أبو عامر، أسند عنه.
[٢٥٤٢] ٥٧ - خازم بن حبيب بن صهيب الجعفي، موالهم كوفي.

[٢٥٤٣] ٥٨ - خازم بن حسين، أبو إسحاق الخميسي الكوفي.
[٢٥٤٤] ٥٩ - خباب المسلي، كوفي.
[٢٥٤٥] ٦٠ - خباب النخعي الكوفي.

[٢٥٤٦] ٦١ - خلف بن حوشب الكوفي.
[٢٥٤٧] ٦٢ - خلف بن ياسين بن عمرو الكوفي الزيات، أسند عنه.

[٢٥٤٨] ٦٣ - خزيمة بن ربيعة الكوفي.
[٢٥٤٩] ٦٤ - خزيمة بن عمرو الكندي، مولى كوفي.

[٢٥٥٠] ٦٥ - خزيمة بن حازم.
[٢٥٥١] ٦٦ - خضيب بن عبد الرحمان الوابشي الزاهد الكوفي، أسند عنه.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

(٢٠٠)



[٢٥٥٢] ٦٧ - خراش بن إبراهيم الكوفي ١.
[٢٥٥٣] ٦٨ - خالد العاقولي، وهو أبو إسماعيل الخياط.

[٢٥٥٤] ٦٩ - خالد بن نافع البجلي.
[٢٥٥٥] ٧٠ - خالد بن زياد القالنسي، كوفي.

[٢٥٥٦] ٧١ - خالد بن جرير، كوفي، أخو إسحاق بن جرير.
[٢٥٥٧] ٧٢ - خالد بن يزيد، يكنى أبا خالد القماط.

[٢٥٥٨] ٧٣ - خالد بن ماد القالنسي.
باب الدال

[٢٥٥٩] ١ - داود بن أبي عبد الله مولى الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي
الكوفي، أخو شقيق بن أبي عبد الله مولى الحسن بن علي عليهما السالم، وكان

صفارا ٢.
[١٥٦٠] ٢ - داود بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم

المدني.
[١٥٦١] ٣ - داود بن نصير، أبو سليمان الطائي الكوفي.

[٢٥٦٢] ٤ - داود بن فرقد، أبي يزيد األسدي، مولى آل أبي سمال.
[٢٥٦٣] ٥ - داود بن أبي يزيد الكوفي.

[٢٥٦٤] ٦ - داود بن عيسى النخعي الكوفي.
[٢٥٦٥] ٧ - داود بن أبي عوف، أبو الحجاف البرجمي الكوفي.

[٢٥٦٦] ٨ - داود بن الوازع الكوفي ٣.
--------------------

١ - خداش (خ ل).
٢ - مولى الحسن بن علي (خ ل).

٣ - الوادع (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٤٢٦، والرازي في الجرح والتعديل
٣: ٤٢٦ كما أثبتناه.

(٢٠١)



[٢٥٦٧] ٩ - داود بن كثير بن أبي خلدة الرقي ١.
[٢٥٦٨] ١٠ - داود بن عبد الجبار، أبو سليمان الكوفي.

[٢٥٦٩] ١١ - داود بن سعيد، أبو عبد الله الكوفي االبزاري.
[٢٥٧٠] ١٢ - داود بن عطاء المدني.

[٢٥٧١] ١٣ - داود بن سرحان العطار، مولى كوفي.
[٢٥٧٢] ١٤ - داود بن الحصين الكوفي.

[٢٥٧٣] ١٥ - داود بن سليمان الحمار الكوفي.
[٢٥٧٤] ١٦ - داود بن الزبرقان البصري، أسند عنه.

[٢٥٧٥] ١٧ - داود بن جرة، أخو إسحاق بن جرة، روى عنهما عليهما السالم.
[٢٥٧٦] ١٨ - داود بن الهيثم األزدي، أبو خالد الكوفي.

[٢٥٧٧] ١٩ - داود بن عبد الرحمان، أبو سليمان المكي العطار.
[٢٥٧٨] ٢٠ - داود بن حبيب، أبو غيالن الكوفي.

[٢٥٧٩] ٢١ - داود بن زربي الكوفي.
[٢٥٨٠] ٢٢ - داود بن راشد الكوفي االبزاري.

[٢٥٨١] ٢٣ - داود بن النعمان األنباري.
[٢٥٨٢] ٢٤ - داود بن أبي داود الدجاجي الكوفي.
[٢٥٨٣] ٢٥ - داود بن عطاء المدني، أبو سليمان.

[٢٥٨٤] ٢٦ - داود بن صالح التميمي الكوفي.
[٢٥٨٥] ٢٧ - داود بن سليمان، أبو عمارة البكري الكوفي.

[٢٥٨٦] ٢٨ - داود بن صالح األزدي الكوفي.
[٢٥٨٧] ٢٩ - داود بن أبي يحيى، أبو سليمان اليشكري الكوفي.

--------------------
١ - أبى خالد (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٧: ٢١٢، وفي تقريبه ١: ٢٣٤، و

الرازي في الجرح والتعديل ١: ٤٢٣ كما أثبتناه.

(٢٠٢)



[٢٥٨٨] ٣٠ - دينار بن عمير، مولى شيبان، كوفي ١.
[٢٥٨٩] ٣١ - دينار، أبو عمر األسدي، موالهم الكوفي ٢.

[٢٥٩٠] ٣٢ - دينار، أبو حكيم األزدي، موالهم كوفي.
[٢٥٩١] ٣٣ - دبيس بن حميد، أبو عيسى المالئي الكوفي.

[٢٥٩٢] ٣٤ - دبيس بن يونس البزاز الكرابيسي الكوفي.
[٢٥٩٣] ٣٥ - ديسم بن أبي داود الكوفي، روى عنه أبو مريم.

[٢٥٩٤] ٣٦ - درست بن أبي منصور.
باب الذال

[٢٥٩٥] ١ - ذريح بن يزيد المحاربي الكوفي، يكنى أبا الوليد.
باب الراء

[٢٥٩٦] ١ - الربيع بن الركين بن الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي، أسند عنه ٣.
[٢٥٩٧] ٢ - الربيع بن سعد الجعفي، موالهم كوفي، خزاز.

[٢٥٩٨] ٣ - الربيع بن حبيب العبسي الكوفي.
[٢٥٩٩] ٤ - الربيع بن سهل بن الربيع الفزاري الكوفي.

[٢٦٠٠] ٥ - الربيع بن محمد المسلي الكوفي.
[٢٦٠١] ٦ - الربيع بن أبي مدرك، أبو سعيد الكوفي.

[٢٦٠٢] ٧ - الربيع بن زيد الكندي البصري، أسند عنه.
--------------------

١ - عمرو (خ ل).
٢ - أبو عمرو (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٣: ١٨٧، والبخاري في التاريخ الكبير

٣: ٢٤٦، والرازي في الجرح والتعديل ٣: ٤٣٠ كما أثبتناه.
٣ - كذا أيضا عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٤٤٢، لكنه ذكره الشيخ في الفهرست في

المبدوين بالزاي، الرقم: ٣١٢، قائال: زريق الخلقاني.

(٢٠٣)



[٢٦٠٣] ٨ - الربيع بن القاسم البجلي، موالهم الكوفي.
[٢٦٠٤] ٩ - الربيع بن زياد الضبي الكوفي، سكن البصرة.
[٢٦٠٥] ١٠ - الربيع بن أسحم الشيباني، موالهم كوفي.

[٢٦٠٦] ١١ - الربيع بن بدر البصري.
[٢٦٠٧] ١٢ - الربيع، أبو زبيد الكوفي.

[٢٦٠٨] ١٣ - الربيع بن عبد الرحمان األسدي، موالهم الكوفي.
[٢٦٠٩] ١٤ - الربيع بن أحمر األموي، موالهم الكوفي.

[٢٦١٠] ١٥ - الربيع بن عطية الكالبي الكوفي.
[٢٦١١] ١٦ - الربيع الحاجب.

[٢٦١٢] ١٧ - الربيع بن سهل الفزاري الكوفي.
[٢٦١٣] ١٨ - الربيع بن األسود الليثي الكوفي.

[٢٦١٤] ١٩ - الربيع بن عاصم، أبو حماد األزدي الكوفي.
[٢٦١٥] ٢٠ - ربيعة بن يزيد الهمداني الكوفي.

[٢٦١٦] ٢١ - روح بن القاسم.
[٢٦١٧] ٢٢ - روح بن عبد الرحيم بن روح الكوفي.

[٢٦١٨] ٢٣ - روح بن السائب اليشكري، موالهم الكوفي.
[٢٦١٩] ٢٤ - ركين بن الربيع.

[٢٦٢٠] ٢٥ - ركين بن سويد الكالبي الجعفي، موالهم كوفي.
[٢٦٢١] ٢٦ - رزين، بياع األنماط الكوفي.

[٢٦٢٢] ٢٧ - رزين بن علي األزدي الكوفي.
[٢٦٢٣] ٢٨ - رزين بن عبد ربه الكوفي، أسند عنه.

[٢٦٢٤] ٢٩ - رزين الكوفي.
[٢٦٢٥] ٣٠ - رزين االبزاري الكوفي.

[٢٦٢٦] ٣١ - رزين بن أسيد الكوفي، صاحب الرمان.

(٢٠٤)



[٢٦٢٧] ٣٢ - رزين بن عدي األزدي الكوفي.
[٢٦٢٨] ٣٣ - رزين بن انس الكلبي الكوفي.

[٢٦٢٩] ٣٤ - رباح بن أبي نصر السكوني الكوفي، موالهم.
[٢٦٣٠] ٣٥ - رباح بن أسود التميمي، موالهم كوفي.

[٢٦٣١] ٣٦ - رباح بن عاصم التميمي السعيدي، موالهم كوفي.
[٢٦٣٢] ٣٧ - رفاعة بن موسى األسدي النخاس، كوفي.

[٢٦٣٣] ٣٨ - رفاعة بن محمد الحضرمي.
[٢٦٣٤] ٣٩ - ربعي بن عبد الله بن الجارود العبدي البصري، أبو نعيم.

[٢٦٣٥] ٤٠ - ربعي بن احمر العجلي الكوفي.
[٢٦٣٦] ٤١ - رزيق بن الزبير الخلقاني.

[٢٦٣٧] ٤٢ - رزيق بن دينار، أبو حماد الكناسي الكوفي.
[٢٦٣٨] ٤٣ - رزيق، أبو العباس.

[٢٦٣٩] ٤٤ - راشد بن سعد الفزاري، موالهم كوفي، أبو سلمه.
[٢٦٤٠] ٤٥ - راشد، أبو معاذ األزدي الكوفي.

[٢٦٤١] ٤٦ - راشد، أبو الخطاب المنقري، موالهم كوفي.
[٢٦٤٢] ٤٧ - رافع بن سلمة بن زياد بن أبي الجعد األشجعي الكوفي.

[٢٦٤٣] ٤٨ - رافع بن أشرس الهمداني الكوفي.
[٢٦٤٤] ٤٩ - رفيد مولى ابن هبيرة، كوفي ١.

[٢٦٤٥] ٥٠ - رشد بن سعد المصري ٢.
--------------------

١ - مولى أبى هبيرة (خ ل)، أقول: إن رفيد مولى ابن هبيرة، على ما رواه الكليني في الكافي
.١: ١١٩

٢ - رشيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٣: ٢٧٧، والذهبي في ميزان االعتدال ٢: ٤٩، و
فيهما: رشدين.

(٢٠٥)



[٢٦٤٦] ٥١ - رحمة بن صدقة ١.
[٢٦٤٧] ٥٢ - رقيم بن عبد الله الكوفي.

[٢٦٤٨] ٥٣ - الرحيل بن معاوية بن خديج الجعفي الكوفي، أسند عنه.
[٢٦٤٩] ٥٤ - رجاء بن عبد الله األسود الطائي ٢.

[٢٦٥٠] ٥٥ - رزين بن انس الكلبي.
[٢٦٥١] ٥٦ - رزام بن مسلم، مولى خالد بن عبد الله القسري، كوفي.

[٢٦٥٢] ٥٧ - رومي بن زرارة بن أعين الشيباني، موالهم كوفي.
[٢٦٥٣] ٥٨ - رفيع، مولى بني سلول، كوفي ٣.

[٢٦٥٤] ٥٩ - رقيم بن عبد الرحمان األزدي، أبو محمد الكوفي.
باب الزاي

[٢٦٥٥] ١ - زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، أبو
الحسين،

مدني تابعي، قتل سنة أحدي وعشرين. مائة وله اثنتان وأربعون سنة.
[٢٦٥٦] ٢ - زيد بن يونس أبو أسامة األزدي، موالهم الشحام الكوفي.

[٢٦٥٧] ٣ - زيد بن موسى الجعفي، كوفي.
[٢٦٥٨] ٤ - زيد بن عبيد األزدي الغامدي، موالهم كوفي.

[٢٦٥٩] ٥ - زيد بن جهم الهاللي، كوفي.
[٢٦٦٠] ٦ - زيد بن عبد الرحمان األسدي الكوفي.

[٢٦٦١] ٧ - زيد النرسي.
[٢٦٦٢] ٨ - زيد الزراد ٤.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - رجاء بن األسود (خ ل).

٣ - رقيع، بنى سكون (خ ل).
٤ - ال يوجد في (ع).

(٢٠٦)



[٢٦٦٣] ٩ - زيد بن عبد الله الحناط، روى عنه ابان، يكنى أبا حكيم، كوفي
جمحي،

واصله مدني، ثقة ١.
[٢٦٦٤] ١٠ - زيد السراج الكوفي.
[٢٦٦٥] ١١ - زيد األسدي الكوفي.
[٢٦٦٦] ١٢ - زيد بن سعيد األزدي.
[٢٦٦٧] ١٣ - زيد بن جهم الكوفي.

[٢٦٦٨] ١٤ - زيد بن سيف القيسي البكري الكوفي.
[٢٦٦٩] ١٥ - زيد بن سويد األنصاري الحارثي.

[٢٦٧٠] ١٦ - زيد بن عطاء بن السائب الثقفي، كوفي.
[٢٦٧١] ١٧ - زيد بن المستهل بن الكميت األسدي الكوفي.

[٢٦٧٢] ١٨ - زيد بن عياض الكناني، كوفي.

[٢٦٧٣] ١٩ - زيد بن بيان الثعلبي، كوفي ٢.
[٢٦٧٤] ٢٠ - زيد بن أبي الحالل المزني، كوفي.

[٢٦٧٥] ٢١ - زيد بن عاصم بن المهاجر الناعظي الكوفي.
[٢٦٧٦] ٢٢ - زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب المدني العدوي، فيه نظر.

[٢٦٧٧] ٢٣ - زيد بن عطية السلمي الكوفي، تابعي.
[٢٦٧٨] ٢٤ - زيد بن الحسن األنماطي، أخو أبي الديداء، أسند عنه ٣.

[٢٦٧٩] ٢٥ - زيد بن محمد بن عطاء بن السائب الثقفي، أسند عنه.
[٢٦٨٠] ٢٦ - زيد بن صالح األسدي.

[٢٦٨١] ٢٧ - زيد بن الحسن األنماطي، أسند عنه.
--------------------

١ - الخياط (خ ل).
٢ - زيد بن بنان التغلبي (خ ل).

٣ - أبي الدياد (خ ل).

(٢٠٧)



[٢٦٨٢] ٢٨ - زيد بن بكر بن حنيس الكوفي، أسند عنه ١.
[٢٦٨٣] ٢٩ - زيد بن بكر السلمي.

[٢٦٨٤] ٣٠ - زياد بن سوقة البجلي، مولى جرير بن عبد الله، أبو الحسن، كوفي.
[٢٦٨٥] ٣١ - زياد بن المنذر، أبو الجارود الهمداني الخارفي الحوفي، موالهم

كوفي، تابعي.
[٢٦٨٦] ٣٢ - زياد بن يحيى الكوفي.

[٢٦٨٧] ٣٣ - زياد بن مسلم، أبو عتاب الكوفي ٢.
[٢٦٨٨] ٣٤ - زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء الكوفي.

[٢٦٨٩] ٣٥ - زياد بن عبد الرحمان العنزي الكوفي.
[٢٦٩٠] ٣٦ - زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٢٦٩١] ٣٧ - زياد بن سعد الخراساني، أسند عنه.
[٢٦٩٢] ٣٨ - زياد بن سابور الواسطي، أبو الحسن.

[٢٦٩٣] ٣٩ - زياد بن الحسن بن الفرات التميمي القزاز.
[٢٦٩٤] ٤٠ - زياد بن مروان القندي األنباري، أبو الفضل.

[٢٦٩٥] ٤١ - زياد بن أبي الحالل الكوفي.
[٢٦٩٦] ٤٢ - زياد األحالم، مولى كوفي.

[٢٦٩٧] ٤٣ - زياد بن عيسى الكوفي، بياع السابري.
[٢٦٩٨] ٤٤ - زياد المحاربي الكوفي.

[٢٦٩٩] ٤٥ - زياد بن سويد الهاللي، موالهم كوفي.
[٢٧٠٠] ٤٦ - زياد بن عبيد الكناسي، كوفي.

[٢٧٠١] ٤٧ - زياد بن أبي رجاء الكوفي.
--------------------

١ - الحسن، حبيس (خ ل).
٢ - كذا في النسخ، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٣٠٧، والنجاشي في رجاله، الرقم:

٤٥٢، وفيهما: زياد بن أبي غياث مسلم الكوفي.

(٢٠٨)



[٢٧٠٢] ٤٨ - زياد األسود الكوفي التمار.
[٢٧٠٣] ٤٩ - زياد بن عبد الرحمان الهاللي، موالهم كوفي.

[٢٧٠٤] ٥٠ - زياد الكوفي الحناط ١.
[٢٧٠٥] ٥١ - زياد بن رستم بن الدوالدون، أبو معاذ الخزاز الكوفي.

[٢٧٠٦] ٥٢ - زياد بن صدقة، أبو مسكين الكوفي، مولى قريش.
[٢٧٠٧] ٥٣ - زياد بن احمر العجلي الكوفي.

[٢٧٠٨] ٥٤ - زياد بن حمير الهمداني الكوفي.
[٢٧٠٩] ٥٥ - زياد بن موسى األسدي، موالهم الكوفي.

[٢٧١٠] ٥٦ - زياد بن عمارة الطائي الكوفي.
[٢٧١١] ٥٧ - زياد بن إسماعيل الكوفي، شريك حفص األعور ٢.

[٢٧١٢] ٥٨ - زويد الفساطيلي الكوفي.
[٢٧١٣] ٥٩ - زائدة بن موسى الكندي الكوفي.

[٢٧١٤] ٦٠ - زائدة بن عمرو الهمداني الناعظي الكوفي.
[٢٧١٥] ٦١ - زواد الكوفي.

[٢٧١٦] ٦٢ - زيادة بن فضالة الكلبي، موالهم كوفي.
[٢٧١٧] ٦٣ - زكريا بن إسحاق المكي.

[٢٧١٨] ٦٤ - زكريا بن عبد الله بن يزيد النخعي الصهباني الكوفي.
[٢٧١٩] ٦٥ - زكريا بن عطية البارقي الكوفي.

[٢٧٢٠] ٦٦ - زكريا بن عبد الله النقاض الكوفي ٣.
[٢٧٢١] ٦٧ - زكريا بن ميسرة الكوفي.

[٢٧٢٢] ٦٨ - زكريا بن سابور األزدي، موالهم الواسطي.
--------------------

١ - الخياط (خ ل).
٢ - زياد بن أبي إسماعيل (خ ل).

٣ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٤٥٤، وفيه: الفياض.

(٢٠٩)



[٢٧٢٣] ٦٩ - زكريا بن إبراهيم الحيري الكوفي.
[٢٧٢٤] ٧٠ - زكريا بن إبراهيم األزدي الكوفي.
[٢٧٢٥] ٧١ - زكريا بن مالك الجعفي الكوفي.

[٢٧٢٦] ٧٢ - زكريا بن إدريس القمي.
[٢٧٢٧] ٧٣ - زكريا بن يحيى الكالبي الجعفري، كوفي.

[٢٧٢٨] ٧٤ - زكريا، أبو يحيى الدعاء الخياط الكوفي.
[٢٧٢٩] ٧٥ - زكريا، أبو يحيى كوكب الدم.

[٢٧٣٠] ٧٦ - زكريا بن ميمون األزدي الكوفي.
[٢٧٣١] ٧٧ - زكريا بن آدم القمي.

[٢٧٣٢] ٧٨ - زكريا بن أبي طلحة الكوفي.
[٢٧٣٣] ٧٩ - زكريا بن يحيى النهدي، موالهم كوفي.

[٢٧٣٤] ٨٠ - زكريا، أبو يحيى الموصلي.
[٢٧٣٥] ٨١ - زكريا بن سوادة، أبو يحيى البارقي الكوفي.

[٢٧٣٦] ٨٢ - زكريا بن يحيى الحضرمي الكوفي، أسند عنه.
[٢٧٣٧] ٧٣ - زكريا بن إبراهيم.

[٢٧٣٨] ٨٤ - زكار بن يحيى الواسطي، له كتاب ١.
[٢٧٣٩] ٨٥ - زكار بن مالك الكوفي، أبو عبد الله.

[٢٧٤٠] ٨٦ - زكار بن سلمة الهمداني، موالهم كوفي.
[٢٧٤١] ٨٧ - زهير بن معاوية، أبو خيثمة الجعفي.

[٢٧٤٢] ٨٨ - زهير بن محمد الخراساني، أبو المنذر، سكن مكة، أسند عنه.
[٢٧٤٣] ٨٩ - زهير المدائني.

[٢٧٤٤] ٩٠ - زرارة بن أعين الشيباني، موالهم كوفي، يكنى أبا الحسن، مات سنة
--------------------

١ - كذا في النسخ، وأيضا في الفهرست، الرقم: ٣١٦، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم:
٤٥٦، والكشي في رجاله في ترجمة الغيرة بن سعيد، الرقم: ١٠٣، وفيهما: زكريا بن يحيى الواسطي.

(٢١٠)



خمسين ومائة بعد أبي عبد الله عليه السالم.
[٢٧٤٥] ٩١ - زرارة بن لطيفة، أبو عامر الحضرمي الكوفي.

[٢٧٤٦] ٩٢ - زحر بن النعمان األسدي، أبو الخطاب، مولى كوفي.
[٢٧٤٧] ٩٣ - زحر بن زياد، أبو الحصين األسدي الكوفي.

[٢٧٤٨] ٩٤ - زحر بن مالك، أبو زياد الغنوي، موالهم كوفي.
[٢٧٤٩] ٩٥ - زفر بن النعمان، أبو األزهر العجلي، كوفي.

[٢٧٥٠] ٩٦ - زفر بن الهذيل، أبو الهذيل التميمي العنبري الكوفي.
[٢٧٥١] ٩٧ - زفر بن سويد الجعفي، موالهم.

[٢٧٥٢] ٩٨ - زرعة بن محمد الحضرمي.
[٢٧٥٣] ٩٩ - زرعة بن حميد الحارثي، كوفي.

[٢٧٥٤] ١٠٠ - زهر بن حوية التميمي الكوفي ١.
[٢٧٥٥] ١٠١ - زاهر بن األسود الطائي، أبو عمارة الكوفي.

[٢٧٥٦] ١٠٢ - زافر بن سليمان الكوفي.
[٢٧٥٧] ١٠٣ - الزبرقان البصري، يكنى أبا محمد.

[٢٧٥٨] ١٠٤ - زكريا بن الحسن الواسطي ٢.
[٢٧٥٩] ١٠٥ - زكريا بن يحيى، وكان يحيى نصرانيا.

[٢٧٦٠] ١٠٦ - زياد القندي.
[٢٧٦١] ١٠٧ - زيد الخباز، كان يبيع الخبز، كوفي.

[٢٧٦٢] ١٠٨ - زياد، أبو عبيدة الحذاء.
--------------------

١ - زهرة (خ ل).
٢ - ذكره البرقي في رجاله: ٣٠، وفيه: الحر.

(٢١١)



باب السين
[٢٧٦٣] ١ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني.

[٢٧٦٤] ٢ - سعد بن الصلت البجلي الكوفي القاضي، مولى.
[٢٧٦٥] ٣ - سعد بن طريف التميمي الحنظلي، مولى كوفي ١.
[٢٧٦٦] ٤ - سعد بن يزيد الفزاري، موالهم كوفي، جفري ٢.

[٢٧٦٧] ٥ - سعد بن طالب، أبو غيالن الشيباني الكوفي.
[٢٧٦٨] ٦ - سعد بن يزيد، أبو مجاهد الطائي، موالهم كوفي.

[٢٧٦٩] ٧ - سعد بن سيار، كوفي.
[٢٧٧٠] ٨ - سعد بن أبي خلف الزهري، موالهم كوفي.

[٢٧٧١] ٩ - سعد بن حميد الباهلي، كوفي مولى.
[٢٧٧٢] ١٠ - سعد بن زياد األزدي الكوفي ٣.

[٢٧٧٣] ١١ - سعد بن عمير الطائي السنبسي، كوفي ٤.
[٢٧٧٤] ١٢ - سعد بن خليد العنزي الكوفي.

[٢٧٧٥] ١٣ - سعد، والد جعفر بن سعد األسدي.
[٢٧٧٦] ١٤ - سعد بن هاشم األرحبي الهمداني كوفي.
[٢٧٧٧] ١٥ - سعيد بن عبد الرحمان الجمحي المكي.

[٢٧٧٨] ١٦ - سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك بن مروان الدمشقي.
[٢٧٧٩] ١٧ - سعيد بن سفيان األسلمي المدني.

--------------------
١ - التيمي (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٣: ٤٧٣، والذهبي في ميزان االعتدال

٢: ١٢٢ كما أثبتناه.
٢ - جعفري (خ ل).
٣ - األسدي (خ ل).

٤ - عمر (خ ل).

(٢١٢)



[٢٧٨٠] ١٨ - سعيد بن أبي هالل المدني، قدم مصر ١.
[٢٧٨١] ١٩ - سعيد بن عمرو الجعفي الكوفي.

[٢٧٨٢] ٢٠ - سعيد بن خيثم، أبو معمر الهاللي الكوفي.

[٢٧٨٣] ٢١ - سعيد بن يسار الضبعي، موالهم كوفي ٢.
[٢٧٨٤] ٢٢ - سعيد بن عبد الرحمان األعرج السمان، ويقال له: ابن عبد الله، له

كتاب.
[٢٧٨٥] ٢٣ - سعيد بن قيس الهمداني الصائدي الكوفي.

[٢٧٨٦] ٢٤ - سعيد بن الحسن، أبو عمرو العبسي، أسند عنه.
[٢٧٨٧] ٢٥ - سعيد الرومي، مولى أبي عبد الله، روى عنه حماد وأبان.

[٢٧٨٨] ٢٦ - سعيد بن حسان المكي، روى عنهما عليهما السالم.
[٢٧٨٩] ٢٧ - سعيد بن سالم األزدي، موالهم كوفي.

[٢٧٩٠] ٢٨ - سعيد بن سالم القداح المكي.
[٢٧٩١] ٢٩ - سعيد بن عبد الرحمان المكي.

[٢٧٩٢] ٣٠ - سعيد بن فماذين المكي.
[١٧٩٣] ٣١ - سعيد ٣ بن عطارد الكوفي، ويقال: ابن أبي عطارد.

[٢٧٩٤] ٣٢ - سعيد اإلسكاف، وقيل: سعيد الخفاف.
[٢٧٩٥] ٣٣ - سعيد بن طريف، شاعر.

[٢٧٩٦] ٣٤ - سعيد بن عبيد السمان الكوفي.
[٢٧٩٧] ٣٥ - سعيد بن شيبان، مولى أشيم، كوفي.

[٢٧٩٨] ٣٦ - سعيد بن سنان، بياع السابري ٤.
--------------------

١ - أبى الهالل الكوفي (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٤: ٩٤، والذهبي في ميزان
االعتدال ٢: ١٦٢ كما أثبتناه.

٢ - الضبيعي (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٤٧٨، كما أثبتناه.
٣ - سعد (خ ل).

٤ - نسخة (ط) متفردة بنقله واألسماء الثالثة التي بعده.

(٢١٣)



[٢٧٩٩] ٣٧ - سعيد، أبو عمرو الجالب.
[٢٨٠٠] ٣٨ - سعيد بن النضر.
[٢٨٠١] ٣٩ - سعيد بن الوليد.

[٢٨٠٢] ٤٠ - سعيد بن هالل الثقفي الكوفي.
[٢٨٠٣] ٤١ - سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي.

[٢٨٠٤] ٤٢ - سعيد بن سعيد الجرجاني.
[٢٨٠٥] ٤٣ - سعيد بن حكيم، أبو زيد العبسي الكوفي.

[٢٨٠٦] ٤٤ - سعيد بن لقمان الكوفي.
[٢٨٠٧] ٤٥ - سعيد بن بيان، أبو حنيفة، سائق الحاج

[٢٨٠٨] ٤٦ - سعيد بن عمرو بن أبي نصر السكوني، موالهم كوفي.
[٢٨٠٩] ٤٧ - سعيد بن غزوان األسدي، كوفي.

[٢٨١٠] ٤٨ - سعيد بن هالل بن جابان، احسبه مولى لبني أسد، وله أخوة: عبد الله
إبراهيم وسليمان.

[٢٨١١] ٤٩ - سعيد بن هالل الثقفي، كوفي.
[٢٨١٢] ٥٠ - سعيد بن هالل بن عمرو األزدي، كوفي، أبو سعيد.

[٢٨١٣] ٥١ - سعيد بن أبي حازم، أبو حازم األحمسي، روى عنه أبان.
[٢٨١٤] ٥٢ - سعيد بن زفر البراد الكوفي.

[٢٨١٥] ٥٣ - سعيد بن عفير األزدي الكوفي.
[٢٨١٦] ٥٤ - سعيد بن يحيى، أبو عمرو البزاز القطعي الكوفي.

[٢٨١٧] ٥٥ - سعيد بن محمد بن عبد الرحمان األنصاري المدني، أسند عنه ١.
[٢٨١٨] ٥٦ - سعيد بن يحيى الهمداني الشاكري الكوفي.

[٢٨١٩] ٥٧ - سعيد بن أبي الخضيب البجلي.
--------------------

١ - سعيد بن عبد الرحمان (خ ل).

(٢١٤)



[٢٨٢٠] ٥٨ - سعيد األزرق ١.
[٢٨٢١] ٥٩ - سعيد بن األسود الكوفي ٢.

[٢٨٢٢] ٦٠ - سعيد بن أبي حماد األزدي الكوفي.
[٢٨٢٣] ٦١ - سعيد بن أبي األصبغ الكوفي.

[٢٨٢٤] ٦٢ - سعيد بن عبد الله، مولى بني هاشم الكوفي.
[٢٨٢٥] ٦٣ - سعيد بن أبي الجهم اللخمي القابوسي الكوفي.

[٢٨٢٦] ٦٤ - سعدان بن مسلم الكوفي ٣.
[٢٨٢٧] ٦٥ - سعدان الزنى الكوفي.

[٢٨٢٨] ٦٦ - سعدان بن واصل األزدي الكوفي.
[٢٨٢٩] ٦٧ - سعدان بن عمار الطائي الكوفي.

[٢٨٣٠] ٦٨ - سعاد بن سليمان التميمي الحماني الكوفي.
[٢٨٣١] ٦٩ - سعاد بن عمران الكلبي، كوفي.

[٢٨٣٢] ٧٠ - سعيد أبو عمارة، مولى آل خيثم الهاللي الكوفي.
[٢٨٣٣] ٧١ - سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

عليهما السالم، هاشمي مدني.
[٢٨٣٤] ٧٢ - سليمان بن مهران، أبو محمد األسدي، موالهم األعمش الكوفي.

[٢٨٣٥] ٧٣ - سليمان بن سويد الجعفي، أسند عنه، كوفي.
[٢٨٣٦] ٧٤ - سليمان بن سويد الكالبي الجعفري.
[٢٨٣٧] ٧٥ - سليمان بن بالل المدني، أسند عنه.

[٢٨٣٨] ٧٦ - سليمان بن خالد، أبو الربيع الهاللي، موالهم كوفي، مات في حياة
أبي

عبد الله عليه السالم، خرج مع زيد فقطعت إصبعه معه، ولم يخرج من أصحاب أبي
--------------------

١ - ال يو جد في (ع).
٢ - سعيد بن أبي األسود (خ ل).

٣ - هو عبد الرحمان بن مسلم أبو الحسن العامري، صرح به النجاشي في رجاله الرقم: ٥١٥.

(٢١٥)



جعفر عليه السالم غيره، صاحب قرآن.
[٢٨٣٩] ٧٧ - سليمان بن قرم بن سليمان الضبي الكوفي.

[٢٨٤٠] ٧٨ - سليمان بن هارون العجلي الكوفي.

[٢٨٤١] ٧٩ - سليمان بن هارون األزدي الكوفي.
[٢٨٤٢] ٨٠ - سليمان الديلمي.

[٢٨٤٣] ٨١ - سليمان بن عبد الله النخعي، موالهم كوفي ١.
[٢٨٤٤] ٨٢ - سليمان بن جعفر البصري ٢.

[٢٨٤٥] ٨٣ - سليمان بن موسى الذيال الهمداني المشعاري الكوفي.
[٢٨٤٦] ٨٤ - سليمان بن عبد الله الطلحي الكوفي.

[٢٨٤٧] ٨٥ - سليمان بن عبد الله، أبو العالء الغنوي الكوفي.
[٢٨٤٨] ٨٦ - سليمان بن عبد الله، أبو حامد، مولى مزينة الكوفي.

[٢٨٤٩] ٨٧ - سليمان بن عبد الله البكري الصائغ الكوفي.
[٢٨٥٠] ٨٨ - سليمان بن صالح األحمري الكوفي.

[٢٨٥١] ٨٩ - سليمان بن صالح األزدي الغامدي الكوفي ٣.
[٢٨٥٢] ٩٠ - سليمان بن صالح الجصاص الكوفي.

[٢٨٥٣] ٩١ - سليمان بن صالح الشيباني، موالهم كوفي.
[٢٨٥٤] ٩٢ - سليمان بن عبد الرحمان، أبو داود الحمار الكوفي.

[٢٨٥٥] ٩٣ - سليمان بن عبد الرحمان العبدي الكوفي ٤.
[٢٨٥٦] ٩٤ - سليمان بن عبد الرحمان األزدي البارقي، موالهم كوفي.

[٢٨٥٧] ٩٥ - سليمان بن عبد الرحمان الهمداني، كوفي.
--------------------

١ - سليمان بن عمرو بن عبد الله (خ ل).
٢ - ال يو جد في (ع).

٣ - المرادي (خ ل).
٤ - العنزي (خ ل).

(٢١٦)



[٢٨٥٨] ٩٦ - سليمان بن داود بن الحصين المدني، أسند عنه.
[٢٨٥٩] ٩٧ - سليمان بن طريف الكوفي.

[٢٨٦٠] ٩٨ - سليمان بن طالب القرشي، موالهم كوفي.
[٢٨٦١] ٩٩ - سليمان بن هالل بن جابان الكوفي.

[٢٨٦٢] ١٠٠ - سليمان بن راشد الكوفي.

[٢٨٦٣] ١٠١ - سليمان بن هالل الكوفي.
[٢٨٦٤] ١٠٢ - سليمان بن عمرو بن عبد الله بن وهب النخعي، أبو داود الكوفي،

أسند عنه.
[٢٨٦٥] ١٠٣ - سليمان بن عمرو األزدي الكوفي، أبو عماره.

[٢٨٦٦] ١٠٤ - سليمان بن علي األحمسي البجلي، موالهم الكوفي.
[٢٨٦٧] ١٠٥ - سليمان بن سلمة الداالني الكوفي.

[٢٨٦٨] ١٠٦ - سليمان بن مروان.
[٢٨٦٩] ١٠٧ - سليمان بن وهب العجلي الكوفي.

[٢٨٧٠] ١٠٨ - سليمان بن نافع الجملي المرادي الكوفي.
[٢٨٧١] ١٠٩ - سلمان بن نصر، أبو عبيدة البكري الذهلي الكوفي.

[٢٨٧٢] ١١٠ - سلمان ١ بن متوكل الغزال الكناسي الكوفي.
[٢٨٧٣] ١١١ - سلمان بن حياة ٢ الكالبي الكوفي.

[٢٨٧٤] ١١٢ - سلمان بن عبيد الحناط الكوفي.
[٢٨٧٥] ١١٣ - سلمان، أبو عبيد الهمداني، كوفي.

[٢٨٧٦] ١١٤ - سالم بن عبد الرحمان األشل، أسند عنه.
[٢٨٧٧] ١١٥ - سالم بن أبي حفصة العجلي الكوفي، مات سنة سبع وثالثين ومائة.

[٢٨٧٨] ١١٦ - سالم بن مكرم، أبو خديجة الجمال الكوفي، مولى بني أسد.
[٢٨٧٩] ١١٧ - سالم بن سلمة، أبو خديجة الرواجني الكوفي، مولى.

--------------------
١ - سليمان (خ ل).

٢ - حوا (خ ل).

(٢١٧)



[٢٨٨٠] ١١٨ - سالم بن عطية، أبو عبد الله، مولى لبني هالل، كوفي.
[٢٨٨١] ١١٩ - سالم بن عبد الله، أبو محمد الحناط الكوفي.
[٢٨٨٢] ١٢٠ - سالم بن عبد الله األزدي الجصاص الكوفي.
[٢٨٨٣] ١٢١ - سالم العطار، خادم أبي عبد الله عليه السالم.

[٢٨٨٤] ١٢٢ - سالم أبو حمزه البطائني، والد علي بن أبي حمزة، كوفي ١.
[٢٨٨٥] ١٢٣ - سالم أبو رافع، مولى ابان، كوفي.

[٢٨٨٦] ١٢٤ - سالم بن عمار الصائدي الهمداني الكوفي.
[٢٨٨٧] ١٢٥ - سالم البراد الكوفي.

[٢٨٨٨] ١٢٦ - سال م بن المستنير الجعفي، موالهم كوفي.
[٢٨٨٩] ١٢٧ - سال م بن غانم الحناط.

[٢٨٩٠] ١٢٨ - سال م بن سعيد المخزومي المكي، مولى عطاء، أسند عنه.
[٢٨٩١] ١٢٩ - سال م بن أبي عمرة الخراساني.

[٢٨٩٢] ١٣٠ - سال م بن مسلم الخثعمي الكوفي.
[٢٨٩٣] ١٣١ - سال م بن المسلم النخاس الكوفي.
[٢٨٩٤] ١٣٢ - سال م، أبو سلمة األزدي الكوفي.

[٢٨٩٥] ١٣٣ - سال م الحجاج ٢.
[٢٨٩٦] ١٣٤ - سال م بن يسار الكوفي.

[٢٨٩٧] ١٣٥ - سلم بن شريح األشجعي الكوفي. ٣
[٢٨٩٨] ١٣٦ - سلم الجواز الكوفي. ٤

[٢٨٩٩] ١٣٧ - سلم بن سليمان، مولى كندة، كوفي.
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.
٢ - الحجام (خ ل).

٣ - يأتي في ترجمة ابنه محمد تصريح الشيخ بان اسمه: سالم.
٤ - في (ع): الحموا.

(٢١٨)



[٢٩٠٠] ١٣٨ - سلم، أبو الفضيل الكوفي الحناط ١.
[٢٩٠١] ١٣٩ - سلم بن سالم البلخي.

[٢٩٠٢] ١٤٠ - سلم بن عبد الرحمان العجلي.
[٢٩٠٣] ١٤١ - سلم أبو الفضل الخياط، روى عنه عاصم بن حميد.

[٢٩٠٤] ١٤٢ - سلم بن سعيد الكوفي.
[٢٩٠٥] ١٤٣ - سليم الفراء، كوفي.

[٢٩٠٦] ١٤٤ - سليم بن عبيس الحنفي المقري، موالهم كوفي.
[٢٩٠٧] ١٤٥ - سليم، مولى طربال، كوفي.

[٢٩٠٨] ١٤٦ - سلمة بن كهيل بن الحصين، أبو يحيى الحضرمي الكوفي، تابعي.
[٢٩٠٩] ١٤٧ - سلمة بن محرز القالنسي الكوفي.

[٢٩١٠] ١٤٨ - سلمة بن صالح األحمر الواسطي، أصله كوفي، مخلط.
[٢٩١١] ١٤٩ - سلمة بن جناح الكوفي.

[٢٩١٢] ١٥٠ - سلمة بن زياد، مولى بني أمية، كوفي.
[٢٩١٣] ١٥١ - سلمة بن عياش البصري، أسند عنه.

[٢٩١٤] ١٥٢ - سلمة األهثم الكوفي.
[٢٩١٥] ١٥٣ - سلمة بن عبد الله بن مراد المرادي الكوفي.

[٢٩١٦] ١٥٤ - سلمة بن سليمان الهمداني الكوفي.
[٢٩١٧] ١٥٥ - سلمة، أبو المستهل الكوفي.

[٢٩١٨] ١٥٦ - سلمة بن عبيدة التميمي، كوفي.
[٢٩١٩] ١٥٧ - سلمة بن خالد الكوفي.

[٢٩٢٠] ١٥٨ - سلمة بن عطية الغنوي الكوفي.
[٢٩٢١] ١٥٩ - سلمة بن مهران الكوفي.

--------------------
١ - عنونه البرقي في رجاله: ٣٣ كما أثبتناه، وفيه: الخياط، وفي رجال النجاشي، الرقم:

٥٠٨: سالم الحناط.

(٢١٩)



[٢٩٢٢] ١٦٠ - سلمة بن كلثمة ١ الكوفي.
[٢٩٢٣] ١٦١ - سلمة بن صالح بن أرتبيل، كوفي.

[٢٩٢٤] ١٦٢ - سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، أسند عنه.
[٢٩٢٥] ١٦٣ - سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهاللي، موالهم، أبو محمد الكوفي،

أقام بمكة.
[٢٩٢٦] ١٦٤ - سفيان بن السمط البجلي الكوفي، أسند عنه.

[٢٩٢٧] ١٦٥ - سفيان بن مصعب العبدي الشاعر، كوفي.
[٢٩٢٨] ١٦٦ - سفيان بن حسان الهمداني الكوفي.

[٢٩٢٩] ١٦٧ - سفيان بن خالد األسدي الكوفي، أسند عنه.
[٢٩٣٠] ١٦٨ - سفيان بن عمارة الطائي، كوفي.
[٢٩٣١] ١٦٩ - سفيان بن سعيد العبدي الكوفي.

[٢٩٣٢] ١٧٠ - سفيان بن إبراهيم بن مرثد األزدي الجريري، مولى كوفي ٢.
[٢٩٣٣] ١٧١ - سفيان بن عبد الرحمان الكوفي.

[٢٩٣٤] ١٧٢ - سفيان بن عطية المزني.
[٢٩٣٥] ١٧٣ - سفيان بن عمارة األزدي الكوفي.

[٢٩٣٦] ١٧٤ - سفيان بن مالك الكوفي.
[٢٩٣٧] ١٧٥ - سفيان بن خالد األزدي المعني ٣.

[٢٩٣٨] ١٧٦ - سفيان بن عبد الملك الجعفي، موالهم.
[٢٩٣٩] ١٧٧ - سفيان بن وردان األسدي الكوفي.

[٢٩٤٠] ١٧٨ - سفيان بن عطية الثقفي الكوفي.
--------------------

١ - كلثم (خ ل).
٢ - مزيد (خ ل)، ذكره النجاشي في ترجمة عبد المؤمن بن قاسم، الرقم: ٦٥٥ كما أثبتناه.
٣ - المعنى نسبة إلى بنى معن، وهم بنو معن بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس، ودوس بطن

من األزد.

(٢٢٠)



[٢٩٤١] ١٧٩ - سفيان بن أبي عمرو البارقي، كوفي.
[٢٩٤٢] ١٨٠ - سنان بن عبد الرحمان، مولى بني هاشم الكوفي.

[٢٩٤٣] ١٨١ - سنان بن عطية المرهبي الهمداني الكوفي.
[٢٩٤٤] ١٨٢ - سنان بن طريف الثوري، روى عنه أبو حنيفة سائق الحاج.

[٢٩٤٥] ١٨٣ - سنان بن عدي الطائي الكوفي.
[٢٩٤٦] ١٨٤ - سنان بن جميل األزدي الكوفي.

[٢٩٤٧] ١٨٥ - سنان بن وديعة الخثعمي الكوفي.
[٢٩٤٨] ١٨٦ - سنان، والد عبد الله بن سنان.

[٢٩٤٩] ١٨٧ - سكن بن عمارة الجعفي الكوفي.
[٢٩٥٠] ١٨٨ - سكن الجمال الكوفي.

[٢٩٥١] ١٨٩ - سكن بن يحيى األسدي، موالهم كوفي.
[٢٩٥٢] ١٩٠ - سكين بن إسحاق النخعي الكوفي.

[٢٩٥٣] ١٩١ - سكين بن عمارة، أبو محمد الثقفي الرحال، موالهم كوفي.
[٢٩٥٤] ١٩٢ - سكين بن عبد ربه المحاربي الكوفي، موالهم.

[٢٩٥٥] ١٩٣ - سكين بن فضالة األزدي الكوفي.
[٢٩٥٦] ١٩٤ - سكين بن عبد العزيز البصري ١.

[٢٩٥٧] ١٩٥ - سكين بن أبي فاطمة الجعفي، موالهم.
[٢٩٥٨] ١٩٦ - سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي، يكنى أبا محمد، بياع القز،

مات
بالمدينة.

[٢٩٥٩] ١٩٧ - سماعة بن عبد الرحمان المزني الكوفي.
[٢٩٦٠] ١٩٨ - سماعة الحناط ٢ الكوفي.

[٢٩٦١] ١٩٩ - السري بن خالد الناجي.
--------------------

٢ - النصري (خ ل)، ذكره ابن حبان في الثقات ٦: ٤٣٢، وابن حجر في تهذيبه ٤: ١٢٦ كما أثبتناه.
١٩٩ - الخياط (خ ل).

(٢٢١)



[٢٩٦٢] ٢٠٠ - سنان بن عبد الرحمان، أخو مقرن كوفي.
[٢٩٦٣] ٢٠١ - سنان بن هارون التميمي البرجمي، الكوفي.

[٢٩٦٤] ٢٠٢ - السري بن عبد الله السلمي.
[٢٩٦٥] ٢٠٣ - السري بن عبد الله الهمداني الكوفي.

[٢٩٦٦] ٢٠٤ - السري بن حيان األزدي الكوفي.
[٢٩٦٧] ٢٠٥ - سيف بن سليمان التمار، كوفي.
[٢٩٦٨] ٢٠٦ - سيف بن المغيرة التمار الكوفي.

[٢٩٦٩] ٢٠٧ - سيف بن عبد الرحمان، أبو الهذيل التميمي الكوفي.
[٢٩٧٠] ٢٠٨ - سيف بن عمارة الجعفي، موالهم.

[٢٩٧١] ٢٠٩ - سيف بن عميرة ١ النخعي الكوفي.
[٢٩٧٢] ٢١٠ - سيف بن الخازن الكوفي.

[٢٩٧٣] ٢١١ - سيف، بياع الهروي الكوفي.
[٢٩٧٤] ٢١٢ - سهل بن شعيب، مولى قريش الكوفي، الذي يقال له: النهمي.

[٢٩٧٥] ٢١٣ - سهل بن صالح الهمداني ٢.
[٢٩٧٦] ٢١٤ - سهل بن سعيد الحلواني.

[٢٩٧٧] ٢١٥ - السائب، مولى الحسين بن عبد الله الكوفي.
[٢٩٧٨] ٢١٦ - السائب بن عمارة الحضرمي الكوفي.

[٢٩٧٩] ٢١٧ - السائب، مولى.
[٢٩٨٠] ٢١٨ - سورة بن كليب األسدي، كوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[٢٩٨١] ٢١٩ - سورة بن مجاشع األسدي الكوفي.
[٢٩٨٢] ٢٢٠ - سوره بن كليب النهدي الكوفي.

--------------------
١ - عمرة (خ ل)، ذكره ابن حجر في تهذيبه ٤: ٢٩٦، وابن حبان في الثقات ٨: ٢٩٩ كما

أثبتناه.
٢٠١ - نسخة (ط) متفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٢٢٢)



[٢٩٨٣] ٢٢١ - سعير بن الخمس التميمي الكوفي.
[٢٩٨٤] ٢٢٢ - سعير، أبو مالك.

[٢٩٨٥] ٢٢٣ - سويد بن سديد بن مسلمة الصيرفي ١.
[٢٩٨٦] ٢٢٤ - سمال بن عبدون البصري.

[٢٩٨٧] ٢٢٥ - سعير بن خليف المزني ٢ الكوفي.
[٢٩٨٨] ٢٢٦ - سويد بن النعمان، كوفي.

[٢٩٨٩] ٢٢٧ - سويد القال الكوفي.
[٢٩٩٠] ٢٢٨ - سويد بن عطية البارقي الكوفي.
[٢٩٩١] ٢٢٩ - سويد بن عمارة العنزي الكوفي.

[٢٩٩٢] ٢٣٠ - سويد بن طلحة األسدي الكوفي.
[٢٩٩٣] ٢٣١ - سويد بن طالب المهري الجدي.

[٢٩٩٤] ٢٣٢ - سدير بن حكيم الصيرفي، كوفي، يكنى أبا الفضل، والد حنان.
[٢٩٩٥] ٢٢٣ - سكرة الجمال الكوفي.

[٢٩٩٦] ٢٣٤ - سحيم السندي.
[٢٩٩٧] ٢٣٥ - سميدع الهاللي.

[٢٩٩٨] ٢٣٦ - سوار بن مصعب الهمداني الكوفي.
باب الشين

[٢٩٩٩] ١ - شعيب بن خالد البجلي، دخل الري، أسند عنه.
[٣٠٠٠] ٢ - شعيب بن أعين الحداد الكوفي.

[٣٠٠١] ٣ - شعيب بن عبيد الهمداني، موالهم كوفي.
[٣٠٠٢] ٤ - شعيب بن مقالص اليربوعي الكوفي.

--------------------
١ - ال يوجد هذا العنوان والذي يليه في (ع).

٢ - خليفة المدني (خ ل).

(٢٢٣)



[٣٠٠٣] ٥ - شعيب بن نافع األموي، موالهم كوفي.
[٣٠٠٤] ٦ - شعيب بن فضالة الجعفي، موالهم.

[٣٠٠٥] ٧ - شعيب بن يعقوب العقرقوفي.
[٣٠٠٦] ٨ - شعيب بن عمارة المرهبي الهمداني، موالهم كوفي.

[٣٠٠٧] ٩ - شعيب بن ميثم التمار األسدي، موالهم كوفي.
[٣٠٠٨] ١٠ - شعيب بن راشد التميمي األنماطي الكوفي.

[٣٠٠٩] ١١ - شعيب بن عبد ربه صاحب الطيالسة، كوفي.
[٣٠١٠] ١٢ - شعيب بن رجاء األزدي الصيرفي الكوفي.

[٣٠١١] ١٣ - شهاب بن زيد البارقي الكوفي.
[٣٠١٢] ١٤ - شهاب بن عبد ربه األسدي، موالهم الصيرفي الكوفي.

[٣٠١٣] ١٥ - شهاب بن محمد الزبيدي الكوفي.
[٣٠١٤] ١٦ - شبابة بن المعتمر العجلي. ١

[٣٠١٥] ١٧ - شعبة بن الحجاج ابن الوارد، أبو بسطام األزدي العتكي الواسطي،
أسند عنه.

[٣٠١٦] ١٨ - شرحبيل بن العال الكوفي.
[٣٠١٧] ١٩ - شرحبيل بن مدرك الجعفي الكوفي.

[٣٠١٨] ٢٠ - شجرة بن ميمون، أبي أراكة النبال الوابشي، موالهم الكوفي.
[٣٠١٩] ٢١ - شديد ٢ بن عبد الرحمان األزدي الكوفي.

[٣٠٢٠] ٢٢ - شريس الوابشي، كوفي، روى عنهما عليهما السالم.
[٣٠٢١] ٢٣ - شريس، أبو عمارة العبدي الكوفي.

--------------------
١ - شباب (خ ل).

٢ - شريد (خ ل)، عنونه النجاشي في ترجمة ابن أخيه بكر بن محمد األزدي، الرقم: ٢٧٣ كما
أثبتناه.

(٢٢٤)



[٣٠٢٢] ٢٤ - شعيب بن مرثد ١، أخو مفضل بن مرثد.
باب الصاد

[٣٠٢٣] ١ - صالح بن منصور بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السالم، أسند
عنه ٢.

[٣٠٢٤] ٢ - صالح بن ميثم األسدي، موالهم كوفي، تابعي ٣.
[٣٠٢٥] ٣ - صالح بن صالح الهمداني الثوري، كوفي، أخو الحسن بن صالح، ابنا

حي.
[٣٠٢٦] ٤ - صالح بن أبي األسود الحناط الليثي، موالهم كوفي، أسند عنه.

[٣٠٢٧] ٥ - صالح بن عبد الله الخثعمي الكوفي.
[٣٠٢٨] ٦ - صالح بن الحكم النيلي.

[٣٠٢٩] ٧ - صالح بن يزيد العتكي الكوفي.
[٣٠٣٠] ٨ - صالح بن موسى الطلحي الكوفي.

[٣٠٣١] ٩ - صالح بن عبد الله األحول الكوفي.
[٣٠٣٢] ١٠ - صالح بن عمار الجهني الكوفي.

[٣٠٣٣] ١١ - صالح بن سهيل الهمداني، كوفي.
[٣٠٣٤] ١٢ - صالح بن مسلم الجعفي، موالهم كوفي.

[٣٠٣٥] ١٣ - صالح االبزاري، كوفي.
[٣٠٣٦] ١٤ - صالح الخراساني.

[٣٠٣٧] ١٥ - صالح بن سعد الجعفي الكوفي.
[٣٠٣٨] ١٦ - صالح بن موسى الجواربي، أحد أركان حفظ النسب.

[٣٠٣٩] ١٧ - صالح بن سعيد، أبو سعيد القماط، كوفي.
--------------------

١ - في كال الموضعين: مزيد (خ ل)، عنونهما البرقي في رجاله: ٢٩ كما أثبتناه.
٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٣ - ذكره البرقي في رجاله: ٢٧، وفيه: العكي.

(٢٢٥)



[٣٠٤٠] ١٨ - صالح بن حيان البصري ١.
[٣٠٤١] ١٩ - الصباح بن يحيى، أبو محمد المزني الكوفي، أسند عنه.

[٣٠٤٢] ٢٠ - الصباح بن سيابة الكوفي.
[٣٠٤٣] ٢١ - الصباح بن محمد الزعفراني الكوفي.

[٣٠٤٤] ٢٢ - الصباح بن موسى الساباطي.
[٣٠٤٥] ٢٣ - الصباح بن عمارة الصيداوي األسدي، موالهم كوفي.

[٣٠٤٦] ٢٤ - الصباح، مولى بني هاشم.
[٣٠٤٧] ٢٥ - الصباح بن صبيح الفزاري، موالهم، امام مسجد دار اللؤلؤ.

[٣٠٤٨] ٢٦ - الصباح المدائني.
[٣٠٤٩] ٢٧ - الصباح بن عبد الحميد األزرق الكوفي.

[٣٠٥٠] ٢٨ - الصباح الحذاء الكوفي.
[٣٠٥١] ٢٩ - صبيح، أبو الصباح، مولى بسام.

[٣٠٥٢] ٣٠ - صبيح بن عمرو البدي ٢، الكوفي.
[٣٠٥٣] ٣١ - صبيح العرشي ٣ الكوفي، أسند عنه.

[٣٠٥٤] ٣٢ - صابر، مولى بسام.
[٣٠٥٥] ٣٣ - صابر، مولى معاذ، بياع األكيسه.
[٣٠٥٦] ٣٤ - صابر، روى عنه شعيب الحداد.

[٣٠٥٧] ٣٥ - صابر بن عبد الله الهاشمي، موالهم كوفي.
[٣٠٥٨] ٣٦ - صدقة بن مسلم الفزاري الكوفي.

[٣٠٥٩] ٣٧ - صدقة بن يزيد الكوفي، مولى.
[٣٠٦٠] ٣٨ - صدقة األحدب.

[٣٠٦١] ٣٩ - صدقة بن عمير القماط الكوفي.
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.
٢ - البندي (خ ل).
٣ - القرشي (خ ل).

(٢٢٦)



[٣٠٦٢] ٤٠ - الصلت بن الحجاج الصيرفي الكوفي.
[٣٠٦٣] ٤١ - الصلت بن الحر الجعفي.

[٣٠٦٤] ٤٢ - صفوان بن مهران الجمال، أبو محمد األسدي الكاهلي، موالهم
كوفي.

[٣٠٦٥] ٤٣ - صامت بن محمد الجعفي، موالهم الكوفي.
[٣٠٦٦] ٤٤ - صارم بن علوان الجوخي.

[٣٠٦٧] ٤٥ - صديق بن عبد الله الكوفي.
[٣٠٦٨] ٤٦ - صمد، أبو محمد.

[٣٠٦٩] ٤٧ - صالح بن سهل، من أهل همدان، األصل كوفي.
[٣٠٧٠] ٤٨ - صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان، مولى رسول الله صلى الله عليه

وآله.
باب الضاد

[٣٠٧١] ١ - الضحاك بن عمارة الكوفي.
[٣٠٧٢] ٢ - الضحاك بن األشعث.

[٣٠٧٣] ٣ - الضحاك بن مخلد ١ الشيباني، أبو عاصم البصري النبيل.
[٣٠٧٤] ٤ - الضحاك، أبو مالك الحضرمي، كوفي.

[٣٠٧٥] ٥ - الضحاك بن النعمان الحائري ٢ الهمداني الكوفي.
[٣٠٧٦] ٦ - ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي، أبو عمارة، واخوه

علي.
[٣٠٧٧] ٧ - ضريس الوابشي الكوفي.

[٣٠٧٨] ٨ - ضريس بن عبد الواحد بن المختار الكناسي الكوفي.
--------------------

١ - ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب ٤: ٤٥٠ كما أثبتناه، وفي رجال النجاشي، الرقم:
٥٤٧: الضحاك بن محمد.

٢ - الجابري (خ ل).

(٢٢٧)



[٣٠٧٩] ٩ - ضابي بن عمرو السعيدي ١ األموي الكوفي.
باب الطاء

[٣٠٨٠] ١ - طعمة بن غيالن الجعفي الكوفي.
[٣٠٨١] ٢ - طلحة بن زيد الجزري القرشي.

[٣٠٨٢] ٣ - طفيل بن مالك بن المقداد النخعي الكوفي.
[٣٠٨٣] ٤ - طال ب بن حوشب الشيباني الكوفي، يكنى أبا رويم.

[٣٠٨٤] ٥ - طريف بن سنان الثوري الكوفي.
[٣٠٨٥] ٦ - طاهر، مولى أبي عبد الله عليه السالم.

[٣٠٨٦] ٧ - طربال بن جميل الكوفي.
[٣٠٨٧] ٨ - طربال بن رجاء الكوفي. ٢

[٣٠٨٨] ٩ - طالب بن عمير الحنفي الكوفي.
[٣٠٨٩] ١٠ - طالب بن هارون بن عمير النخعي، أبو سالم الكوفي، أسند عنه.

باب الظاء
[٣٠٩٠] ١ - ظهير، والد الحكم بن ظهير الفزاري، كوفي.

[٣٠٩١] ٢ - ظهير بن عمارة البارقي الكوفي.
باب العين

[٣٠٩٢] ١ - عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم،
أبو

محمد، هاشمي مدني تابعي.
--------------------

١ - السعدي (خ ل).
٢ - جابر (خ ل)، ذكره الشيخ في التهذيب ٩، باب ميراث األزواج، الحديث: ١٧٢ عنه

رواية، كما أثبتناه.

(٢٢٨)



[٣٠٩٣] ٢ - عبد الله بن القاسم الجعفري ١.
[٣٠٩٤] ٣ - عبد الله بن الفضل الهاشمي ٢.

[٣٠٩٥] ٤ - عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهما السالم ٣.

[٣٠٩٦] ٥ - عبد الله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب
عليه السالم، والد عبد العظيم.

[٣٠٩٧] ٦ - عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم
السالم،
مدني.

[٣٠٩٨] ٧ - عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السالم، مدني.
[٣٠٩٩] ٨ - عبد الله بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب

عليهما السالم ٤.
[٣١٠٠] ٩ - عبد الله بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن الحسني.

[٣١٠١] ١٠ - عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم، الهاشمي.

[٣١٠٢] ١١ - عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، أبو جعفر
المنصور.

[٣١٠٣] ١٢ - عبد الله بن إسحاق الجعفري الهاشمي المدني.
[٣١٠٤] ١٣ - عبد الله بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم

.٥
[٣١٠٥] ١٤ - عبد الله بن جعفر الجعفري المدني.

--------------------
١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - نسخة (ط) متفردة بنقله ونقل ما يليه.

٤ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٥ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٢٩)



[٣١٠٦] ١٥ - عبد الله بن أبي يعفور العبدي، موالهم كوفي، واسم أبي يعفور واقد أ
و

وقدان.
[٣١٠٧] ١٦ - عبد الله بن جعفر المخرمي المدني، أسند عنه ١.

[٣١٠٨] ١٧ - عبد الله بن مالك النخعي، كوفي.
[٣١٠٩] ١٨ - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة القرشي األموي، موالهم

مدني.
[٣١١٠] ١٩ - عبد الله بن بشير الكوفي.

[٣١١١] ٢٠ - عبد الله بن الوليد العجلي الكوفي.
[٣١١٢] ٢١ - عبد الله بن سيابة الكوفي.

[٣١١٣] ٢٢ - عبد الله بن زياد الجعفي ٢ الكوفي.
[٣١١٤] ٢٣ - عبد الله بن ميسرة الكوفي.

[٣١١٥] ٢٤ - عبد الله بن عمر، الذي حدث عنه هشام بن الحارث.
[٣١١٦] ٢٥ - عبد الله بن محمد، أبو بكر الحضرمي الكوفي، سمع من أبي الطفيل،

تابعي، روى عنهما عليهما السالم.
[٣١١٧] ٢٦ - عبد الله بن صبيح البكري الكوفي، أسند عنه.

[٣١١٨] ٢٧ - عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني.
[٣١١٩] ٢٨ - عبد الله بن عبد الرحمان األنصاري المدني، أبو طوالة، تابعي.

[٣١٢٠] ٢٩ - عبد الله بن عطاء المطلبي، موالهم المكي.
[٣١٢١] ٣٠ - عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري المدني،

أسند
عنه.

[٣١٢٢] ٣١ - عبد الله بن عبيد الله ٣ األنباري.
[٣١٢٣] ٣٢ - عبد الله بن عون الهمداني الشبامي الكوفي.

--------------------
١ - عنونه ابن حجر في تهذيبه ٥: ١٥٠.

٢ - النخعي (خ ل).
٣ - عبد الله (خ ل)، عده البرقي في رجاله: ٢٢ من أصحاب الصادق عليه السالم كما أثبتناه.

(٢٣٠)



[٣١٢٤] ٣٣ - عبد الله بن عبيد الفراء الكوفي.
[٣١٢٥] ٣٤ - عبد الله بن هالل بن جابان األسدي، موالهم كوفي.

[٣١٢٦] ٣٥ - عبد الله بن واقد اللحام الكوفي، وأخوه حسين ١.
[٣١٢٧] ٣٦ - عبد الله بن رباط البجلي الكوفي، واخوه يونس.

[٣١٢٨] ٣٧ - عبد الله بن خداش ٢ البصري.
[٣١٢٩] ٣٨ - عبد الله بن زياد الحنفي، موالهم كوفي.

[٣١٣٠] ٣٩ - عبد الله بن عبد الرحمان، أبو عتيبة األسدي الكوفي.
[٣١٣١] ٤٠ - عبد الله بن ميمون القداح المكي، كان يبري القداح، مولى بني

مخزوم.
[٣١٣٢] ٤١ - عبد الله بن بكر ٣ المرادي الكوفي.

[٣١٣٣] ٤٢ - عبد الله بن محمد الجعفي ٤.
[٣١٣٤] ٤٣ - عبد الله بن زياد بن سمعان، مولى أم سلمة، مكي.

[٣١٣٥] ٤٤ - عبد الله بن محمد الكرعاني ٥.
[٣١٣٦] ٤٥ - عبد الله بن ابان الكوفي، روى عنه ربيع المسلي.

[٣١٣٧] ٤٦ - عبد الله بن مالك النخعي الكوفي.
[٣١٣٨] ٤٧ - عبد الله بن عطاء المكي.

[٣١٣٩] ٤٨ - عبد الله بن عيسى الخثعمي الكوفي.
[٣١٤٠] ٤٩ - عبد الله بن إبراهيم الكوفي.

[٣١٤١] ٥٠ - عبد الله بن أيوب األسدي، موالهم
--------------------

١ - حسن (خ ل).
٢ - خراش (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٠، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٦٠٤، ويأتي

أيضا في أصحاب الكاظم عليه السالم، كما أثبتناه.
٣ - بكير (خ ل).

٤ - ال يوجد في (ع).
٥ - الرجاني (خ ل)، ال يوجد هذا العنوان في (ع).

(٢٣١)



الكوفي.
[٣١٤٢] ٥١ - عبد الله بن أمية الكوفي.

[٣١٤٣] ٥٢ - عبد الله بن جندب البجلي، عربي، وكان أعور.
[٣١٤٤] ٥٣ - عبد الله بن عبيد الله ١ األنباري.

[٣١٤٥] ٥٤ - عبد الله بن عبيد الله بن أوفر بن أبي عامرة ٢.
[٣١٤٦] ٥٥ - عبد الله بن طلحة النهدي ٣.

[٣١٤٧] ٥٦ - عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر األصبحي،
أبو أويس المدني، ابن أخت مالك القصير، أسند عنه ٤.
[٣١٤٨] ٥٧ - عبد الله بن إدريس األودي الكوفي ٥.

[٣١٤٩] ٥٨ - عبد الله بن مرحوم الكوفي.
[٣١٥٠] ٥٩ - عبد الله بن يزيد الفزاري الكوفي.
[٣١٥١] ٦٠ - عبد الله بن يزيد البكري الكوفي.

[٣١٥٢] ٦١ - عبد الله بن سالم الكوفي، أبو خديجة.
[٣١٥٣] ٦٢ - عبد الله بن مسلم بن كيسان المالئي الضبي، موالهم كوفي.

[٣١٥٤] ٦٣ - عبد الله بن مسلم النجار الكوفي.
[٣١٥٥] ٦٤ - عبد الله بن مسلم الراسبي البصري.

[٣١٥٦] ٦٥ - عبد الله بن سالم الكوفي.
[٣١٥٧] ٦٦ - عبد الله بن سعيد الوابشي، أبو محمد الكوفي.

--------------------
١ - عبد الله (خ ل).

٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.
٣ - ال يوجد في (ع).

٤ - نسخة (ط) متفردة بنقله، وفيه: عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني األصبحي أبو أويس
الدنى بن أخت مالك القصير، أسنة عنه، ما أثبتناه هو الصحيح، كما عنونه ابن حجر في تهذيبه

٥: ٢٨٠، وفيه: ابن عم مالك وصهره على أخته.
٥ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٣٢)



[٣١٥٨] ٦٧ - عبد الله بن عاجز الكوفي.
[٣١٥٩] ٦٨ - عبد الله بن بكار الهمداني، موالهم كوفي.

[٣١٦٠] ٦٩ - عبد الله بن الحسين بن أبي يزيد الهمداني المشعاري ١ الكوفي.
[٣١٦١] ٧٠ - عبد الله بن عبيد النخعي الكوفي.

[٣١٦٢] ٧١ - عبد الله بن شاذان الزبالي.
[٣١٦٣] ٧٢ - عبد الله بن واصل بن سليم التميمي المنقري الكوفي.

[٣١٦٤] ٧٣ - عبد الله بن األسود الثقفي، مولى أبي عمرو بن هالل، كوفي.
[٣١٦٥] ٧٤ - عبد الله بن األزهر العامري، مولى بني عقيل، كوفي.

[٣١٦٦] ٧٥ - عبد الله بن راشد الكوفي ٢.
[٣١٦٧] ٧٦ - عبد الله بن أسد الكوفي.

[٣١٦٨] ٧٧ - عبد الله بن كثير اليربوعي التميمي، كوفي ٣.
[٣١٦٩] ٧٨ - عبد الله بن عامر القيسي العوفي الكوفي.

[٣١٧٠] ٧٩ - عبد الله بن حوب الجوزي.
[٣١٧١] ٨٠ - عبد الله بن غالب األسدي.

[٣١٧٢] ٨١ - عبد الله بن أسيد القرشي األخنسي الكوفي، أسند عنه، مات سنة ثمان
و

ثمانين ومائة، وهو ابن سبعين أو أحدي وسبعين سنة.
[٣١٧٣] ٨٢ - عبد الله بن سابري الواسطي الزيات.

[٣١٧٤] ٨٣ - عبد الله بن عبيد العتكي الكوفي.
[٣١٧٥] ٨٤ - عبد الله بن معاوية بن أبي مزرد الهاشمي، مدني. ٤

[٣١٧٦] ٨٥ - عبد الله بن دكين الكوفي، أبو عمرو، أسند عنه.
--------------------

١ - المشاعري (خ ل).
٢ - ال يوجد في (ع).

٣ - عبد الله بن كثير اليربوعي كوفي (خ ل).
٤ - مورد (خ ل).

(٢٣٣)



[٣١٧٧] ٨٦ - عبد الله بن سالم.
[٣١٧٨] ٨٧ - عبد الله بن الوليد بن جميع القرشي الزهري الكوفي، أسند عنه.

[٣١٧٩] ٨٨ - عبد الله بن األجلح الكوفي ١.
[٣١٨٠] ٨٩ - عبد الله بن شبرمة الكوفي البجلي الفقيه.

[٣١٨١] ٩٠ - عبد الله بن الزبير، والد أبي أحمد الزبيري.
[٣١٨٢] ٩١ - عبد الله بن داود الخريبي.

[٣١٨٣] ٩٢ - عبد الله بن الحسن الصيرفي الكوفي.
[٣١٨٤] ٩٣ - عبد الله بن جعفر بن نجيح المدني، أسند عنه.

[٣١٨٥] ٩٤ - عبد الله بن رجاء المكي.
[٣١٨٦] ٩٥ - عبد الله بن الحسن الشيباني، أخو محمد بن الحسن الفقيه.

[٣١٨٧] ٩٦ - عبد الله بن أبي ميمونة الكوفي.

[٣١٨٨] ٩٧ - عبد الله بن أبي محمد البصري.
[٣١٨٩] ٩٨ - عبد الله بن حسان بن حميد ٢ الكوفي المدني.

[٣١٩٠] ٩٩ - عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السالم، مدني.
[٣١٩١] ١٠٠ - عبيد الله بن الحسين بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب،

عليهم السالم أبو علي المدني.
[٣١٩٢] ١٠١ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي

العدوي، تابعي مدني.
[٣١٩٣] ١٠٢ - عبيد الله بن علي بن أبي شعبه الحلبي الكوفي، مولى بني عجل.

[٣١٩٤] ١٠٣ - عبيد الله بن الوليد الوصافي الكوفي.
[٣١٩٥] ١٠٤ - عبيد الله بن زياد أبو عبد الرحمان الهراء الهمداني الكوفي، أسند

عنه.
[٣١٩٦] ١٠٥ - عبيد الله بن زياد الثقفي الكوفي.

--------------------
١ - ال يوجد هذا العنوان واألسماء الثالثة التي بعده في (ع).

٢ - جميع (خ ل).

(٢٣٤)



[٣١٩٧] ١٠٦ - عبيد الله العرزمي، كوفي.
[٣١٩٨] ١٠٧ - عبيد الله بن صالح الخثعمي الكوفي، أبو الحجاج.

[٣١٩٩] ١٠٨ - عبيد الله بن عبد الله بن العريان بن الهيثم النخعي الكوفي.
[٣٢٠٠] ١٠٩ - عبيد الله بن موسى بن موسى بن أبي المختار العبسي الكوفي.

[٣٢٠١] ١١٠ - عبيد الله بن عدي الكندي الكوفي.
[٣٢٠٢] ١١١ - عبيد الله بن العرزمي الكوفي.

[٣٢٠٣] ١١٢ - عبد الرحمان بن عبد العزيز األنصاري االمامي المدني، من ولد أبي
أمامة

ابن سهل بن حنيف، أسند عنه.
[٣٢٠٤] ١١٣ - عبد الرحمان بن نصر بن عبد الرحمان البارقي الكوفي.

[٣٢٠٥] ١١٤ - عبد الرحمان بن حميد الكالبي الرواسي الكوفي.
[٣٢٠٦] ١١٥ - عبد الرحمان بن األسود، أبو عمرو اليشكري الكوفي، مات سنة

سبع
وستين ومائة، وهو ابن خمس وسبعين سنه.

[٣٢٠٧] ١١٦ - عبد الرحمان بن أبي الموال المدني، مولى بني هاشم.
[٣٢٠٨] ١١٧ - عبد الرحمان بن جرش الجعفري الكالبي، أسند عنه، مات سنة

اثنتين وستين ومائة ١، وله سبع وسبعون سنه.
[٣٢٠٩] ١١٨ - عبد الرحمان بن سيابة الكوفي البجلي البزاز، مولى، أسند عنه.
[٣٢١٠] ١١٩ - عبد الرحمان بن ناصح الجعفي، أبو العال، أسند عنه، مات سنة

ست و
ستين ومائة، وهو ابن سبعين سنة.

[٣٢١١] ١٢٠ - عبد الرحمان بن بكير الكوفي.
[٣٢١٢] ١٢١ - عبد الرحمان بن نصر بن عبد الرحمان، أبو محمد البارقي الكوفي،

أسند
عنه.

[٣٢١٣] ١٢٢ - عبد الرحمان بن أبي الحسين.
[٣٢١٤] ١٢٣ - عبد الرحمان العطار المكي.

--------------------
١ - جريش الجعفري، مات سنة اثنتين وسبعين (خ ل).

(٢٣٥)



[٣٢١٥] ١٢٤ - عبد الرحمان بن الحجاج البجلي، موالهم كوفي، بياع السابري،
أستاذ

صفوان.
[٣٢١٦] ١٢٥ - عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري، مولى بني شيبان، واصله

كوفي، واسم أبي عبد الله ميمون، حدث عنه سلمة بن كهيل فيقول: عن أبي عبد الله
الشيباني، وكثير النوا أيضا عن أبي عبد الله، وحدث عنه أيضا خالد الحذاء وشعبة
وعوف بن أبي جميلة، فسموه كلهم ميمون، روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله

ابن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن بريدة، وكان عبد الرحمان هذا ختن
الفضيل بن يسار.

[٣٢١٧] ١٢٦ - عبد الرحمان بن أعين، مولى بني شيبان، كوفي، يكنى أبا محمد،
بقي بعد

أبي عبد الله عليه السالم.
[٣٢١٨] ١٢٧ - عبد الرحمان بن المنذر العبدي الكوفي.

[٣٢١٩] ١٢٨ - عبد الرحمان بن عبيد المزني الكوفي.
[٣٢٢٠] ١٢٩ - عبد الرحمان بن عبيد األسدي الكوفي.

[٣٢٢١] ١٣٠ - عبد الرحمان بن وال د الجعفي، موالهم كوفي.
[٣٢٢٢] ١٣١ - عبد الرحمان بن عمرو األوزاعي الفقيه، واألوزاع بطن من همدان

.١
[٣٢٢٣] ١٣٢ - عبد الرحمان بن وردان النخعي، مولى كوفي.

[٣٢٢٤] ١٣٣ - عبد الرحمان بن اليسع األزدي الغامدي الكوفي، أبو معمر. ٢
[٣٢٢٥] ١٣٤ - عبد الرحمان بن عثمان، أبو يحيى البكرواني البصري.

[٣٢٢٦] ١٣٥ - عبد الرحمان بن بشير التغلبي الكوفي، موالهم.
[٣٢٢٧] ١٣٦ - عبد الرحمان بن زيد بن أسلم التنوخي المدني.

[٣٢٢٨] ١٣٧ - عبد الرحمان بن زيد بن أبي زيد الجرشي ٣، مولى كوفي.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - العامري (خ ل).

٣ - عبد الرحمان بن أبي زيد الجرشى (خ ل).

(٢٣٦)



[٣٢٢٩] ١٣٨ - عبد الرحمان بن أبي العطار الحناط ١.

[٣٢٣٠] ١٣٩ - عبد الرحمان بن كثير القرشي الكوفي.
[٣٢٣١] ١٤٠ - عبد الرحمان بن محمد بن عبيد الله الفزاري العرزمي.
[٣٢٣٢] ١٤١ - عبد الرحمان بن الهلقام، أبو محمد العجلي، ضعيف.

[٣٢٣٣] ١٤٢ - عبد الرحمان بن سويد الكلبي الكوفي.
[٣٢٣٤] ١٤٣ - عبد الرحمان بن أبي عمارة الطحان الهمداني، مولى كوفي.

[٣٢٣٥] ١٤٤ - عبد الرحمان بن احمر العجلي الكوفي.
[٣٢٣٦] ١٤٥ - عبد الرحمان بن زياد القصير الصيقل.

[٣٢٣٧] ١٤٦ - عبد الرحمان بن أمي الصيرفي المرادي الكوفي، مولى.
[٣٢٣٨] ١٤٧ - عبد الرحمان بن مسلم األزدي الكوفي.

[٣٢٣٩] ١٤٨ - عبد الرحيم بن نصر بن عبد الرحمان البارقي الكوفي.
[٣٢٤٠] ١٤٩ - عبد الرحيم بن سليمان الرازي ٢ الكوفي.

[٣٢٤١] ١٥٠ - عبد الرحيم بن روح القصير األسدي، كوفي، روى عنهما
عليهما السالم، وبقي بعد أبي عبد الله عليه السالم.

[٣٢٤٢] ١٥١ - عبد الرحيم بن مسلم البجلي الجريري الكوفي.
[٣٢٤٣] ١٥٢ - عبد السالم بن حفص المزني،.

[٣٢٤٤] ١٥٣ - عبد السالم بن حرب النهدي، مولى كوفي، أصله بصري، أبو بكر
المالئي.

[٣٢٤٥] ١٥٤ - عبد السالم بن المستنير بن يزيد، أبو كثير السلمي، مات سنة أحدي
وثمانين ومائة، وهو ابن ثالث وسبعين سنة.

[٣٢٤٦] ١٥٥ - عبد السالم الحالل الكوفي.
[٣٢٤٧] ١٥٦ - عبد السالم بن راشد الجعفي، مولى كوفي.

--------------------
١ - أبى القطان الحناط (خ ل).

٢ - المرادي (خ ل).

(٢٣٧)



[٣٢٤٨] ١٥٧ - عبد السالم بن نعيم الكوفي.
[٣٢٤٩] ١٥٨ - عبد السالم بن الوضاح الكلبي الكوفي.

[٣٢٥٠] ١٥٩ - عبد السالم بن كثير الكوفي، روى عنهما عليهما السالم وبقي بعد
أبي

عبد الله عليه السالم.
[٣٢٥١] ١٦٠ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح األموي، موالهم مكي.

[٣٢٥٢] ١٦١ - عبد الملك بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان ميسرة الفزاري،
موالهم،

تابعي.
[٣٢٥٣] ١٦٢ - عبد الملك بن أعين الشيباني الكوفي، تابعي.

[٣٢٥٤] ١٦٣ - عبد الملك بن ثمامة النخعي الصيرفي، موالهم كوفي.
[٣٢٥٥] ١٦٤ - عبد الملك بن حسين، أبو مالك النخعي الكوفي.

[٣٢٥٦] ١٦٥ - عبد الملك، أبو سنان العبدي البصري.
[٣٢٥٧] ١٦٦ - عبد الملك بن عطاء الكوفي.

[٣٢٥٨] ١٦٧ - عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي المكي.
[٣٢٥٩] ١٦٨ - عبد الملك بن عتبة الصيرفي الكوفي، روى عن أبي الحسن

عليه السالم أيضا، له كتاب.
[٣٢٦٠] ١٦٩ - عبد الملك بن خالد الكوفي، انتقل إلى البصرة.

[٣٢٦١] ١٧٠ - عبد الملك بن ميسرة الكندي، موالهم الكوفي، أبو الجراح.
[٣٢٦٢] ١٧١ - عبد الملك بن عبد الله القمي.

[٣٢٦٣] ١٧٢ - عبد الملك بن المختار بن منيح الثقفي الكوفي، أسند عنه.
[٣٢٦٤] ١٧٣ - عبد الملك بن عيسى المدني، أسند عنه.

[٣٢٦٥] ١٧٤ - عبد الملك بن الوضاح العنزي الكوفي، أسند عنه.
[٣٢٦٦] ١٧٥ - عبد الملك بن يحيى القرشي الكوفي، أسند عنه.

[٣٢٦٧] ١٧٦ - عبد الملك بن عبد الله الكوفي المقري، أسند عنه ١.
--------------------

١ - المنقري (خ ل).

(٢٣٨)



[٣٢٦٨] ١٧٧ - عبد الملك بن مهران الشامي، أسند عنه.
[٣٢٦٩] ١٧٨ - عبد الكريم بن عتبة القرشي اللهبي.

[٣٢٧٠] ١٧٩ - عبد الكريم بن عمرو الخثعمي الكوفي.
[٣٢٧١] ١٨٠ - عبد الكريم بن هالل الجعفي، موالهم الخزاز الكوفي.

[٣٢٧٢] ١٨١ - عبد الكريم بن سعد، أبو العال الجعفي.
[٣٢٧٣] ١٨٢ - عبد الكريم بن حسان النبطي.
[٣٢٧٤] ١٨٣ - عبد الكريم بن حماد الكوفي.

[٣٢٧٥] ١٨٤ - عبد الكريم بن عبد الرحمان البجلي البزاز الكوفي، أسند عنه.
[٣٢٧٦] ١٨٥ - عبد العزيز بن المطلب المخزومي المدني، أسند عنه.

[٣٢٧٧] ١٨٦ - عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون المدني، ثقة عند العامة، أسند
عنه.

[٣٢٧٨] ١٨٧ - عبد العزيز بن أبي حازم ١، سلمة بن دينار المدني، أسند عنه، مات
سنة

خمس وثمانين ومائة.
[٣٢٧٩] ١٨٨ - عبد العزيز بن عبد الصمد، أبو عبد الصمد القمي، أسند عنه ٢.

[٣٢٨٠] ١٨٩ - عبد العزيز بن محمد االندرواردي المدني أسند عنه، مات سنة ست
وثمانين ومائة.

[٣٢٨١] ١٩٠ - عبد العزيز بن عبد الله العبدي، موالهم الخزاز الكوفي.
[٣٢٨٢] ١٩١ - عبد العزيز بن أموي المرادي الصيرفي الكوفي، أسند عنه.

[٣٢٨٣] ١٩٢ - عبد العزيز بن نافع األموي، موالهم كوفي.
[٣٢٨٤] ١٩٣ - عبد العزيز بن أبي ذئب المدني، وهو عبد العزيز بن عمران، ضعفه

ابن
نمير.

[٣٢٨٥] ١٩٤ - عبد العزيز بن سليمان الكناني المدني، أسند عنه.
[٣٢٨٦] ١٩٥ - عبد العزيز بن فضالة الكلبي الكوفي.

--------------------
١ - أبى خازن (خ ل).

٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٣٩)



[٣٢٨٧] ١٩٦ - عبد العزيز، مولى.
[٣٢٨٨] ١٩٧ - عبد العزيز بن أبي جعفر الفراء الفزاري، موالهم الكوفي.

[٣٢٨٩] ١٩٨ - عبد الحميد بن عبد الحكم ١ الكوفي.
[٣٢٩٠] ١٩٩ - عبد الحميد الكندي الكوفي.

[٣٢٩١] ٢٠٠ - عبد الحميد بن عواض الطائي الكسائي الكوفي.
[٣٢٩٢] ٢٠١ - عبد الحميد بن أبي الديلم البناني الكوفي. ٢

[٣٢٩٣] ٢٠٢ - عبد الحميد بن أبي العال األزدي السمين الكوفي.
[٣٢٩٤] ٢٠٣ - عبد الحميد بن بكير بن أعين الشيباني، موالهم كوفي.

[٣٢٩٥] ٢٠٤ - عبد الحميد بن جابر األزدي الكوفي.
[٣٢٩٦] ٢٠٥ - عبد الحميد بن فرقد األسدي، مولى كوفي.

[٣٢٩٧] ٢٠٦ - عبد الحميد بن سعد الكوفي، مولى.
[٣٢٩٨] ٢٠٧ - عبد الحميد بن المعلى الكوفي.

[٣٢٩٩] ٢٠٨ - عبد الحميد بن مسلم األزدي الكوفي.
[٣٣٠٠] ٢٠٩ - عبد الحميد بن أبي العال األزدي الخفاف الكوفي.

[٣٣٠١] ٢١٠ - عبد الحميد بن زياد الحذاء الكوفي، أسند عنه.
[٣٣٠٢] ٢١١ - عبد الحميد، بياع الزطي.

[٣٣٠٣] ٢١٢ - عبد الحميد الواسطي.
[٣٣٠٤] ٢١٣ - عبد الحميد اإلصطخري، وقد روى عنه علي بن فقاعة، أخو متين

الصيرفي.
[٣٣٠٥] ٢١٤ - عبد الحميد العطار الكوفي، أسند عنه.

[٣٣٠٦] ٢١٥ - عبد الخالق بن حبيب الصيرفي، أخو هيثم بن حبيب الصيرفي،
كوفي.

[٣٣٠٧] ٢١٦ - عبد الخالق بن عبد ربه الصيرفي، وأخواه شهاب ووهب، موالى بني
أسد.

--------------------
١ - عبد الحكيم (خ ل).

٢ - النبالي (خ ل).

(٢٤٠)



[٣٣٠٨] ٢١٧ - عبد الخالق الصيقل الكوفي، روى عنه عليه السالم.

[٣٣٠٩] ٢١٨ - عبد الخالق بن عواض، روى عنهما عليهما السالم.
[٣٣١٠] ٢١٩ - عبد الخالق بن محمد البناني الكوفي، أسند عنه.
[٣٣١١] ٢٢٠ - عبد الخالق بن دينار الخزاعي، موالهم الكوفي.

[٣٣١٢] ٢٢١ - عبد المؤمن بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد الكوفي، أبو عبد
الله

األنصاري، أسند عنه.
[٣٣١٣] ٢٢٢ - عبد المؤمن بن عبد الله بن خالد العبسي الكوفي.

[٣٣١٤] ٢٢٣ - عبد المؤمن بن سلمة الكناني الكوفي.
[٣٣١٥] ٢٢٤ - عبد المؤمن بن سالمه الكناسي الكوفي، مولى بني فزارة.

[٣٣١٦] ٢٢٥ - عبد الغفار بن القاسم بن قيس بن قيس بن فهد األنصاري، أبو مريم
الكوفي، وأخوه عبد المؤمن أيضا.

[٣٣١٧] ٢٢٦ - عبد الغفار بن حبيب الجازي.
[٣٣١٨] ٢٢٧ - عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عداده

في
الكوفيين.

[٣٣١٩] ٢٢٨ - عبد الصمد بن بشير العرامي الكوفي.
[٣٣٢٠] ٢٢٩ - عبد الصمد بن مدار الصيرفي الكوفي.

[٣٣٢١] ٢٣٠ - عبد الصمد بن هالل الجعفي، موالهم الخزاز البزكندي الكوفي،
أسند
عنه.

[٣٣٢٢] ٢٣١ - عبد الصمد بن الصباح الهمداني، موالهم الكوفي ١.
[٣٣٢٣] ٢٣٢ - عبد الصمد بن عبد الله الجهني الكوفي أسند عنه.

[٣٣٢٤] ٢٣٣ - عبد االعلى بن يزيد الجهني الكوفي.
[٣٣٢٥] ٢٣٤ - عبد االعلى بن زيد، أبو شاكر العقدي الكوفي. ٢

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - العبدي (خ ل).

(٢٤١)



[٣٣٢٦] ٢٣٥ - عبد االعلى مولى آل سام الكوفي.
[٣٣٢٧] ٢٣٦ - عبد االعلى بن محمد البصري.

[٣٣٢٨] ٢٣٧ - عبد االعلى بن أعين العجلي، موالهم الكوفي.
[٣٣٢٩] ٢٣٨ - عبد االعلى بن كثير البصري الكوفي، أبو عامر، أسند عنه.

[٣٣٣٠] ٢٣٩ - عبد االعلى بن الوضاح األزدي الكوفي.
[٣٣٣١] ٢٤٠ - عبد الواحد بن المختار األنصاري الكوفي.

[٣٣٣٢] ٢٤١ - عبد الواحد بن سلمة العبدي الكوفي.
[٣٣٣٣] ٢٤٢ - عبد الواحد بن عاصم القيناني البجلي، موالهم كوفي.

[٣٣٣٤] ٢٤٣ - عبد الواحد بن الصباح النهمي، موالهم كوفي.
[٣٣٣٥] ٢٤٤ - عبد الوهاب بن محمد المدني الكوفي.

[٣٣٣٦] ٢٤٥ - عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري.
[٣٣٣٧] ٢٤٦ - عبد الوهاب بن بكر النخعي، موالهم الكوفي. ١

[٣٣٣٨] ٢٤٧ - عبد الوهاب القمي.
[٣٣٣٩] ٢٤٨ - عبد الوهاب بن الصباح الطنافسي الكوفي.

[٣٣٤٠] ٢٤٩ - عبد القاهر بن محمد بن قيس األسدي الكوفي.
[٣٣٤١] ٢٥٠ - عبد القاهر، الذي روى عن جابر.

[٣٣٤٢] ٢٥١ - عبد الجبار بن العباس الهمداني الشبامي.
[٣٣٤٣] ٢٥٢ - عبد الجبار بن مسلم العبدي الكوفي.

[٣٣٤٤] ٢٥٣ - عبد النور بن عبد االعلي الفزاري.
[٣٣٤٥] ٢٥٤ - عبد النور بن عبد الله بن سنان األسدي الكوفي، دخل البصرة، أسند

عنه، لم يعرفه علي بن الحسن.
[٣٣٤٦] ٢٥٥ - عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار األسدي، مولى كوفي، والد

شهاب.
[٣٣٤٧] ٢٥٦ - عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد.

--------------------
١ - بكير (خ ل).

(٢٤٢)



[٣٣٤٨] ٢٥٧ - عبد الغني بن عبد ربه.
[٣٣٤٩] ٢٥٨ - عبد الغني بن موسى الليثي الكوفي.

[٣٣٥٠] ٢٥٩ - عبد السميع بن سالم المزني.
[٣٣٥١] ٢٦٠ - عبد السميع بن واصل األزدي.

[٣٣٥٢] ٢٦١ - عبد الرزاق بن إبراهيم الخراساني.
[٣٣٥٣] ٢٦٢ - عبيد بن محمد بن قيس الكوفي البجلي، أبو محمد.

[٣٣٥٤] ٢٦٣ - عبيد بن عبد الملك األسدي الكوفي.
[٣٣٥٥] ٢٦٤ - عبيد بن زرارة بن أعين الشيباني، مولى كوفي.

[٣٣٥٦] ٢٦٥ - عبيد بن سالم بن أبي حفصة العجلي، مولى كوفي.
[٣٣٥٧] ٢٦٦ - عبيد بن أمي بن ربيعة المرادي، موالهم كوفي صيرفي، أبو محمد.

[٣٣٥٨] ٢٦٧ - عبيد بن صالح الكوفي.
[٣٣٥٩] ٢٦٨ - عبيد بن حسان الصيدالني الكوفي.

[٣٣٦٠] ٢٦٩ - عبيد بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمان بن أبي ليلي
األنصاري القاضي الكوفي.

[٣٣٦١] ٢٧٠ - عبيد بن عبد الرحمان، أبو محمد المرهبي الكوفي.
[٣٣٦٢] ٢٧١ - عبيد بن عطية السلمي، موالهم الحناط ١ الكوفي.

[٣٣٦٣] ٢٧٢ - عبيد بن سليمان المزني، كوفي.
[٣٣٦٤] ٢٧٣ - عبيد بن سليمان الكناسي الحناط الكوفي. ٢

[٣٣٦٥] ٢٧٤ - عبيد بن عبد الله بن بشر الخثعمي الكوفي، وقال بعضهم: عبيدة.
[٣٣٦٦] ٢٧٥ - عبيدة بن مهاجر البجلي الكوفي.

[٣٣٦٧] ٢٧٦ - عباد بن صهيب المازني الكلبي، بصري.
--------------------

١ - الخياط (خ ل).

٢ - الخياط (خ ل).

(٢٤٣)



[٣٣٦٨] ٢٧٧ - عباد بن كثير الكاهلي الثقفي، شيخ قديم، كان سفيان الثوري يكذبه
.١

[٣٣٦٩] ٢٧٨ - عباد بن موهب الكوفي.
[٣٣٧٠] ٢٧٩ - عباد بن الربيع البجلي الكوفي.

[٣٣٧١] ٢٨٠ - عباد بن سالم.
[٣٣٧٢] ٢٨١ - عباد بن عمران الثعلبي الكوفي.

[٣٣٧٣] ٢٨٢ - عباد بن عمران األنصاري، موالهم كوفي.
[٣٣٧٤] ٢٨٣ - عباد بن زياد الكلبي الكوفي.

[٣٣٧٥] ٢٨٤ - عبدويه ٢ الغزلي الكوفي، روى عنه ابن جبلة.
[٣٣٧٦] ٢٨٥ - علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم

السالم،
المدني.

[٣٣٧٧] ٢٨٦ - علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم، المدني.

[٣٣٧٨] ٢٨٧ - علي بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السالم.
[٣٣٧٩] ٢٨٨ - علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

عليهم السالم، المدني.
[٣٣٨٠] ٢٨٩ - علي بن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه

السالم،
أبو الحسن، المدني.

[٣٣٨١] ٢٩٠ - علي بن صالح، أبو الحسن الهمداني الثوري الكوفي، أخو الحسن،
أسند عنه.

[٣٣٨٢] ٢٩١ - علي بن عبد االعلي بن عامر الثعلبي، أبو الحسن الكوفي األحول.
[٣٣٨٣] ٢٩٢ - علي بن أبي المغيرة حسان الزبيدي، أسند عنه.

[٣٣٨٤] ٢٩٣ - علي بن هاشم بن البريد، أبو الحسن الزبيدي الخزاز، موالهم
الكوفي.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).
٢ - عبد ربه (خ ل).

(٢٤٤)



[٣٣٨٥] ٢٩٤ - علي بن صالح المكي.
[٣٣٨٦] ٢٩٥ - علي بن حنظلة العجلي الكوفي.

[٣٣٨٧] ٢٩٦ - علي بن عبد الملك بن أعين الشيباني.
[٣٣٨٨] ٢٩٧ - علي بن النعمان الجعفي ١.

[٣٣٨٩] ٢٩٨ - علي بن عبد العزيز الفزاري، وهو ابن غراب، أسند عنه، له كتاب.
[٣٣٩٠] ٢٩٩ - علي بن عامر الخفاف الكوفي.

[٣٣٩١] ٣٠٠ - علي بن عفان ٢ الكوفي.
[٣٣٩٢] ٣٠١ - علي بن أبي علي الشامي.

[٣٣٩٣] ٣٠٢ - علي بن عقبة األسدي، موالهم كوفي.
[٣٣٩٤] ٣٠٣ - علي بن عبد العزيز المزني الحناط الكوفي.

[٣٣٩٥] ٣٠٤ - علي بن الفضيل.
[٣٣٩٦] ٣٠٥ - علي بن السري الكرخي.

[٣٣٩٧] ٣٠٦ - علي بن محمد الحناط الكوفي.
[٣٣٩٨] ٣٠٧ - علي بن بكير بن عبد الله الكوفي.

[٣٣٩٩] ٣٠٨ - علي بن عبد الرحمان األزدي الكوفي، مولى األنصار.
[٣٤٠٠] ٣٠٩ - علي بن ميسر ٣ بن عبد الله النخعي، موالهم كوفي.

[٣٤٠١] ٣١٠ - علي بن عبد الله الجزمي الكوفي، روى عليهما السالم.
[٣٤٠٢] ٣١١ - علي بن أبي حمزة البطائني، مولى األنصار، كوفي.

[٣٤٠٣] ٣١٢ - علي بن بجيل.
[٣٤٠٤] ٣١٣ - علي بن عبد الله بن غالب األسدي الكوفي، عربي. ٤

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - غفارة (خ ل).
٣ - ميسرة (خ ل).

٤ - عبيد الله (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٧٢٢ كما أثبتناه.

(٢٤٥)



[٣٤٠٥] ٣١٤ - علي بن عيسى الجالب، يكنى أبا سهل.
[٣٤٠٦] ٣١٥ - علي بن رئاب الطحان السعدي، موالهم كوفي.
[٣٤٠٧] ٣١٦ - علي بن عطية السلمي، موالهم الحناط الكوفي.

[٣٤٠٨] ٣١٧ - علي بن عبد العزيز الكوفي.
[٣٤٠٩] ٣١٨ - علي بن عبد الرحمان الخزاز الكوفي.

[٣٤١٠] ٣١٩ - علي بن يونس بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي.
[٣٤١١] ٣٢٠ - علي بن سعيد البصري.

[٣٤١٢] ٣٢١ - علي بن غالب أبي الهذيل بن الهذيل الشاعر الكوفي، وأخوه محمد.
[٣٤١٣] ٣٢٢ - علي بن المقعد، كوفي.

[٣٤١٤] ٣٢٣ - علي بن عبد العزيز األموي الكوفي.
[٣٤١٥] ٣٢٤ - علي بن مبشر بن الحكم الكوفي.
[٣٤١٦] ٣٢٥ - علي بن أبي علي اللهبي المدني.

[٣٤١٧] ٣٢٦ - علي بن ميمون، أبو األكراد الصائغ الكوفي.
[٣٤١٨] ٣٢٧ - علي بن السري العبدي الكوفي.

[٣٤١٩] ٣٢٨ - علي بن زياد النواري الجعفي، كوفي.
[٣٤٢٠] ٣٢٩ - علي األحمسي، كوفي.

[٣٤٢١] ٣٣٠ - علي بن نعيم الصحاف الكوفي، وأخواه حسين ومحمد.
[٣٤٢٢] ٣٣١ - علي بن يزيد األخنسي الكوفي، مولى.

[٣٤٢٣] ٣٣٢ - علي بن يزيد الحناط الكوفي.
[٣٤٢٤] ٣٣٣ - علي بن حيان الصيرفي، وأخوه جعفر.

[٣٤٢٥] ٣٣٤ - علي بن حيان بن موسى الجعفي، بياع الزطي، كوفي. ١
[٣٤٢٦] ٣٣٥ - علي بن سويد الحضرمي الكوفي.
[٣٤٢٧] ٣٣٦ - علي بن الحسن العبدي الكوفي.

--------------------
١ - علي بن حنان بن موسى الجعفري (خ ل).

(٢٤٦)



[٣٤٢٨] ٣٣٧ - علي بن اسود الكوفي.
[٣٤٢٩] ٣٣٨ - علي بن عمير الهمداني الكوفي. ١

[٣٤٣٠] ٣٣٩ - علي بن داود الكوفي.
[٣٤٣١] ٣٤٠ - علي بن عمارة البكري، كوفي.

[٣٤٣٢] ٣٤١ - علي بن سوادة الهمداني، كوفي.
[٣٤٣٣] ٣٤٢ - علي بن عامر النخعي، موالهم كوفي.

[٣٤٣٤] ٣٤٣ - علي بن حماد المنقري الكوفي.
[٣٤٣٥] ٣٤٤ - علي بن سعدان الكوفي.

[٣٤٣٦] ٣٤٥ - علي بن الذبال الهمداني المشرقي الكوفي. ٢
[٣٤٣٧] ٣٤٦ - علي بن سالم الكوفي.

[٣٤٣٨] ٣٤٧ - علي بن عوف األزدي الكوفي.

[٣٤٣٩] ٣٤٨ - علي بن عامر الخفاف الكوفي.
[٣٤٤٠] ٣٤٩ - العال بن سيابة الكوفي، مولى.

[٣٤٤١] ٣٥٠ - العال بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي، فيه نظر.
[٣٤٤٢] ٣٥١ - العال بن األسود بن عمارة األسدي الكوفي.

[٣٤٤٣] ٣٥٢ - العال بن الكامل بن العال التمار، كوفي.
[٣٤٤٤] ٣٥٣ - العال بن الفضيل بن اليسار النهدي، مولى، وابنه القاسم بن العال.

[٣٤٤٥] ٣٥٤ - العال بن رزين القال، مولى ثقيف، كوفي.
[٣٤٤٦] ٣٥٥ - العال بن سويد الفزاري الكوفي، أسند عنه.

[٣٤٤٧] ٣٥٦ - العال بن األسود بن عمارة األسدي الكوفي.
[٣٤٤٨] ٣٥٧ - العال بن أبي العال الكوفي.

[٣٤٤٩] ٣٥٨ - العال بن مهاجر الجعفي الكوفي.
--------------------

١ - عمر (خ ل).
٢ - الزبال، المشرقي (خ ل).

(٢٤٧)



[٣٤٥٠] ٣٥٩ - العال بن عاصم األسدي الكوفي، أبو حماد.
[٣٤٥١] ٣٦٠ - العال بن الحسن الكوفي.

[٣٤٥٢] ٣٦١ - العال بن عمارة الطائي الكوفي، أسند عنه.
[٣٤٥٣] ٣٦٢ - العالء بن مجاهد بن العال.

[٣٤٥٤] ٣٦٣ - العال بن حذيفة الهمداني المرهبي الكوفي.
[٣٤٥٥] ٣٦٤ - العال بن يزيد القرشي الكوفي.

[٣٤٥٦] ٣٦٥ - العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب، الهاشمي
المدني.

[٣٤٥٧] ٣٦٦ - العباس بن عتبة اللهبي الكندي.
[٣٤٥٨] ٣٦٧ - العباس بن عمير.

[٣٤٥٩] ٣٦٨ - العباس بن عوف العبدي البصري.
[٣٤٦٠] ٣٦٩ - العباس بن عائذ الكوفي، مولى همدان.

[٣٤٦١] ٣٧٠ - العباس بن عطية العامري الكوفي، أسند عنه.
[٣٤٦٢] ٣٧١ - العباس بن عبد الرحمان الصائغ الكوفي.

[٣٤٦٣] ٣٧٢ - العباس بن يحيى الجعفري المدني.
[٣٤٦٤] ٣٧٣ - العباس بن زيد، مولى جعفر بن محمد عليهما السالم.

[٣٤٦٥] ٣٧٤ - عمرو بن عبد الله بن علي، أبو إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي،
تابعي.

[٣٤٦٦] ٣٧٥ - عمرو بن دينار، مولى ابن باذان المكي، تابعي. ١
[٣٤٦٧] ٣٧٦ - عمرو بن دينار الكوفي.

[٣٤٦٨] ٣٧٧ - عمرو بن قيس، أبو عبد الله المالئي الكوفي.
[٣٤٦٩] ٣٧٨ - عمرو بن علي العنزي الكوفي، يعرف بمندل بن علي.

[٣٤٧٠] ٣٧٩ - عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز العجلي، موالهم كوفي، تابعي.
[٣٤٧١] ٣٨٠ - عمرو بن األشعث التميمي، موالهم كوفي.

--------------------
١ - بازان (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات كما أثبتناه.

(٢٤٨)



[٣٤٧٢] ٣٨١ - عمرو بن إبراهيم األزدي، كوفي.
[٣٤٧٣] ٣٨٢ - عمرو بن الياس الكوفي، وابنه الياس.

[٣٤٧٤] ٣٨٣ - عمرو بن عمران أبو السوداء النهدي الكوفي، تابعي. ١
[٣٤٧٥] ٣٨٤ - عمرو بن عطاء بن وشيكة الكوفي.

[٣٤٧٦] ٣٨٥ - عمرو بن عثمان الجهني الكوفي.
[٣٤٧٧] ٣٨٦ - عمرو بن يحيى بن زكريا الكوفي.

[٣٤٧٨] ٣٨٧ - عمرو بن سعيد بن هالل الثقفي الكوفي، أسند عنه.
[٣٤٧٩] ٣٨٨ - عمرو بن مروان اليشكري، موالهم كوفي، خزاز.

[٣٤٨٠] ٣٨٩ - عمرو بن القاسم بن حبيب، أبو علي التمار، كوفي.
[٣٤٨١] ٣٩٠ - عمرو بن حريث األشجعي الكوفي، مات سنة تسع وستين ومائة،

يكنى أبا محمد. ٢
[٣٤٨٢] ٣٩١ - عمرو بن حريث الصيرفي الكوفي األسدي.

[٣٤٨٣] ٣٩٢ - عمرو بن حريث، أبو خال د الكوفي.
[٣٤٨٤] ٣٩٣ - عمرو بن خليفة النهدي، موالهم الزيات الكوفي.

[٣٤٨٥] ٣٩٤ - عمرو بن القاسم المجاشعي الكوفي.
[٣٤٨٦] ٣٩٥ - عمرو بن عبد الحكم المسلي، كوفي.

[٣٤٨٧] ٣٩٦ - عمرو بن القاسم النجاشي.
[٣٤٨٨] ٣٩٧ - عمرو بن غياث، أبو األسود الحضرمي، كوفي.

[٣٤٨٩] ٣٩٨ - عمرو بن هشام الطائي، أسند عنه، كوفي.
[٣٤٩٠] ٣٩٩ - عمرو بن البراء البارقي الكوفي.

[٣٤٩١] ٤٠٠ - عمرو بن خليد الكوفي.
[٣٤٩٢] ٤٠١ - عمرو بن خالد األفرق الحناط الكوفي.

--------------------
١ - أبو األسود (خ ل).

٢ - سبع (خ ل).

(٢٤٩)



[٣٤٩٣] ٤٠٢ - عمرو بن العنصري ١.
[٣٤٩٤] ٤٠٣ - عمرو بن يحيى بن زاذان النخعي، موالهم كوفي.
[٣٤٩٥] ٤٠٤ - عمرو بن خالد األسدي، موالهم األعشي الكوفي.

[٣٤٩٦] ٤٠٥ - عمرو بن عمر الجعفي، موالهم كوفي.
[٣٤٩٧] ٤٠٦ - عمرو بن جنادة.

[٣٤٩٨] ٤٠٧ - عمرو بن نهيك النخعي الكوفي.
[٣٤٩٩] ٤٠٨ - عمرو بن سيف األزدي.

[٣٥٠٠] ٤٠٩ - عمرو بن عامر النخعي الكوفي.

[٣٥٠١] ٤١٠ - عمرو بن عطية البارقي الكوفي.
[٣٥٠٢] ٤١١ - عمرو بن أبي نصر السكوني، مولى كوفي.

[٣٥٠٣] ٤١٢ - عمرو بن عبيد البصري، أبو مروان، هو ابن باب.
[٣٥٠٤] ٤١٣ - عمرو بن عبيد األنباري.

[٣٥٠٥] ٤١٤ - عمرو، أبو نجران الكوفي. ٢
[٣٥٠٦] ٤١٥ - عمرو بن فضالة األزدي الكوفي، أسند عنه.

[٣٥٠٧] ٤١٦ - عمرو بن شمر بن يزيد، أبو عبد الله الجعفي الكوفي.
[٣٥٠٨] ٤١٧ - عمرو بن عبيد الله األزرق.

[٣٥٠٩] ٤١٨ - عمرو بن مرزوق، مولى.
[٣٥١٠] ٤١٩ - عمرو الكرابيسي.

[٣٥١١] ٤٢٠ - عمرو بن سوادة الطائي النبهاني، كوفي، يكنى أبا األسود، مات سنة
أحدي وثمانين ومائة، وله تسع وثمانون سنة. ٣

[٣٥١٢] ٤٢١ - عمرو بن جرير البجلي الكوفي، نزل بغداد.
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٢ - عمرو بن نجران (خ ل).
٣ - سبع (خ ل).

(٢٥٠)



[٣٥١٣] ٤٢٢ - عمرو بن يزيد الهمداني الكوفي. ١
[٣٥١٤] ٤٢٣ - عمرو بن حماد بن موسى الكندي، كوفي.
[٣٥١٥] ٤٢٤ - عمرو بن خلف القرشي، موالهم واسطي.

[٣٥١٦] ٤٢٥ - عمرو بن حسان األزدي ٢.
[٣٥١٧] ٤٢٦ - عمرو بن جميع، أبو عثمان األزدي البصري، قاضي الري، ضعيف

الحديث.
[٣٥١٨] ٤٢٧ - عمرو بن غانم، أبو إسماعيل الحناط الكوفي، مات سنة أحدي

وثمانين
ومائة، وله أربع وثمانون سنة.

[٣٥١٩] ٤٢٨ - عمرو بن عثمان الجابري الهمداني.
[٣٥٢٠] ٤٢٩ - عمرو بن مغيث، أبو مغيث البجلي الكوفي، أسند عنه. ٣

[٣٥٢١] ٤٣٠ - عمرو بن اشعر الجعفي الكوفي.
[٣٥٢٢] ٤٣١ - عمرو بن يحيى بن سالم الكوفي.

[٣٥٢٣] ٤٣٢ - عمرو بن عمير بن محجن ٤ الحنفي الكوفي.
[٣٥٢٤] ٤٣٣ - عمرو بن سعد الكوفي.

[٣٥٢٥] ٤٣٤ - عمار بن خباب، أبو معاوية البجلي الدهني الكوفي.
[٣٥٢٦] ٤٣٥ - عمار بن زريق الضبي الكوفي، أسند عنه. ٥

[٣٥٢٧] ٤٣٦ - عمار بن موسى، أبو اليقظان الساباطي، وأخوه صباح.
[٣٥٢٨] ٤٣٧ - عمار بن أبي األحوص، أبو اليقظان البكري الكوفي، أسند عنه.

[٣٥٢٩] ٤٣٨ - عمار، أبو عاصم البجلي.
--------------------

١ - عمرو بن فرقد الهمداني (خ ل).
٢ - في نسخة (ط) زيادة: ثقة.

٣ - العجلي (خ ل).
٤ - محجر (خ ل).
٥ - رزيق (خ ل).

(٢٥١)



[٣٥٣٠] ٤٣٩ - عمار بن سويد الكوفي ١.
[٣٥٣١] ٤٤٠ - عمار بن عاصم الهمداني الكوفي.
[٣٥٣٢] ٤٤١ - عمار بن عاصم الضبي الكوفي ٢.
[٣٥٣٣] ٤٤٢ - عمار بن جذاعة األزدي الكوفي.

[٣٥٣٤] ٤٤٣ - عمار بن اليسع الكوفي، أبو الحكم.
[٣٥٣٥] ٤٤٤ - عمار بن والد الحنفي الكوفي.

[٣٥٣٦] ٤٤٥ - عمار بن مروان اليشكري، موالهم الخزاز الكوفي.
[٣٥٣٧] ٤٤٦ - عمار بن عبد الحميد، أبو عاصم السجستاني.

[٣٥٣٨] ٤٤٧ - عمار بن أبي عائشة المنقري الكوفي، مولى، وأخوه حفص.
[٣٥٣٩] ٤٤٨ - عمار بن القاسم البجلي الكوفي. ٣

[٣٥٤٠] ٤٤٩ - عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، مدني
تابعي، روى عن أبي امامه بن سهل بن حنيف، مات وله خمس وستون سنة، وقيل:

ابن سبعين سنة.
[٣٥٤١] ٤٥٠ - عمر بن يزيد، بياع السابري، كوفي.

[٣٥٤٢] ٤٥١ - عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي.
[٣٥٤٣] ٤٥٢ - عمر بن سعيد بن مسروق، أبو حفص الثوري الكوفي، أسند عنه،

ابن أخي سفيان ٤.
[٣٥٤٤] ٤٥٣ - عمر بن مزيد الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٣٥٤٥] ٤٥٤ - عمر بن حبيب المكي.
[٣٥٤٦] ٤٥٥ - عمر بن أبي زياد الكوفي.

--------------------
١ - في نسخة (ط) زيادة: أسند عنه.

٢ - ال يوجد هذا العنوان والذي بعده في (ع).
٣ - أبى القاسم (خ ل).

٤ - ان سفيان كان ابنا لسعيد بن مسروق، فعمر أخو سفيان ال ابن أخيه.

(٢٥٢)



[٣٥٤٧] ٤٥٦ - عمر بن عبيد الله.
[٣٥٤٨] ٤٥٧ - عمر بن يزيد الثقفي، موالهم البزاز الكوفي.

[٣٥٤٩] ٤٥٨ - عمر بن يزيد الصيقل الكوفي.
[٣٥٥٠] ٤٥٩ - عمر بن أبي شعبه الحلبي.

[٣٥٥١] ٤٦٠ - عمر بن شبيب بن عمر المسلي الكوفي.
[٣٥٥٢] ٤٦١ - عمر بن أبي سليمان الصائغ الفزاري، موالهم كوفي.

[٣٥٥٣] ٤٦٢ - عمر بن عطاء بن وشيكة الكوفي.
[٣٥٥٤] ٤٦٣ - عمر بن إسماعيل الجعفي الكوفي.
[٣٥٥٥] ٤٦٤ - عمر، أبو حفص الرماني الكوفي.

[٣٥٥٦] ٤٦٥ - عمر بن أبي عثمان الكوفي.
[٣٥٥٧] ٤٦٦ - عمر بن معروف العبسي الكوفي، أسند عنه.

[٣٥٥٨] ٤٦٧ - عمر بن شجرة الكندي الكوفي.
[٣٥٥٩] ٤٦٨ - عمر بن مسلم الهراء، كوفي.

[٣٥٦٠] ٤٦٩ - عمر بن رباح ١ الزهري القال، مولى.
[٣٥٦١] ٤٧٠ - عمر بن ابان الكلبي، مولى أبو حفص، كوفي، أسند عنه.

[٣٥٦٢] ٤٧١ - عمر بن خطيم ٢ العجلي الكوفي.
[٣٥٦٣] ٤٧٢ - عمر بن مسلم القسري، موالهم كوفي. ٣
[٣٥٦٤] ٤٧٣ - عمر بن أبي شعبة الحلبي التيملي، كوفي.

[٣٥٦٥] ٤٧٤ - عمر بن الربيع، أبو أحمد البصري.
[٣٥٦٦] ٤٧٥ - عمر بن العطاف الجعفي، كوفي.

[٣٥٦٧] ٤٧٦ - عمر بن يحيى بن زاذان، مولى.
--------------------

١ - رياح (خ ل).
٢ - حطيم (خ ل).

٣ - القشيري، القشري (خ ل).

(٢٥٣)



[٣٥٦٨] ٤٧٧ - عمر بن سالم البزاز، صاحب السابري، كوفي.
[٣٥٦٩] ٤٧٨ - عمر بن البراء الكوفي، مولى.

[٣٥٧٠] ٤٧٩ - عمر بن عكرمة الكوفي.
[٣٥٧١] ٤٨٠ - عمر بن جبير الكوفي.

[٣٥٧٢] ٤٨١ - عمر بن عيسى الصيرفي، مولى، وأخوه عذافر.
[٣٥٧٣] ٤٨٢ - عمر بن أذينة.

[٣٥٧٤] ٤٨٣ - عمر بن أبي زياد االبزاري الكوفي.
[٣٥٧٥] ٤٨٤ - عمر بن شداد األزدي ١.

[٣٥٧٦] ٤٨٥ - عمر بن هارون البلخي، أبو حفص، أسند عنه، قدم الكوفة.
[٣٥٧٧] ٤٨٦ - عمر بن عنكثة، أبو حفص الخزاز األسدي، كوفي.

[٣٥٧٨] ٤٨٧ - عمر بن أبي نصر السكوني، مولى، وأخوه رباح.
[٣٥٧٩] ٤٨٨ - عمر بن خليفة الخثعمي الكوفي.
[٣٥٨٠] ٤٨٩ - عمر بن خليفة النميري الكوفي.

[٣٥٨١] ٤٩٠ - عمر بن زياد الخزاعي.
[٣٥٨٢] ٤٩١ - عمر، أبو حفص القزاز الكوفي ٢.

[٣٥٨٣] ٤٩٢ - عمر بن مدرك الطائي الكوفي.
[٣٥٨٤] ٤٩٣ - عمر بن مدرك النخعي، موالهم كوفي.

[٣٥٨٥] ٤٩٤ - عمر بن معمر الكوفي.
[٣٥٨٦] ٤٩٥ - عمر بن عاصم الكوفي.

[٣٥٨٧] ٤٩٦ - عمر بن عاصم األزدي البصري، أبو الوليد، أسند عنه.
[٣٥٨٨] ٤٩٧ - عمر بن مسلم الصائغ الكوفي.

[٣٥٨٩] ٤٩٨ - عمر بن حفص، أبو حفص، بياع اللؤلؤ، كوفي.
--------------------

١ - عمر بن محمد بن شداد، عمر بن شداد بن محمد (خ ل).
٢ - ال يوجد في (ع).

(٢٥٤)



[٣٥٩٠] ٤٩٩ - عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي
العدوي

المدني، دخل الكوفة، أسند عنه.
[٣٥٩١] ٥٠٠ - عمر بن شداد األزدي، كوفي.

[٣٥٩٢] ٥٠١ - عمر بن زائدة األسدي الكوفي، أسند عنه.
[٣٥٩٣] ٥٠٢ - عمر بن راشد، أبو حفص الصائغ ١.

[٣٥٩٤] ٥٠٣ - عمر بن عبد الله األزدي الكوفي، ا بو صفوان.
[٣٥٩٥] ٥٠٤ - عمر بن الخطاب بن الهيثم الكوفي.

[٣٥٩٦] ٥٠٥ - عمر بن قيس المكي، أخو حميد بن قيس، يعرف بسندل.
[٣٥٩٧] ٥٠٦ - عمر، ختن يحيى بن زكريا الكوفي.

[٣٥٩٨] ٥٠٧ - عمر بن مسكين بن عبد الله العدوي الخطلي الكوفي، مات سنة
خمس

وسبعين ومائة، وله سبع وسبعون سنة. ٢
[٣٥٩٩] ٥٠٨ - عمر بن األسود البكري الكوفي، أسند عنه.

[٣٦٠٠] ٥٠٩ - عمر بن حسان الطائي الكوفي.
[٣٦٠١] ٥١٠ - عمر بن زاهر الهمداني، مولى كوفي.

[٣٦٠٢] ٥١١ - عمر بن نهيك الكوفي.
[٣٦٠٣] ٥١٢ - عمر، والد يحيى بن عمر الكوفي.

[٣٦٠٤] ٥١٣ - عمر بن خليد الكوفي.
[٣٦٠٥] ٥١٤ - عامر بن السمط التميمي الخزامي الكوفي، تابعي، أسند عنه. ٣

[٣٦٠٦] ٥١٥ - عامر بن عبد الله بن جذاعة األزدي، عربي كوفي.
[٣٦٠٧] ٥١٦ - عامر بن يزيد ٤.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).
٢ - الحنظلي (خ ل).

٣ - السبط (خ ل).
٤ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٥٥)



[٣٦٠٨] ٥١٧ - عامر بن عمير.
[٣٦٠٩] ٥١٨ - عامر بن حميد الحضرمي الكوفي.

[٣٦١٠] ٥١٩ - عامر بن سلمة البكري الكوفي.
[٣٦١١] ٥٢٠ - عمارة بن سويد الجوخي.

[٣٦١٢] ٥٢١ - عمارة بن مدرك القرشي، موالهم كوفي.
[٣٦١٣] ٥٢٢ - عمارة بن السري األزدي الغامدي الكوفي، أبو عائذ.

[٣٦١٤] ٥٢٣ - عمارة بن ذكوان الكالبي الجعفري البزاز، أبو العال الكوفي.
[٣٦١٥] ٥٢٤ - عمير بن عمران الهمداني، موالهم كوفي.

[٣٦١٦] ٥٢٥ - عمير بن عمار الجعفي، كوفي.

[٣٦١٧] ٥٢٦ - عمير بن سويد العبدي الكوفي.
[٣٦١٨] ٥٢٧ - عمير بن صالح الخثعمي الكوفي.
[٣٦١٩] ٥٢٨ - عمير بن الحارث الطائي الكوفي.
[٣٦٢٠] ٥٢٩ - عمران بن ميثم األسدي الكوفي.

[٣٦٢١] ٥٣٠ - عمران بن يعقوب البارقي الكوفي.
[٣٦٢٢] ٥٣١ - عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الكوفي.

[٣٦٢٣] ٥٣٢ - عمران بن إسحاق بن طلحة الكوفي.
[٣٦٢٤] ٥٣٣ - عمران بن سليمان، أبو محمد القبي ١ الكوفي.

[٣٦٢٥] ٥٣٤ - عمران بن زائدة بن نشيط األسدي الوالبي الكوفي.
[٣٦٢٦] ٥٣٥ - عمران بن ميثم الكوفي.

[٣٦٢٧] ٥٣٦ - عمران بن أبي مسلم عمار الجهني، أبو ذر الكوفي، مات سنة
أحدي و

خمسين ومائة، وله أربع وسبعون سنة.
[٣٦٢٨] ٥٣٧ - عمران بن عطية، أبو عباد الكوفي.

--------------------
١ - القمي (خ ل).

(٢٥٦)



[٣٦٢٩] ٥٣٨ - عمران بن عطية أبو عمارة الخارفي ١ الكوفي.
[٣٦٣٠] ٥٣٩ - عمران بآن نافع الكوفي.

[٣٦٣١] ٥٤٠ - عمران بن حمران األذرعي، روى عن أبي الحسن أيضا.
[٣٦٣٢] ٥٤١ - عمران بن عبد الله األشعري القمي، أخو يعقوب وعيسى ٢.

[٣٦٣٣] ٥٤٢ - عمران بن فائد الجمال الكوفي.
[٣٦٣٤] ٥٤٣ - عمران بن إسحاق الزعفراني الكوفي.

[٣٦٣٥] ٥٤٤ - عمران بن البختري الكوفي.
[٣٦٣٦] ٥٤٥ - عمران السقاء الكوفي.

[٣٦٣٧] ٥٤٦ - عمران بن قطن الكوفي.
[٣٦٣٨] ٥٤٧ - عمران، بياع الزطي، كوفي.

[٣٦٣٩] ٥٤٨ - عمران بن شفاء األصبحي، كوفي.
[٣٦٤٠] ٥٤٩ - عمران بن يزيد المالئي الكوفي.

[٣٦٤١] ٥٥٠ - عمران بن عبد الرحيم الزعفراني.
[٣٦٤٢] ٥٥١ - عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

عليهم السالم، أبو يحيى، عداده في الكوفيين، أسند عنه.
[٣٦٤٣] ٥٥٢ - عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب

عليه السالم، الهاشمي ٣.
[٣٦٤٤] ٥٥٣ - عيسى بن شيرة المدني. ٤

[٣٦٤٥] ٥٥٤ - عيسى بن عمر األسدي الكوفي، نزل همدان، أسند عنه.
[٣٦٤٦] ٥٥٥ - عيسى بن حمزة.

--------------------
١ - الحارثي، الخارقي (خ ل).

٢ - ال يوجد في (ع).

٣ - ال يوجد في (ع).
٤ - سبرة (خ ل).

(٢٥٧)



[٣٦٤٧] ٥٥٦ - عيسى بن أبي منصور الكوفي.
[٣٦٤٨] ٥٥٧ - عيسى بن السري الكرخي مولى، أبو اليسع، قمي، نزل كرخ بغداد.

[٣٦٤٩] ٥٥٨ - عيسى بن إبراهيم العبدي، أبو إسحاق الكوفي.
[٣٦٥٠] ٥٥٩ - عيسى شلقان.

[٣٦٥١] ٥٦٠ - عيسى بن ماهان، أبو جعفر الرازي.

[٣٦٥٢] ٥٦١ - عيسى بن عبد الله الوابشي الكوفي.
[٣٦٥٣] ٥٦٢ - عيسى بن حيان الكوفي، أبو أحمد النخعي، موالهم.

[٣٦٥٤] ٥٦٣ - عيسى النهر يري.
[٣٦٥٥] ٥٦٤ - عيسى بن صبيح العرزمي.

[٣٦٥٦] ٥٦٥ - عيسى بن حسان، روى عنه علي بن النعمان.
[٣٦٥٧] ٥٦٦ - عيسى، أبو موسى البصري.

[٣٦٥٨] ٥٦٧ - عيسى بن عبد الله القمي، روى عنه ابان.
[٣٦٥٩] ٥٦٨ - عيسى بن أسامة الكوفي، روى عنه عبد الله بن المغيرة.

[٣٦٦٠] ٥٦٩ - عيسى بن أعين الجريري األسدي، موالهم كوفي.
[٣٦٦١] ٥٧٠ - عيسى الهاشمي.

[٣٦٦٢] ٥٧١ - عيسى بن راشد الكوفي.
[٣٦٦٣] ٥٧٢ - عيسى بن فضالة الليثي الكوفي.

[٣٦٦٤] ٥٧٣ - عيسى بن عمرو، مولى األنصار، روى عنه منصور بن حازم.
[٣٦٦٥] ٥٧٤ - عيسى بن عبد الرحمان السلمي البجلي، كوفي.

[٣٦٦٦] ٥٧٥ - عيسى بن سوادة بن أبي الجعد النخعي، موالهم كوفي.
[٣٦٦٧] ٥٧٦ - عيسى بن لقمان الزهري القرشي الكوفي.

[٣٦٦٨] ٥٧٧ - عيسى بن يونس.
[٣٦٦٩] ٥٧٨ - عيسى بن حميد الشاكري الكوفي.

[٣٦٧٠] ٥٧٩ - عيسى بن خليد الفراء الكوفي، أسند عنه.

(٢٥٨)



[٣٦٧١] ٥٨٠ - عيسى بن راشد، يعرف بابن كازر، كوفي.
[٣٧٧٢] ٥٨١ - عيسى بن حماد الخليدي البكري الكوفي.

[٣٦٧٣] ٥٨٢ - عيسى بن حسان الكاتب.
[٣٦٧٤] ٥٨٣ - عيسى بن الفرج السلولي، موالهم كوفي، أسند عنه.

[٣٦٧٥] ٥٨٤ - عيسى، أبو الفرج السندي. ١
[٣٦٧٦] ٥٨٥ - عيسى بن أبي حجر ٢.

[٣٦٧٧] ٥٨٦ - عثمان بن مسلم بن زياد، أبو سعيد القرشي الكوفي، أسند عنه.
[٣٦٧٨] ٥٨٧ - عثمان بن زياد الضبي الكوفي.

[٣٦٧٩] ٥٨٨ - عثمان بن زياد األحمسي الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.
[٣٦٨٠] ٥٨٩ - عثمان بن عمران، بياع السابري، كوفي.

[٣٦٨١] ٥٩٠ - عثمان بن يحيى بن سام كوفي. ٣
[٣٦٨٢] ٥٩١ - عثمان بن عبد الرحمان الوقاصي.

[٣٦٨٣] ٥٩٢ - عثمان بن فرقد، أبو معاد ٤.
[٣٦٨٤] ٥٩٣ - عثمان النوا الكوفي.

[٣٦٨٥] ٥٩٤ - عثمان بن عبد السالم الكوفي.
[٣٦٨٦] ٥٩٥ - عثمان بن أبي زياد، أبو الفرج األسدي، موالهم كوفي.

[٣٦٨٧] ٥٩٦ - عثمان بن زيد بن عدي، أبو عدي الجهني، أسند عنه، كوفي.
[٣٦٨٨] ٥٩٧ - عثمان بن سعد الكوفي.

[٣٦٨٩] ٥٩٨ - عثمان بن عمرو العرزمي، أبو عمرو الكوفي، أسند عنه.
[٣٦٩٠] ٥٩٩ - عثمان بن زياد الرواسي الكوفي، يكنى أبا الحسين، روى عنه

إبراهيم
--------------------

١ - عيسى بن الفرج (خ ل).
٢ - عيسى بن حجر (خ ل).

١ - سالم (خ ل).
٤ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٥٩)



ابن عبد الحميد. ١
[٣٦٩١] ٦٠٠ - عثمان بن عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي.

[٣٦٩٢] ٦٠١ - عثمان بن بهرام الكوفي.
[٣٦٩٣] ٦٠٢ - عثمان بن الوضاح الكوفي.

[٣٦٩٤] ٦٠٣ - عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمان المدني، أسند عنه.
[٣٦٩٥] ٦٠٤ - عثمان بن عمرو البصري.
[٣٦٩٦] ٦٠٥ - عثمان الجواليقي الكوفي.
[٣٦٩٧] ٦٠٦ - عثمان بن مطر البصري.
[٣٦٩٨] ٦٠٧ - عثمان بن سوقة الكوفي.

[٣٦٩٩] ٦٠٨ - عثمان بن زياد الهمداني الكوفي.
[٣٧٠٠] ٦٠٩ - عثمان، أبو سعيد األشتر الكوفي. ٢

[٣٧٠١] ٦١٠ - عثمان بن عبد الرحمان القال الكوفي.
[٣٧٠٢] ٦١١ - عثمان بن عمارة المزني الكوفي.

[٣٧٠٣] ٦١٢ - عطاء بن سالم الكوفي القيسي الجعفري، أبو حماد، أسند عنه، مات
سنة ثمان وخمسين ومائة، وله سبع وستون سنة. ٣

[٣٧٠٤] ٦١٣ - عطاء بن مسلم الحلبي.
[٣٧٠٥] ٦١٤ - عطاء، روى عنه ابان.

[٣٧٠٦] ٦١٥ - عطاء بن جبلة الكوفي، انتقل إلى الجبل، أسند عنه.
[٣٧٠٧] ٦١٦ - عطاء بن عامر العبدي، موالهم الكوفي.

[٣٧٠٨] ٦١٧ - عطية، أخو أبي العرام الكوفي.
[٣٧٠٩] ٦١٨ - عطية االبزاري.

--------------------
١ - أبا الحسن (خ ل).

٢ - عثمان بن سعيد (خ ل).
٣ - سبعون (خ ل).

(٢٦٠)



[٣٧١٠] ٦١٩ - عطية بن عبيد، والد علي بن عطية القاري الكوفي. ١
[٣٧١١] ٦٢٠ - عطية بن يعلى الكوفي.

[٣٧١٢] ٦٢١ - عقبة بن بشير األسدي، كوفي.

[٣٧١٣] ٦٢٢ - عقبة بن خالد األسدي، كوفي.
[٣٧١٤] ٦٢٣ - عقبة بن خالد األشعري القماط، كوفي.

[٣٧١٥] ٦٢٤ - عقبة بن قيس، والد صالح بن عقبة، كوفي.
[٣٧١٦] ٦٢٥ - عقبة بن صالح بن عقبة، أبو صالح الخراساني.

[٣٧١٧] ٦٢٦ - عقبة بن محرز الكوفي.
[٣٧١٨] ٦٢٧ - عقبة بن الصهبان ٢.

[٣٧١٩] ٦٢٨ - عقبة، أبو مسلم، مولى كوفي.
[٣٧٢٠] ٦٢٩ - عياض بن عاصم الحنفي الكوفي.

[٣٧٢١] ٦٣٠ - عياض بن عبد الرحمان الكلبي الكوفي.
[٣٧٢٢] ٦٣١ - عنبسة بن مصعب العجلي الكوفي.
[٣٧٢٣] ٦٣٢ - عنبسة بن خالد األسدي الكوفي.

[٣٧٢٤] ٦٣٣ - عنبسة بن األزهر الكوفي.
[٣٧٢٥] ٦٣٤ - عنبسة بن بجاد العابد.

[٣٧٢٦] ٦٣٥ - عنبسة بن عبد الرحمان القرشي، كوفي.
[٣٧٢٧] ٦٣٦ - عنبسة بن سعيد البصري، أخو أبي الربيع السمان.

[٣٧٢٨] ٦٣٧ - عكرمة بن إبراهيم األزدي، أصله كوفي.
[٣٧٢٩] ٦٣٨ - عكرمة بن يزيد البجلي األحمسي، كوفي. ٣

--------------------
١ - الفزاري (خ ل).

٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.
٣ - بريد، العجلي (خ ل).

(٢٦١)



[٣٧٣٠] ٦٣٩ - عرفة بن بريد ١ الكوفي.
[٣٧٣١] ٦٤٠ - عتيبة بن عبد الرحمان الكوفي، بياع القصب.

[٣٧٣٢] ٦٤١ - علقمة بن محمد الحضرمي الكوفي، أسند عنه.
[٣٧٣٣] ٦٤٢ - عيينة بن ميمون البجلي، موالهم القصباني، كوفي.

[٣٧٣٤] ٦٤٣ - عتبة بن عبد الله بن مسعود الزهري الكوفي، أبو العميس.
[٣٧٣٥] ٦٤٤ - عتبة بن عمرو المكتب، كوفي، أبو عمرو.

[٣٧٣٦] ٦٤٥ - عتبة، أبو عمرو اإلسكاف.
[٣٧٣٧] ٦٤٦ - عتبة بن زياد المزني الكوفي.
[٣٧٣٨] ٦٤٧ - عتبة، بياع القصب الكوفي.

[٣٧٣٩] ٦٤٨ - عتبة بن سالم الهاللي، موالهم الكوفي.
[٣٧٤٠] ٦٤٩ - عاصم بن حميد الحنفي، موالهم الحناط، كوفي.

[٣٧٤١] ٦٥٠ - عاصم بن واقد المزني.
[٣٧٤٢] ٦٥١ - عاصم بن سليمان البصري، يعرف بالكوزي.

[٣٧٤٣] ٦٥٢ - عاصم بن زكين الحنفي، كوفي. ٢
[٣٧٤٤] ٦٥٢ - عاصم بن محمد الكوفي.

[٣٧٤٥] ٦٥٤ - عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي
المدني.

[٣٧٤٦] ٦٥٥ - عاصم بن حفص الكوفي، أبو عمرو الوابشي، أسند عنه.
[٣٧٤٧] ٦٥٦ - عائذ بن حبيب، أبو أحمد العبسي الكوفي.

[٣٧٤٨] ٦٥٧ - عائذ بن نباتة األحمسي الكوفي، بياع الهروي.
[٣٧٤٩] ٦٥٨ - عائذ بن مدرك النخعي الكوفي.

[٣٧٥٠] ٦٥٩ - عائذ الطائي الكوفي.
[٣٧٥١] ٦٦٠ - عجالن، أبو صالح السكوني األزرق الكوفي.

--------------------
١ - عكرمة بن بريد (خ ل).

٢ - زكير، ركين (خ ل).

(٢٦٢)



[٣٧٥٢] ٦٦١ - عجالن، أبو صالح المدائني.
[٣٧٥٣] ٦٦٢ - عجالن، أبو صالح الخباز الواسطي، مولى بني تيم الله.

[٣٧٥٤] ٦٦٣ - عجالن الرواسي، مولى جهم بن حميد.
[٣٧٥٥] ٦٦٤ - عوف بن عمرو األزدي.

[٣٧٥٦] ٦٦٥ - عوف، مولى عبد الرحيم بن نصر البارقي الكوفي.
[٣٧٥٧] ٦٦٦ - عوف بن عبد الله األزدي، كوفي. ١

[٣٧٥٨] ٦٦٧ - عون بن معين القالنسي الكوفي.
[٣٧٥٩] ٦٦٨ - عون بن حكم البارقي الكوفي. ٢

[٣٧٦٠] ٦٦٩ - عون بن افاقة الكوفي. ٣
[٣٧٦١] ٦٧٠ - عون بن عباد الطائي السنبسي، كوفي.

[٣٧٦٢] ٦٧١ - عيص بن أبي شعبة، ذكره الكشي.
[٣٧٦٣] ٦٧٢ - عيص بن القاسم البجلي، كوفي عربي، وأخوه الربيع، وهما ابنا

أخت سليمان بن خالد.
[٣٧٦٤] ٦٧٣ - عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي، كوفي.

[٣٧٦٥] ٦٧٤ - العوام بن عبد الرحمان الجرمي، كوفي، أسند عنه.
[٣٧٦٦] ٦٧٥ - علوان بن داود الشامي.
[٣٧٦٧] ٦٧٦ - عياش الرزامي، بصري.

[٣٧٦٨] ٦٧٧ - عروة بن عبد الله بن بشير، أبو مهل الجعفي الكوفي.
[٣٧٦٩] ٦٧٨ - عذار بن خرقاء اليشكري، كوفي.

[٣٧٧٠] ٦٧٩ - عوانة بن عاصم األنصاري.
--------------------

١ - الدارمي (خ ل).
٢ - حكيم (خ ل).
٣ - لفاقة (خ ل).

٤ - أبو المظفر (خ ل).

(٢٦٣)



[٣٧٧١] ٦٨٠ - عطية بن نجيح، أبو المطهر الرازي.
[٣٧٧٢] ٦٨١ - عبد الرحيم وعبد الملك ابنا عتبة اللهبيان، أخوا علي بن أبي علي

اللهبي.
[٣٧٧٣] ٦٨٢ - عبد الله بن الوليد الوصافي العجلي، أخو عبيد الله، كوفي عربي.

[٣٧٧٤] ٦٨٣ - عبد الله بن مسكان، مولى عنزة.
[٣٧٧٥] ٦٨٤ - عبد الله بن زرارة.

[٣٧٧٦] ٦٨٥ - عبد الله بن أبي يعفور، كوفي، مولى عبد القيس.
[٣٧٧٧] ٦٨٦ - عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب.

[٣٧٧٨] ٦٨٧ - عبد الله بن سنان، مولى قريش، وكان علي الجيش من جهة
المنصور والمهدي بعده.

[٣٧٧٩] ٦٨٨ - عبد الله بن هالل، عربي كوفي جعفي.
[٣٧٨٠] ٦٨٩ - عبد الله بن هارون الحضرمي، كوفي.

[٣٧٨١] ٦٩٠ - عبد الله بن عجالن.
[٣٧٨٢] ٦٩١ - عبد الله بن سليمان النخعي، كوفي.

[٣٧٨٣] ٦٩٢ - عبد الله بن حماد.
[٣٧٨٤] ٦٩٣ - عبد الله بن سيابة، أخو عبد الرحمان بن سيابة.

[٣٧٨٥] ٦٩٤ - عبد الله بن رباط.
[٣٧٨٦] ٦٩٥ - عبد الله بن فرقد، كوفي.

[٣٧٨٧] ٦٩٦ - عبد الله بن عبد الله األنباري.
[٣٧٨٨] ٦٩٧ - عبد الله بن محمد، كوفي.

[٣٧٨٩] ٦٩٨ - عبد الله بن عمر، كوفي.
[٣٧٩٠] ٦٩٩ - عبد الله بن سليمان العامري، كوفي.

[٣٧٩١] ٧٠٠ - عبد الله بن بكير األرجاني.
[٣٧٩٢] ٧٠١ - عبد الله بن عمرو، الذي روى عنه ابن بكير، عن هشام بن الحارث،

(٢٦٤)



عن عبد الله بن عمرو.
[٣٧٩٣] ٧٠٢ - عبد الله بن شريك العامري، روى عنهما عليهما السالم.

[٣٧٩٤] ٧٠٣ - عيسى بن الفرج.
[٣٧٩٥] ٧٠٤ - عيسى بن حسان.

[٣٧٩٦] ٧٠٥ - عقبة بن صالح بن ميثم.
[٣٧٩٧] ٧٠٦ - عمرو بن أبي المقدام، كوفي، واسم أبي المقدام ثابت الحداد،

روى عنهما عليهما السالم.
[٣٧٩٨] ٧٠٧ - عبد الله بن صالح الخثعمي، روى عنهما عليهما السالم.

[٣٧٩٩] ٧٠٨ - عبد الله بن عون الشبامي، كوفي.
[٣٨٠٠] ٧٠٩ - عبد الرحمان بن عباد البصري.

[٣٨٠١] ٧١٠ - عبد الرحمان بن سالم األشل، روى عنهما عليهما السالم.
[٣٨٠٢] ٧١١ - عيسى أبو بكر بن عبد الله بن سعد األشعري القمي، وأخواه موسى

و
شعيب رووا عنهما عليهما السالم. ١

[٣٨٠٣] ٧١٢ - عبد الرحمان بن سلمة الجريري ٢.
[٣٨٠٤] ٧١٣ - عبد الملك بن عمرو األحول، عربي كوفي، روى عنهما عليهما

السالم.
[٣٨٠٥] ٧١٤ - عبد الرزاق بن همام اليماني.

[٣٨٠٦] ٧١٥ - وعبد الحميد بن أبي الديلم، رويا عنهما عليهما السالم.
[٣٨٠٧] ٧١٦ - عبد الملك بن فرقد، أخو داود.

[٣٨٠٨] ٧١٧ - عبد العزيز بن نافع.
[٣٨٠٩] ٧١٨ - عبد العزيز العبدي.

[٣٨١٠] ٧١٩ - عبد السالم بن عبد الرحمان بن نعيم األزدي.
[٣٨١١] ٧٢٠ - عبد الخالق الصيقل، كوفي.

--------------------
١ - عيسى بن بكر (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٣٠ كما أثبتناه.

٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٢٦٥)



[٣٨١٢] ٧٢١ - عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي. ١
[٣٨١٣] ٧٢٢ - عبد الخالق بن عبد ربه، أخو شهاب.

[٣٨١٤] ٧٢٣ - علي بن شجرة الشيباني.
[٣٨١٥] ٧٢٤ - علي بن السري الكوفي.

[٣٨١٦] ٧٢٥ - علي بن عطية العوفي.
[٣٨١٧] ٧٢٦ - علي بن رباط ٣١٣، مولى بجيلة، كوفي.

[٣٨١٨] ٧٢٧ - علي بن عقبة، مولى كوفي.
[٣٨١٩] ٧٢٨ - علي بن ميمون الصائغ.

[٣٨٢٠] ٧٢٩ - علي بن سعيد، ابن امرأة ناجية.
[٣٨٢١] ٧٣٠ - علي بن الصامت.

[٣٨٢٢] ٧٣١ - علي القصير.
[٣٨٢٣] ٧٣٢ - علي بن عبد العزيز.

[٣٨٢٤] ٧٣٣ - علي بن الغراب.
[٣٨٢٥] ٧٣٤ - العال بن كامل، بياع السابري.
[٣٨٢٦] ٧٣٥ - العال بن الحداد، مولى يقطين.

[٣٨٢٧] ٧٣٦ - علي بن أبي نصر، كوفي، وكان وزير المهدي.
[٣٨٢٨] ٧٣٧ - عيسى بن الصلت، كوفي.

[٣٨٢٩] ٧٣٨ - عيسى، مولى األنصار، من أهل قاسان، خدم أبا عبد الله عليه السالم
سنين.

[٣٨٣٠] ٧٣٩ - عمرو - يكنى أبا الصخر - وعلي، ابنا طلحة، عجليان عربيان
كوفيان.

--------------------
١ - عبد المجيد (خ ل).

٢ - زيات (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٢٥ كما أثبتناه.

(٢٦٦)



[٣٨٣١] ٧٤٠ - علي بن أبي المغيرة الزبيدي األزرق، كوفي.
[٣٨٣٢] ٧٤١ - عمرو الشامي ١.

[٣٨٣٣] ٧٤٢ - علي بن راشد، جد محمد بن القاسم.
[٣٨٣٤] ٧٤٣ - عيوق بن قرط.

[٣٨٣٥] ٧٤٤ - عبد الله بن وهب.
[٣٨٣٦] ٧٤٥ - علي بن مروان الطائي.

[٣٨٣٧] ٧٤٦ - علقمة بن أبي الحضرمي ٢.
باب الغين

[٣٨٣٨] ١ - غالب بن الهذيل، أبو الهذيل الشاعر األسدي، موالهم كوفي.
[٣٨٣٩] ٢ - غالب بن عثمان الهمداني، مات سنة وستين ومائة، وله ثمان وسبعون

سنة، وهو المشعاري الشاعر، كوفي، أسند عنه، يكنى أبا سلمة. ٣
[٣٨٤٠] ٣ - غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري، أسند عنه.

[٣٨٤١] ٤ - غالب بن عثمان المنقري، موالهم السماك الكوفي.
[٣٨٤٢] ٥ - غالب بن سهل الكلبي الكوفي.

[٣٨٤٣] ٦ - غالب بن عبد الله، أبو عاصم الكوفي.
[٣٨٤٤] ٧ - غسان بن مالك بن أعين.
[٣٨٤٥] ٨ - غسان بن غيالن األسدي.

[٣٨٤٦] ٩ - غيالن بن جامع المحاربي، أبو عبد الله الكوفي.
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله ونقل األسماء الخمسة التي بعده.
٢ - لعله علقمة بن محمد أخو أبى بكر الحضرمي الذي مر عده في أصحاب الباقر عليه

السالم.
٣ - المشاعري (خ ل).

(٢٦٧)



[٣٨٤٧] ١٠ - غيالن بن عثمان المزني، أبو سلمة الكوفي.
[٣٨٤٨] ١١ - غورك بن أبي الخضر الكوفي الخزاز.

[٣٨٤٩] ١٢ - غورك بن أبي الحصرم، أبو عبد الله الحصرمي الكوفي، أسند عنه. ١
[٣٨٥٠] ١٣ - غورك بن راشد التغلبي، كوفي.

[٣٨٥١] ١٤ - غر بن مقاتل المدني، مولى بني هاشم.
[٣٨٥٢] ١٥ - غريف بن الوضاح الجعفي الكوفي. ٢

[٣٨٥٣] ١٦ - غياث بن إبراهيم، أبو محمد التميمي األسيدي، أسند عنه، وروى
عن أبي الحسن عليه السالم.

باب الفاء
[٣٨٥٤] ١ - الفضل، ويقال: الفضيل، بن عثمان المرادي، كوفي، أبو محمد الصائغ

األعور.
[٣٨٥٥] ٢ - الفضل بن العال البجلي البصري، أصله كوفي، أسند عنه.

[٣٨٥٦] ٣ - الفضل بن سليمان المدائني.
[٣٨٥٧] ٤ - الفضل بن عيسى الهاشمي.

[٣٨٥٨] ٥ - الفضل بن عبد الملك، أبو العباس البقباق، كوفي.
[٣٨٥٩] ٦ - الفضل بن عذار الصيرفي الكوفي.

[٣٨٦٠] ٧ - الفضل، مولى محمد بن راشد.
[٣٨٦١] ٨ - الفضل بن العال بن سعد. ٣

--------------------
١ - ذكره في تاج العروس في مادة (حصرم)، وفيه: الحصرمي.

٢ - عزير (خ ل).
٣ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

(٢٦٨)



[٣٨٦٢] ٩ - الفضل، أبو الربيع النميري. ١
[٣٨٦٣] ١٠ - الفضل بن عمارة األزدي الكوفي.

[٣٨٦٤] ١١ - الفضل بن الربيع.
[٣٨٦٥] ١٢ - الفضل بن أبي قرة التفليسي.

[٣٨٦٦] ١٣ - الفضل بن عطاء العجلي، كوفي.
[٣٨٦٧] ١٤ - الفضل بن المختار البصري.

[٣٨٦٨] ١٥ - الفضيل بن يسار النهدي، مولى، أصله كوفي، نزل البصرة، مات
في حياة أبي عبد الله عليه السالم.

[٣٨٦٩] ١٦ - الفضيل بن غزوان الضبي، موالهم، أبو علي، كوفي. ٢
[٣٨٧٠] ١٧ - الفضيل بن مرزوق العنزي الكوفي.

[٣٨٧١] ١٨ - الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي الزاهد الكوفي. ٣
[٣٨٧٢] ١٩ - الفضيل بن سويد األسدي، كوفي.

[٣٨٧٣] ٢٠ - الفضيل بن سعد الجعفي، موالهم كوفي.
[٣٨٧٤] ٢١ - الفضيل بن عامر المزني، كوفي.

[٣٨٧٥] ٢٢ - الفضيل بن الزبير األسدي، موالهم كوفي الرسان.
[٣٨٧٦] ٢٣ - الفضيل بن فضالة التغلبي، كوفي.

[٣٨٧٧] ٢٤ - الفضيل بن عثمان المرادي، ويقال: الفضل، األعور الصائغ األنباري،
ابن

أخت علي بن ميمون.
--------------------

١ - النميري الكوفي (خ ل).
٢ - الفضل (خ ل)، ذكره النجاشي في ترجمة أخيه سعيد، الرقم: ٤٧٩، وابن حبان في الثقات
٧: ٣١٦، وابن حجر في التهذيب ٨: ٢٩٧، كما أثبتناه، وفي التهذيب: فضيل بن غزوان الضبي

موالهم أبو الفضل كوفي.
٣ - ال يوجد في (ع).

(٢٦٩)



[٣٨٧٨] ٢٥ - الفضيل بن ميسرة الكوفي.
[٣٨٧٩] ٢٦ - الفضيل بن عبد الله األنصاري المدني.

[٣٨٨٠] ٢٧ - الفضيل بن سكرة، كوفي.
[٣٨٨١] ٢٨ - الفيض بن المختار الجعفي، موالهم كوفي.

[٣٨٨٢] ٢٩ - الفيض بن مطر األنماطي العجلي، موالهم كوفي.
[٣٨٨٣] ٣٠ - الفيض بن عبد الحميد الهمداني، موالهم كوفي.
[٣٨٨٤] ٣١ - فائد الجمال الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[٣٨٨٥] ٣٢ - فائد الحناط، كوفي.
[٣٨٨٦] ٣٣ - فائد الخثعمي الكوفي.

[٣٨٨٧] ٣٤ - فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي المدني.
[٣٨٨٨] ٣٥ - فليح بن سليمان، أبو يحيى المدني الكوفي. ١

[٣٨٨٩] ٣٦ - فضال بن المنذر الكوفي.
[٣٨٩٠] ٣٧ - فضال بن المهنا الطائي، كوفي.

[٣٨٩١] ٣٨ - فطر بن خليفه، أبو بكر المخزومي، تابعي، روى عنهما عليهما
السالم.

[٣٨٩٢] ٣٩ - فرات بن أحنف الهاللي، أبو محمد، أسند عنه.
[٣٨٩٣] ٤٠ - فرقد الحجام الكوفي.

[٣٨٩٤] ٤١ - فضالة بن األسود الجهني، كوفي.
[٣٨٩٥] ٤٢ - فيروز بن كعب األزدي، كوفي.

[٣٨٩٦] ٤٣ - فهبان بن عامر اليشكري.
[٣٨٩٧] ٤٤ - فهير، أبو األسود، مولى الغنويين، كوفي.

--------------------
١ - فليح بن أبي سليمان (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٨: ٣٠٣، والتقريب ٢: ١١٤، و

ابن حبان في الثقات ٧: ٤٢٤، وابن سعد في الطبقات ٥: ٤١٥، والذهبي في تاريخ االسالم ١٠: ٣٩٧،
كما أثبتناه.

(٢٧٠)



باب القاف
[٣٨٩٨] ١ - القاسم بن أرقم العنزي، كوفي.

[٣٨٩٩] ٢ - القاسم بن معن بن عبد الرحمان بن عبد الله بن مسعود المسعودي،
كوفي،

أسند عنه.
[٣٩٠٠] ٣ - القاسم بن الوليد القرشي العماري الكوفي.
[٣٩٠١] ٤ - القاسم بن الفضيل، مولى بني سعد، كوفي.

[٣٩٠٢] ٥ - القاسم بن عبد الله الحضرمي، كوفي.
[٣٩٠٣] ٦ - القاسم بن الذيال الهمداني المشرقي، كوفي.

[٣٩٠٤] ٧ - القاسم بن مركب الكوفي. ١
[٣٩٠٥] ٨ - القاسم بن سالم، أبو خالد، بياع السابري الكوفي.

[٣٩٠٦] ٩ - القاسم بن عبد الرحمان الصيرفي، شريك المفضل بن عمر، كوفي.
[٣٩٠٧] ١٠ - القاسم بن سويد الجعفي، موالهم الكوفي.
[٣٩٠٨] ١١ - القاسم بن بهرام، أبو همدان، قاضي هيت.

[٣٩٠٩] ١٢ - القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، المدني
الهاشمي، أسند عنه.

[٣٩١٠] ١٣ - القاسم بن عمارد األزدي الكوفي.
[٣٩١١] ١٤ - القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب،

القرشي المدني، أسند عنه.
[٣٩١٢] ١٥ - القاسم الشيباني.

[٣٩١٣] ١٦ - القاسم بن عبد الرحمان الخثعمي الكوفي.
--------------------

١ - موكب (خ ل).

(٢٧١)



[٣٩١٤] ١٧ - القاسم بن الفضيل بن يسار البصري.
[٣٩١٥] ١٨ - القاسم بن عبد الرحمان الصقري. ١

[٣٩١٦] ١٩ - قيس بن أبي مسلم األشعري الكوفي، وامه رمانة األشعري، يكنى أبا
المفضل.

[٣٩١٧] ٢٠ - قيس بن الربيع األسدي، أبو محمد الكوفي.
[٣٩١٨] ٢١ - قيس بن عبادة األزدي الكوفي.

[٣٩١٩] ٢٢ - قيس ويونس ويوسف، بنو يعقوب بن قيس البجلي الدهني الكوفي،
مولى أبو عماره.

[٣٩٢٠] ٢٣ - قيس بن عمارة األزدي الغامدي، كوفي.
[٣٩٢١] ٢٤ - قيس العبدي الكوفي.

[٣٩٢٢] ٢٥ - قيس بن كعب التمار الكوفي.
[٣٩٢٣] ٢٦ - قيس، أبو إسماعيل الكوفي.

[٣٩٢٤] ٢٧ - قيس بن المهاجر المزني، كوفي.
[٣٩٢٥] ٢٨ - قيس بن محمد بن حيان الهمداني.

[٣٩٢٦] ٢٩ - قيس بن زرارة، مولى كندة، كوفي.
[٣٩٢٧] ٣٠ - قيس بن زيد األسدي، موالهم كوفي.

[٣٩٢٨] ٣١ - قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي الكوفي.
[٣٩٢٩] ٣٢ - قتيبة بن محمد األعشي، أبو محمد الكوفي.

[٣٩٢٠] ٣٣ - قدامة بن زائدة الثقفي الكوفي، أسند عنه.
[٣٩٣١] ٣٤ - قدامة بن سعد الكوفي. ٢

--------------------
١ - المقري (خ ل).

٢ - سعيد (خ ل).

(٢٧٢)



[٣٩٣٢] ٣٥ - قدامة بن سعيد الحنفي، موالهم كوفي. ١
[٣٩٣٣] ٣٦ - قدامة بن فرقد السلمي، كوفي.

[٣٩٣٤] ٣٧ - قدامة بن موسى الكوفي.
[٣٩٣٥] ٣٨ - قدامة بن حنيفة.

[٣٩٣٦] ٣٩ - قدامة بن الحريش الكوفي.
[٣٩٣٧] ٤٠ - قدامة بن يزيد الحنفي، بياع الحبر، كوفي. ٢

[٣٩٣٨] ٤١ - قدامة بن عاصم األزدي، كوفي.
[٣٩٣٩] ٤٢ - قثم بن كعب الجعفري، كوفي.
[٣٩٤٠] ٤٣ - قثم الكوفي، روى عنه ابن جبلة.

[٣٩٤١] ٤٤ - قرظ بن حفص الكوفي.
[٣٩٤٢] ٤٥ - قفاشا، كوفي.

[٣٩٤٣] ٤٦ - القاسم بن سليمان، كوفي.
[٣٩٤٤] ٤٧ - القاسم األسدي.

[٣٩٤٥] ٤٨ - القاسم بن مسلم، مولى أمير المؤمنين عليه السالم، كان مسلم من
عتاقته، وكان يكتب بين يديه.

[٣٩٤٦] ٤٩ - القاسم بن محمد الجوهري، مولى تيم الله، كوفي األصل، روى عن
علي بن أبي حمزة وغيره، له كتاب.

[٣٩٤٧] ٥٠ - القاسم بن بزيد بن معاوية العجلي.
[٣٩٤٨] ٥١ - القاسم بن عروة، مولى أبي أيوب المكي، وكان أبو أيوب من

موالى المنصور، له كتاب.
--------------------

١ - الجعفي (خ ل).
٢ - الخبر (خ ل).

(٢٧٣)



باب الكاف
[٣٩٤٩] ١ - كامل بن العال التمار الكوفي.

[٣٩٥٠] ٢ - كامل بن سوادة المرهبي، موالهم كوفي.
[٣٩٥١] ٣ - كامل، صاحب السابري، كوفي.

[٣٩٥٢] ٤ - كثير بن جعفر بن أبي كثير المدني، أسند عنه.
[٣٩٥٣] ٥ - كثير بن األسود السلمي، كوفي.

[٣٩٥٤] ٦ - كثير بن قاروند، أبو إسماعيل النوا الكوفي. ١
[٣٩٥٥] ٧ - كثير بن كلثمة الكوفي.

[٣٩٥٦] ٨ - كثير بن األسود الجملي المرادي الكوفي.
[٣٩٥٧] ٩ - كنكر، أبو خالد القماط، كوفي.

[٣٩٥٨] ١٠ - كلثوم بن زيد.
[٣٩٥٩] ١١ - كريم بن سعد البجلي الكوفي. ٢

[٣٩٦٠] ١٢ - كريم بن عامر األزدي الكوفي.
[٣٩٦١] ١٣ - كليب بن األسود العامري الكوفي.

[٣٩٦٢] ١٤ - كليب بن عبد الملك بن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود الكوفي.
[٣٩٦٣] ١٥ - كليب بن معاوية بن جبلة، أبو محمد الصيداوي، عربي كوفي.

[٣٩٦٤] ١٦ - كعب بن سالمة بن زيد، أبو عامر األزدي، كوفي.
٣٩٦٥ [] ١٧ - كعب بن اسود المدني، كوفي.

[٣٩٦٦] ١٨ - كعيب، مولى بني طرفة.
[٣٩٦٧] ١٩ - الكميت بن زيد األسدي، كوفي، أبو المستهل، مات في حياة أبي

عبد الله
عليه السالم، أخوه ورد.

--------------------
١ - كاروند (خ ل)، عنونه ابن حجر في التهذيب ٨: ٤٢٥، وابن حبان في الثقات ٧: ٣٥٣، كما

أثبتناه.
٢ - سعيد (خ ل).

(٢٧٤)



[٣٩٦٨] ٢٠ - كادح بن رحمة الزاهد، ضعيف. ١
[٣٩٦٩] ٢١ - كهيل بن عمارة الشامي الكوفي. ٢

باب الالم
[٣٩٧٠] ١ - ليث بن البختري المرادي، أبو يحيى، يكنى أبا بصير، أسند عنه.

[٣٩٧١] ٢ - ليث بن أبي سليم األموي، موالهم الكوفي.
[٣٩٧٢] ٣ - ليث بن كيسان، أبو يحيى العبدي البصري، أسند عنه. ٣

[٣٩٧٣] ٤ - لبيب بن عبد الرحمان الشاكري، كوفي. ٤
[٣٩٧٤] ٥ - لوط بن إسحاق الهاشمي المدني.

[٣٩٧٥] ٦ - لوط بن يحيى، أبو مخنف األزدي الكوفي، صاحب المغازي.
باب الميم

[٣٩٧٦] ١ - محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السالم
[٣٩٧٧] ٢ - محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب
عليهما السالم، أبو عبد الله المدني، قتل سنة خمس وأربعين ومائة بالمدينة.

[٣٩٧٨] ٣ - محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم
الهاشمي المدني، أسند عنه، مات سنة أحدي وسبعين ومائة، وله أربع وستون سنة.

[٣٩٧٩] ٤ - محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم الهاشمي المدني، ولده عليه السالم، أسند عنه، يلقب بديباجة.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

٢ - الشبامي.
٣ - البكري (خ ل).

٤ - ليث (خ ل).

(٢٧٥)



[٣٩٨٠] ٥ - محمد بن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
عليهم السالم الهاشمي المدني، أسند عنه، مات سنة ثمان وأربعين ومائة، وله ثمان و

خمسون سنة.
[٣٩٨١] ٦ - محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عليهم

السالم.
[٣٩٨٢] ٧ - محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

عليهم السالم المدني، أسند عنه.
[٣٩٨٣] ٨ - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم

المدني، أبو عبد الله.
[٣٩٨٤] ٩ - محمد بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم

السالم
أبو عبد الله، أسند عنه، مدني، نزل الكوفة، مات سنة أحدي وثمانين ومائة، وله

سبع وستون سنة.
[٣٩٨٥] ١٠ - محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الكرام الجعفري الهاشمي

المدني، أسند عنه
[٣٩٨٦] ١١ - محمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين المدني.

[٣٩٨٧] ١٢ - محمد بن إبراهيم العباسي الهاشمي المدني، أسند عنه، أصيب سنة
أربعين

ومائة، وله سبع وخمسون سنة، وهو الذي يلقب بابن االمام.
[٣٩٨٨] ١٣ - محمد بن إبراهيم األزدي الكوفي.

[٣٩٨٩] ١٤ - محمد بن إبراهيم الخياط الكوفي، روي عنهما عليهما السالم.
[٣٩٩٠] ١٥ - محمد بن إبراهيم الرفاعي الكوفي.

[٣٩٩١] ١٦ - محمد بن إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي، أسند عنه.
[٣٩٩٢] ١٧ - محمد بن إسماعيل بن سعيد بن عزرة البجلي، كوفي، أبو سعيد.

[٣٩٩٣] ١٨ - محمد بن إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الكوفي الزبيدي، أبو عبد الله،
أسند عنه، مات سنة سبع وستين ومائة.

[٣٩٩٤] ١٩ - محمد بن إسماعيل الهمداني.
[٣٩٩٥] ٢٠ - محمد بن إسماعيل المخزومي المدني.

(٢٧٦)



[٣٩٩٦] ٢١ - محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي الكوفي، أسند عنه.
[٣٩٩٧] ٢٢ - محمد بن إسماعيل األزدي، كوفي.

[٣٩٩٨] ٢٣ - محمد بن إسحاق بن يسار المدني، مولى فاطمة بنت عتبة، أسند
عنه، يكنى أبا بكر، صاحب المغازي، من سبي عين التمر، وهو أول سبي دخل

المدينة،
وقيل كنيته أبو عبد الله، روى عنهما عليهما السالم، مات سنة أحدي وخمسين

ومائة ١.
[٣٩٩٩] ٢٤ - محمد بن إسحاق بن خليد البكري الوائلي الكوفي.

[٤٠٠٠] ٢٥ - محمد بن إسحاق بن أبي عثمان البرجمي الكوفي التميمي.
[٤٠٠١] ٢٦ - محمد بن إسحاق بن عتاب ٢٠ البرجمي، كوفي.

[٤٠٠٢] ٢٧ - محمد بن إسحاق، صاحب الشقاق، كوفي.
[٤٠٠٣] ٢٨ - محمد بن إسحاق بن شرقا العدوي القرشي، مولى آل عمر، كوفي.

[٤٠٠٤] ٢٩ - محمد بن إسحاق، أبو نوفل التغلبي، من أهل الموصل ٣.
[٤٠٠٥] ٣٠ - محمد بن إسحاق الهاشمي، موالهم المدني، قدم الكوفة.

[٤٠٠٦] ٣١ - محمد بن أسد بن عمير ٤ الطائي الكوفي.
[٤٠٠٧] ٣٢ - محمد بن أسلم بن العال الخارفي الهمداني الكوفي، أسند عنه.

[٤٠٠٨] ٣٣ - محمد بن إسرائيل، مولى بني هالل، الكوفي.
[٤٠٠٩] ٣٤ - محمد بن أشرس الجعفي الكوفي.

[٤٠١٠] ٣٥ - محمد بن أحمد العجلي الكوفي، أبو عمارة، أسند عنه، مات سنة
ثالث

وسبعين ومائة، وله أحدي وثمانون سنة.
--------------------

١ - ان العبارة توهم ان محمد بن إسحاق هو من سبى عين التمر، والحال ان المراد انه من هذه
الطائفة، واال هو بنفسه لم يكن مسبيا وانما المسبى جده يسار.

٢ - غياث (خ ل).
٣ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٤ - عمر (خ ل).

(٢٧٧)



[٤٠١١] ٣٦ - محمد بن ابان الخثعمي، موالهم كوفي.
[٤٠١٢] ٣٧ - محمد بن أبان بن تغلب، أبي سعيد البكري الجريري، مولى بني قيس

ابن ثعلبة، كوفي. ١
[٤٠١٣] ٣٨ - محمد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي األموي، كوفي، أسند عنه.

[٤٠١٤] ٣٩ - محمد بن أعين الكاتب، كوفي.
[٤٠١٥] ٤٠ - محمد بن األسود التغلبي الكوفي.

[٤٠١٦] ٤١ - محمد بن األسود بن عمير ٢ الطائي الكوفي.
[٤٠١٧] ٤٢ - محمد بن أسامة، أبو عمران البكري، كوفي.

[٤٠١٨] ٤٣ - محمد بن بكر بن عبد الرحمان، أبو عبد الله األرحبي الكوفي، مات
سنة

أحدي وسبعين ومائة، وله سبع وسبعون سنة.
[٤٠١٩] ٤٤ - محمد بن بسطام الجعفي، مولى لهم.

[٤٠٢٠] ٤٥ - محمد بن بجيل، وأخوه علي.
[٤٠٢١] ٤٦ - محمد بن بشير الهمداني.

[٤٠٢٢] ٤٧ - محمد بن بشر بن بشير بن معبد األسلمي، كوفي، أسند عنه، مات
سنة

ثالث وستين ومائة، وهو ابن سبع وستين سنة. ٣
[٤٠٢٣] ٤٨ - محمد بن بشر اللفافي، كوفي.

[٤٠٢٤] ٤٩ - محمد بن تمام، روى عنه علي بن رئاب والحكم بن أيمن، جد فقاعة
الحميري، وفقاعة أحمد بن علي بن الحكم بن أيمن. ٤

[٤٠٢٥] ٥٠ - محمد بن تميم الهمداني.
--------------------

١ - أبي سعيد لقب البان، كما ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٧.
٢ - عمر (خ ل).

٣ - معد (خ ل)، ذكره ابن حجر في تهذيبه ٩: ٧٣، وابن حبان في الثقات ٧: ٣٩٧، والذهبي
في تاريخ االسالم ١: ٤٢١ كما أثبتناه.

٤ - ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٣٥٤، وفيه: الخمري.

(٢٧٨)



[٤٠٢٦] ٥١ - محمد بن ثمامة العطار الكوفي األزدي، أبو العال.
[٤٠٢٧] ٥٢ - محمد بن جعفر بن أبي كثير المدني، أسند عنه.

[٤٠٢٨] ٥٣ - محمد بن ثابت بن أسلم السائي البصري، أسند عنه ١.
[٤٠٢٩] ٥٤ - محمد بن جابر اليماني، أسند عنه.

[٤٠٣٠] ٥٥ - محمد بن جنادة األزدي الكوفي. ٢
[٤٠٣١] ٥٦ - محمد بن جميل بن عبد الله الطائي الكوفي.

[٤٠٣٢] ٥٧ - محمد بن الجراح الهمداني.
[٤٠٣٣] ٥٨ - محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني المشعاري الكوفي، أسند

عنه. ٣
[٤٠٣٤] ٥٩ - محمد بن الحسن الصيرفي الكوفي.

[٤٠٣٥] ٦٠ - محمد بن الحسن الضبي، موالهم العطار الكوفي، أبو عبد الله.
[٤٠٣٦] ٦١ - محمد بن الحسن البزاز الكوفي.

[٤٠٣٧] ٦٢ - محمد بن الحسن الكندي الكوفي.
[٤٠٣٨] ٦٣ - محمد بن الحسن بن أبي سارة األنصاري القرطي الكوفي، أبو جعفر

الرواسي، أسند عنه.
[٤٠٣٩] ٦٤ - محمد بن الحسن بن عمارة المدني الكوفي.
[٤٠٤٠] ٦٥ - محمد بن الحسن بن العال بن حارثة العجلي.

[٤٠٤١] ٦٦ - محمد بن حنظلة القيسي الكوفي.
[٤٠٤٢] ٦٧ - محمد بن حنظلة العبدي، أبو سلمة الكوفي.

--------------------
١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٢ - حنان (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٩: ٩٢، والبخاري في تاريخه ١: ٥٤، وابن
حبان في الثقات ٧: ٤٠٤، وفيهم: محمد بن جحادة األودي كوفي.

٣ - أبى زيد (خ ل)، ذكره ابن حجر في التهذيب ٩: ١٢٠، والبخاري في تاريخه ١: ٦٦، كما
أثبتناه.

(٢٧٩)



[٤٠٤٣] ٦٨ - محمد بن خالد السري األودي الكوفي، أسند عنه. ١
[٤٠٤٤] ٦٩ - محمد بن حبيب البكري الكوفي.
[٤٠٤٥] ٧٠ - محمد بن حبيب النخعي الكوفي.

[٤٠٤٦] ٧١ - محمد بن حيان البكري األنماطي الكوفي.
[٤٠٤٧] ٧٢ - محمد بن حنان الهمداني الكوفي. ٢

[٤٠٤٨] ٧٣ - محمد بن حنان الكندي، موالهم كوفي، أبو إسماعيل، أسند عنه. ٣
[٤٠٤٩] ٧٤ - محمد بن حرب الهاللي، أمير المدينة. ٤

[٤٠٥٠] ٧٥ - محمد بن حجر بن زائدة الكندي الكوفي الحضرمي التبعي.
[٤٠٥١] ٧٦ - محمد بن حماد، أبو األشعث المزني، كوفي، أسند عنه.

[٤٠٥٢] ٧٧ - محمد بن حماد الهمداني الفائشي الكوفي.
[٤٠٥٣] ٧٨ - محمد بن حماد بن عبد الرحمان األنصاري، مولى آل أبي ليلي،

كوفي، أسند عنه.
[٤٠٥٤] ٧٩ - محمد بن حكيم الساباطي، وهم أخوة: محمد ومرازم وحديد بنو

حكيم. ٥
[٤٠٥٥] ٨٠ - محمد بن حكيم الخثعمي، كوفي، أبو جعفر.

[٤٠٥٦] ٨١ - محمد بن الحكيم البكري الكوفي.
[٤٠٥٧] ٨٢ - محمد بن الحجاج اللخمي، كوفي، نزل بغداد. ٦

--------------------
١ - األزدي (خ ل).

٢ - حيان (خ ل).

٣ - حيان (خ ل).
٤ - حرث الهمداني (خ ل).

٥ - في األصل: وله اخوة، ما أثبتناه هو الصحيح، ذكرهم النجاشي في رجاله، الرقم: ١١٣٨.
٦ - الحاج (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٥: ١١٦، والرازي في الجرح والتعديل

٧: ٢٣٤ كما أثبتناه.

(٢٨٠)



[٤٠٥٨] ٨٣ - محمد بن الحجاج المدني، مات سنة إحدى وثمانين ومائة، منكر
الحديث.

[٤٠٥٩] ٨٤ - محمد بن حمران النهدي، كوفي، أبو جعفر، بزاز.
[٤٠٦٠] ٨٥ - محمد بن حمزة بن بيض الكوفي الحنفي.

[٤٠٦١] ٨٦ - محمد بن الحصين بن عبد الرحمان الجعفي، كوفي.
[٤٠٦٢] ٨٧ - محمد بن الحباب الجال ب، كوفي.

[٤٠٦٣] ٨٨ - محمد بن حميد العبدي الكوفي.
[٤٠٦٤] ٨٩ - محمد بن حميد المزني، أبو إسماعيل الكوفي، أسند عنه. ١

[٤٠٦٥] ٩٠ - محمد بن حسان البكري، كوفي.
[٤٠٦٦] ٩١ - محمد بن حسان النهدي، كوفي، أسند عنه.

[٤٠٦٧] ٩٢ - محمد بن خالد، أبو خيبة الضبي بالضم والفتح معا. ٢
[٤٠٦٨] ٩٣ - محمد بن خالد بن زياد القرشي، موالهم كوفي، أبو العال، مات سنة

أحدي وثمانين ومائة، وله سبع وسبعون سنة.
[٤٠٦٩] ٩٤ - محمد بن خالد الخزاعي الكوفي.

[٤٠٧٠] ٩٥ - محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري الكوفي، ولي المدينة.
[٤٠٧١] ٩٦ - محمد بن داود األنصاري، كوفي.

[٤٠٧٢] ٩٧ - محمد بن داود، أبو عمرو المزني الكوفي، مات سنة أربع وستين
ومائة، ٣

وله اثنتان وسبعون سنة.
[٤٠٧٣] ٩٨ - محمد بن داود البكري، ولى، أسند عنه.

[٤٠٧٤] ٩٩ - محمد بن داود الهمداني الكوفي.
--------------------

١ - المدني (خ ل).
٢ - أبو ختنة (خ ل)، أقول: في لقبه اختالف، وفي تهذيب التهذيب ٩: ١٤٥: أبو خالد ويقال

أبو يحيى وأبو خبينة، وفي تاريخ الكبير للبخاري ١: ٧٢: أبو يحيى وأبو جنى، وفي المؤتلف
لعبد الغني: ٥٢: أبو جنية، وعن ابن أبي حات: حبية.

٣ - أبو عمرة (خ ل).

(٢٨١)



[٤٠٧٥] ١٠٠ - محمد بن ديسم البكري، كوفي، أسند عنه.
[٤٠٧٦] ١٠١ - محمد بن ذهل بن عمير األودي، وقيل أزدي.

[٤٠٧٧] ١٠٢ - محمد بن راشد البصري.
[٤٠٧٨] ١٠٣ - محمد بن رفاعة النخعي الوهبيلي الكوفي.

[٤٠٧٩] ١٠٤ - محمد بن رافع البجلي، مات سنة خمس وسبعين ومائة، وهو ابن
سبع

وخمسين سنة.
[٤٠٨٠] ١٠٥ - محمد بن الربيع، مولى بني ذهل، كوفي.

[٤٠٨١] ١٠٦ - محمد بن الربيع بن أبي صالح األسلمي الكوفي، أسند عنه.
[٤٠٨٢] ١٠٧ - محمد بن رزين بن علي األزدي.

[٤٠٨٣] ١٠٨ - محمد بن زكريا بن جندب البجلي الجريري، كوفي.
[٤٠٨٤] ١٠٩ - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب

عليهم السالم، مدني، أسند عنه.
[٤٠٨٥] ١١٠ - محمد بن زيد الثمالي، كوفي.

[٤٠٨٦] ١١١ - محمد بن زيد بن عنان الوابشي، كوفي، مات سنة تسع وأربعين
ومائة، وهو ابن سبع وخمسين سنة.

[٤٠٨٧] ١١٢ - محمد بن زياد العطار ١.
[٤٠٨٨] ١١٣ - محمد بن زياد الهمداني الكوفي.

[٤٠٨٩] ١١٤ - محمد بن زياد األشجعي، كوفي، أبو أحمد.
[٤٠٩٠] ١١٥ - محمد بن زياد األشجعي الكوفي، أبو إسماعيل، أسند عنه، مات

سنة
ست وسبعين ومائة.

[٤٠٩١] ١١٦ - محمد بن زهير التغلبي، كوفي، أسند عنه.
--------------------

١ - يعلم من ذيل كالم النجاشي في ترجمة محمد بن الحسن بن زياد العطار، الرقم: ١٠٠٢ انه
يطلق عليه محمد بن زياد العطار أيضا، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٦٣٧ بعنوان محمد بن

الحسن العطار.

(٢٨٢)



[٤٠٩٢] ١١٧ - محمد بن زياد السجاد الغزال، كوفي، روى عنه محمد بن سنان.
[٤٠٩٣] ١١٨ - محمد بن زرارة بن أعين الشيباني، روى عنه علي بن عقبة.

[٤٠٩٤] ١١٩ - محمد بن زياد البجلي، صاحب السابري، كوفي، روى عنه الحكم
بن أيمن.

[٤٠٩٥] ١٢٠ - محمد بن سليمان بن عطية الهمداني الناعظي، كوفي.
[٤٠٩٦] ١٢١ - محمد بن سليمان بن سويد الكالبي الجعفري، أبو عمرو الكوفي،

أسند عنه، مات سنة ثالث وسبعين ومائة، وهو ابن أحدي وستين سنة.
[٤٠٩٧] ١٢٢ - محمد بن سليمان بن رجاء األنصاري، موالهم المدني، أسند عنه.

[٤٠٩٨] ١٢٣ - محمد بن سليمان بن عمار األزدي.
[٤٠٩٩] ١٢٤ - محمد بن سليمان بن عمار، أبو عمارة، مولى بني هاشم، المدني،

أسند عنه
[٤١٠٠] ١٢٥ - محمد بن سليمان بن عبد الله األصبهاني الكوفي، أسند عنه.

[٤١٠١] ١٢٦ - محمد بن سليمان بن مسلم، أبو زنيبه.
[٤١٠٢] ١٢٧ - محمد بن سليمان األزدي، كوفي. ١

[٤١٠٣] ١٢٨ - محمد بن سليمان القبي ٢.
[٤١٠٤] ١٢٩ - محمد بن سليمان األسدي، كوفي.

[٤١٠٥] ١٣٠ - محمد بن سنان بن طريف الهاشمي، وأخوه عبد الله.
[٤١٠٦] ١٣١ - محمد بن سلمة البناني النصيبي، نزل نصيبين، أصله كوفي، أسند

عنه.
[٤١٠٧] ١٣٢ - محمد بن سلمة الهمداني الكوفي.

[٤١٠٨] ١٣٣ - محمد بن سلمة بن كهيل بن الحصين الحضرمي، أسند عنه. ٣
[٤١٠٩] ١٣٤ - محمد بن سال الطائي الكوفي.

[٤١١٠] ١٣٥ - محمد بن سالم بن أفلح األنصاري، كوفي، مات سنة سبع وثالثين
--------------------

١ - محمد بن سليمان بن عبد الله األزدي (خ ل).
٢ - الضبي (خ ل).

٣ - كهيل الحصين (خ ل)، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٥: ٢٠٧، وابن حبان في الثقات
٧: ٣٧٥ كما أثبتناه.

(٢٨٣)



ومائة. ١
[٤١١١] ١٣٦ - محمد بن سالم البكري، موالهم، كوفي.

[٤١١٢] ١٣٧ - محمد بن سالمة العرزمي الكوفي.
[٤١١٣] ١٣٨ - محمد بن سالم النهدي، موالهم كوفي، أسند عنه.

[٤١١٤] ١٣٩ - محمد بن سالم، أبو سهل الكوفي.
[٤١١٥] ١٤٠ - محمد بن سالم األزدي الغامدي، موالهم كوفي. ٢

[٤١١٦] ١٤١ - محمد بن سالم بن عبد الرحمان األشل المصاحفي، كوفي.
[٤١١٧] ١٤٢ - محمد بن سالم الكوفي.

[٤١١٨] ١٤٣ - محمد بن سفيان الهمداني الشاكري الكوفي.
[٤١١٩] ١٤٤ - محمد بن السائب بن عطية الغامدي األزدي الكوفي.

[٤١٢٠] ١٤٥ - محمد بن السائب بن بشر، أبو النضر الكلبي الكوفي، وكان نسابة.
٣

[٤١٢١] ١٤٦ - محمد بن السائب الثقفي.
[٤١٢٢] ١٤٧ - محمد بن سالم بن شريح األشجعي الحذاء الكوفي، أبو إسماعيل،

أسند
عنه، مات سنة اثنتين وتسعين ومائة، وهو ابن تسع وخمسين سنة، ويقال له: سالم

الحذاء، وسالم األشجعي، وسالم بن أبي واصل، وسالم بن شريح، وهو ثقة.
[٤١٢٣] ١٤٨ - محمد بن سهل بن اليسع الكوفي.

[٤١٢٤] ١٤٩ - محمد بن سهل األزدي البارقي الكوفي.
[٤١٢٥] ١٥٠ - محمد بن سهل األسدي، كوفي، راويه الكميت بن زيد ٤.

[٤١٢٦] ١٥١ - محمد بن سهيل المزني الكوفي.

[٤١٢٧] ١٥٢ - محمد بن سهيل الطائي الكوفي.
--------------------

١ - ثمانين (خ ل).
٢ - العامري (خ ل).

٣ - أبو النصر (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٩: ١٧٨ كما أثبتناه.
٤ - يعنى انه يحفظ شعر الكميت بن زيد الشاعر المعروف ويرويه للناس.

(٢٨٤)



[٤١٢٨] ١٥٣ - محمد بن سعيد ١ العجلي، كوفي.
[٤١٢٩] ١٥٤ - محمد بن سعيد بن األسود األموي الكوفي.

[٤١٣٠] ١٥٥ - محمد بن سعيد الرواسي.
[٤١٣١] ١٥٦ - محمد بن سعيد الكندي، وأخوه معاوية، معروفان.

[٤١٣٢] ١٥٧ - محمد بن سعيد بن األسود الطائي الكوفي، أسند عنه.
[٤١٣٣] ١٥٨ - محمد بن سعيد بن عمارة الليثي الكوفي.

[٤١٣٤] ١٥٩ - محمد بن سعدان الكالبي الجعدي، موالهم كوفي، أسند عنه.
[٤١٣٥] ١٦٠ - محمد بن سويد القابضي الهمداني، الكوفي. ١

[٤١٣٦] ١٦١ - محمد بن سويد األسدي الكوفي.
[٤١٣٧] ١٦٢ - محمد بن سوقة البجلي المرضي الخزاز، تابعي، أسند عنه.

[٤١٣٨] ١٦٣ - محمد بن سالمة القابضي الهمداني، كوفي. ٣
[٤١٣٩] ١٦٤ - محمد بن سليط المدني األنصاري، أسند عنه.

[٤١٤٠] ١٦٥ - محمد بن سماعة العنزي البكري، كوفي.
[٤١٤١] ١٦٦ - محمد بن سليم األزدي الكوفي.

[٤١٤٢] ١٦٧ - محمد بن سليمان الديلمي.
[٤١٤٣] ١٦٨ - محمد بن سوادة األزدي الكوفي.

[٤١٤٤] ١٦٩ - محمد بن أبي السمان النجاشي، واسم أبي السمان سمعان بن
هبيرة النجاشي األسدي.

[٤١٤٥] ١٧٠ - محمد بن سمعان، أبي يحيى األسلمي، موالهم مدني. ٤
[٤١٤٦] ١٧١ - محمد بن شريح الحضرمي الكوفي، أسند عنه.

--------------------
١ - سعد (خ ل).

٢ - الوابضي (خ ل).

٣ - العابضي (خ ل).
٤ - أبو يحيى (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٥٢٢ كما أثبتناه.

(٢٨٥)



[٤١٤٧] ١٧٢ - محمد بن شهاب الكندي الكوفي.
[٤١٤٨] ١٧٣ - محمد بن شهاب بن زيد، أبو الحسن البارقي، كوفي.

[٤١٤٩] ١٧٤ - محمد بن شهاب بن عالف العبدي، أبو همام الكوفي ١.
[٤١٥٠] ١٧٥ - محمد بن شهاب الجرمي الكوفي.

[٤١٥١] ١٧٦ - محمد بن شجاع المروزي، أسند عنه.
[٤١٥٢] ١٧٧ - محمد بن شبيب النهدي، كوفي، أخو جعفر بن شبيب، يعرف

جعفر
بالبرذون.

[٤١٥٣] ١٧٨ - محمد بن الصامت الجعفي، أسند عنه.
[٤١٥٤] ١٧٩ - محمد بن الصلت بن مالك القرشي الكوفي.

[٤١٥٥] ١٨٠ - محمد بن صابر األزدي الكوفي.
[٤١٥٦] ١٨١ - محمد بن صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الجعفري المدني.

[٤١٥٧] ١٨٢ - محمد بن صالح بن مسعود الجدلي الكوفي، أسند عنه.
[٤١٥٨] ١٨٣ - محمد بن ضمرة بن مالك، أبو مالك العنزي الكوفي، أسند عنه.

[٤١٥٩] ١٨٤ - محمد بن ضباري بن مالك الطائي الكوفي، أسند عنه.
[٤١٦٠] ١٨٥ - محمد بن طلحة بن مصرف الهمداني اليامي ٢، كوفي.

[٤١٦١] ١٨٦ - محمد بن طلحة البكري، كوفي.
[٤١٦٢] ١٨٧ - محمد بن طلحة النهدي، أخو عبد الله بن طلحة.

[٤١٦٣] ١٨٨ - محمد بن طالب بن عمير العبدي.
[٤١٦٤] ١٨٩ - محمد بن طليب بن عمارة الخثعمي الكوفي.

[٤١٦٥] ١٩٠ - محمد بن طارق الطائي الكوفي.
[٤١٦٦] ١٩١ - محمد بن طارق التغلبي.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - اليامي نسبة إلى يام بن اجى قبيلة باليمن من همدان، وربما يقال: األيامى، كما في طبقات
ابن سعد: ٢٦١، وثقات ابن حبان ٧: ٣٨٨.

(٢٨٦)



[٤١٦٧] ١٩٢ - محمد بن ظهير بن عمارة المزني، كوفي. ١
[٤١٦٨] ١٩٣ - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي.

[٤١٦٩] ١٩٤ - محمد بن عبد الله الطيار.
[٤١٧٠] ١٩٥ - محمد بن عبد الله القالعي، أخو دارم، مولى بني تميم، الكوفي.

[٤١٧١] ١٩٦ - محمد بن عبد الله السجاد الكوفي.
[٤١٧٢] ١٩٧ - محمد بن عبد الله األعلم الكوفي.

[٤١٧٣] ١٩٨ - محمد بن عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبجر الكناني، أبو الحسن
الكوفي.

[٤١٧٤] ١٩٩ - محمد بن عبد الله الجملي المرادي الكوفي، أسند عنه.
[٤١٧٥] ٢٠٠ - محمد بن عبد الله بن سوادة الهمداني الخارفي الكوفي.

[٤١٧٦] ٢٠١ - محمد بن عبد الله بن شهاب، أبو عباد العبدي الكوفي، أسند عنه.
[٤١٧٧] ٢٠٢ - محمد بن عبد الله، روى عنه أبان بن عثمان، ولم نثبت معرفته.

[٤١٧٨] ٢٠٣ - محمد بن عبد الله بن عالثة الدمشقي، أسند عنه.
[٤١٧٩] ٢٠٤ - محمد بن عبد الله القرشي ٢.

[٤١٨٠] ٢٠٥ - محمد بن عبد الله بن عبد الرحمان بن أبي عقيل الثقفي الكوفي.
[٤١٨١] ٢٠٦ - محمد بن عبيد الله بن أبي سليمان العرزمي الكوفي. ٣

[٤١٨٢] ٢٠٧ - محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع، مولى، مات سنة سبع
وخمسين ومائة. ٤

--------------------
١ - أبو عمارة، أبو عبد الله (خ ل).

٢ - القسري (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٢٧٧ كما أثبتناه، وفي رجال البرقي: ١٩:
القسري.

٣ - الجرمي (خ ل)، ذكره ابن حجر في تهذيبه ٩: ٣٢٢، وابن سعد في طبقاته ٧: ٣٦٨ كما
أثبتناه.

٤ - عبد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٣٢١، وابن حبان في الثقات ٧: ٤٠٠ كما
أثبتناه.

(٢٨٧)



[٤١٨٣] ٢٠٨ - محمد بن عبيد الله الخثعمي الكوفي.
[٤١٨٤] ٢٠٩ - محمد بن عبيد الله بن مروان الكوفي.

[٤١٨٥] ٢١٠ - محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلي األنصاري القاضي الكوفي،
مات

سنة ثمان وأربعين ومائة.
[٤١٨٦] ٢١١ - محمد بن عبد الرحمان بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذؤيب

المدني،
أبو الحارث، أسند عنه، مات ابن أبي ذؤيب سنة سبع وخمسين ومائة، وكان

جليل القدر. ١
[٤١٨٧] ٢١٢ - محمد بن عبد الرحمان البزاز الليثي المدني.

[٤١٨٨] ٢١٣ - محمد بن عبد الرحمان البزاز الكوفي.
[٤١٨٩] ٢١٤ - محمد بن عبد الرحمان العرزمي الكوفي.

[٤١٩٠] ٢١٥ - محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر المليكي الجذعاني القرشي
التيمي،

أبو غرارة المكي، أسند عنه.
[٤١٩١] ٢١٦ - محمد بن عبد الرحمان الباهلي السهمي البصري، أسند عنه، مات

سنة
سبع وثمانين ومائة. ٢

[٤١٩٢] ٢١٧ - محمد بن عبد الرحمان الكوفي، أسند عنه.
[٤١٩٣] ٢١٨ - محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمان بن عوف الزهري

المدني، أسند عنه.
[٤١٩٤] ٢١٩ - محمد بن عبد العزيز بن زياد البارقي الكوفي.

[٤١٩٥] ٢٢٠ - محمد بن عبد العزيز الشيباني الكوفي.
[٤١٩٦] ٢٢١ - محمد بن عبد العزيز بن نقيع البارقي الكوفي.

--------------------
١ - عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٣٠٣، وابن سعد في طبقاته ٥: ٤١٢، وابن حبان في الثقات

٧: ٣٩٠، وفيهم: ذئب.
١ - الذهلي (خ ل).

(٢٨٨)



[٤١٩٧] ٢٢٢ - محمد بن عبد العزيز بن هاني الكوفي ١.
[٤١٩٨] ٢٢٣ - محمد بن عبد الملك بن أعين الشيباني، أبو علي.

[٤١٩٩] ٢٢٤ - محمد بن عبد الملك األنصاري، كوفي، نزل بغداد، أسند عنه،
ضعيف.

[٤٢٠٠] ٢٢٥ - محمد بن عبد الملك الطائي الكوفي.
[٤٢٠١] ٢٢٦ - محمد بن عبد الملك الكوفي.

[٤٢٠٢] ٢٢٧ - محمد بن عبد الواحد البكري الكوفي.
[٤٢٠٣] ٢٢٨ - محمد بن عبيد الكوفي الحذاء.

[٤٢٠٤] ٢٢٩ - محمد بن عبيد بن مدرك الحارثي الكوفي.
[٤٢٠٥] ٢٣٠ - محمد بن عبيد بن نسطاس المدني، أسند عنه. ٢

[٤٢٠٦] ٢٣١ - محمد بن عبد السالم الكوفي.
[٤٢٠٧] ٢٣٢ - محمد بن عباد الطائي الكوفي.

[٤٢٠٨] ٢٣٣ - محمد بن عباد بن عمرو الثقفي الكوفي.
[٤٢٠٩] ٢٣٤ - محمد بن عباد بن سريع البارقي.

[٤٢١٠] ٢٣٥ - محمد بن عبد بن خالد األسدي الصيداوي، موالهم كوفي.
[٤٢١١] ٢٣٦ - محمد بن عبدة السابري.

[٤٢١٢] ٢٣٧ - محمد بن عبيدة الحذاء، كوفي.
[٤٢١٣] ٢٣٨ - محمد بن عبيدة الفزاري، كوفي. ٣

[٤٢١٤] ٢٣٩ - محمد بن عمار الذهلي الكوفي.
[٤٢١٥] ٢٤٠ - محمد بن عوف األزدي. ٤

--------------------
١٣ - أم عيسى، بنت عبد الله.
١ - الكالبي الكوفي (خ ل).

٢ - بسطاس (خ ل).
٣ عنونه ابن حجر في تهذيب التهذيب ٩: ٣٩٤ وابن سعد في طبقاته ٧: ٤٩١ وابن حبان

في الثقات ٩: ٥٤ وفيهم عيينة.
٤ - عبيدة السابوري (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٢٠ كما أثبتناه.

(٢٨٩)



[٤٢١٦] ٢٤١ - محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمان المدني، مولى آل
المنكدر، واسم أبي عبد الرحمان فروخ، وربيعة هو الذي يقال له: ربيعة الرأي.

[٤٢١٧] ٢٤٢ - محمد بن عثمان بن زيد الجهني الكوفي، أبو عمارة، أسند عنه.
[٤٢١٨] ٢٤٣ - محمد بن عيسى الكندي.
[٤٢١٩] ٢٤٤ - محمد بن عثمان الكوفي.

[٤٢٢٠] ٢٤٥ - محمد بن عجالن المدني القرشي.
[٤٢٢١] ٢٤٦ - محمد بن عجالن، مولى بني هالل الكوفي.

[٤٢٢٢] ٢٤٧ - محمد بن عطية الحناط الكوفي.
[٤٢٢٣] ٢٤٨ - محمد بن عقبة المدني.

[٤٢٢٤] ٢٤٩ - محمد بن عمرو بن مهاجر الحضرمي الكوفي.
[٤٢٢٥] ٢٥٠ - محمد بن علي الحلبي، أسند عنه.

[٤٢٢٦] ٢٥١ - محمد بن علي بن الربيع السلمي الكوفي، أخو منصور بن المعتمر
السلمي المه، أسند عنه.

[٤٢٢٧] ٢٥٢ - محمد بن علي بن حيان الجعفي الكوفي، أسند عنه.
[٤٢٢٨] ٢٥٣ - محمد بن علي بن نجيح الجعفي، موالهم، أسند عنه.

[٤٢٢٩] ٢٥٤ - محمد بن عمر بن سويد العجلي الكوفي.
[٤٢٣٠] ٢٥٥ - محمد بن عمرو بن عبيد األنصاري القطان الكوفي، موالهم، وهو

ابن
أبي حفص، أسند عنه، وقيل: إنه كان يعدل بألف رجل، مات سنة ست وسبعين ومائة.

١
[٤٢٣١] ٢٥٦ - محمد بن عمران الهاشمي، كوفي، موالهم.

[٤٢٣٢] ٢٥٧ - محمد بن عمران الكندي.
[٤٢٣٣] ٢٥٨ - محمد بن عمارة بن ذكوان الكالبي الجعفري البزاز الكوفي، أبو

شداد، مات سنة أحدي وتسعين ومائة، وهو ابن ثالث وثمانين سنة.
--------------------

١ - عمر، العطار (خ ل)، عنونه البخاري في تاريخه ١: ١٩٤، وابن حبان في الثقات ٩: ٧٤٣
كما أثبتناه.

(٢٩٠)



[٤٢٣٤] ٢٥٩ - محمد بن عياش بن عمرو العامري الكوفي، أسند عنه. ١
[٤٢٣٥] ٢٦٠ - محمد بن عبادة بن أبي روق عطية بن الحارث الهمداني الوثني

الكوفي، أسند عنه. ٢
[٤٢٣٦] ٢٦١ - محمد بن عتبة السراج الكوفي، مولى بنى حنيفة.

[٤٢٣٧] ٢٦٢ - محمد بن عتبة الزعبلي الكوفي، وقيل: الزعبل من بني الحارث بن
كعب. ٣

[٤٢٣٨] ٢٦٣ - محمد بن عمرو الراشدي، كوفي.
[٤٢٣٩] ٢٦٤ - محمد بن عمير بن أبي الغريف الهمداني التباعي الكوفي. ٤

[٤٢٤٠] ٢٦٥ - محمد بن عمر الطائي الكوفي. ٥
[٤٢٤١] ٢٦٦ - محمد بن أبي السوداء عمرو، ويقال: عمران، بن غافر النهدي

الكوفي. ٦
[٤٢٤٢] ٢٦٧ - محمد بن عمران المدني.

[٤٢٤٣] ٢٦٨ - محمد بن عمران، مولى أم هاني بنت أبي طالب.
[٤٢٤٤] ٢٦٩ - محمد بن عمران البجلي الكوفي.
[٤٢٤٥] ٢٧٠ - محمد بن عوف األزدي الكوفي.

[٤٢٤٦] ٢٧١ - محمد بن عيثم الكوفي، أسند عنه.
[٤٢٤٧] ٢٧٢ - محمد بن عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي، كوفي مولى.

[٤٢٤٨] ٢٧٣ - محمد بن عائذ األزدي، كوفي.
[٤٢٤٩] ٢٧٤ - محمد بن عياض الناعظي الهمداني، كوفي.

--------------------
١ - عروة (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٧: ٤١٢ كما أثبتناه.

٢ - الواثقي (خ ل).
٣ - الزغبلي (خ ل).

٤ - أبى العريف (خ ل)، عنونه البخاري في تاريخه ١: ١٩٤، وابن حبان في الثقات ٩: ٣٧ كما
أثبتناه.

٥ - عمير (خ ل) عنونة ابن حجر في تهذيبه ٩: ٣٦٩ كما أثبتناه.
٦ - عمر (خ ل)

(٢٩١)



[٤٢٥٠] ٢٧٥ - محمد بن غالب أبي الهذيل، وهو غالب بن الهذيل الكوفي الشاعر،
و

أخوه علي، رويا عنه عليه السالم.
[٤٢٥١] ٢٧٦ - محمد بن غالب بن عثمان الهمداني المشعاري الكوفي، مات سنة

ست
وثمانين ومائة، وكان مولده سنة اثنتين وثالثين ومائة يوم ظهر بنو هاشم. ١

[٤٢٥٢] ٢٧٧ - محمد بن غياث السامي ٢.
[٤٢٥٣] ٢٧٨ - محمد بن الفضل الهاشمي المدني.

[٤٢٥٤] ٢٧٩ - محمد بن الفضل بن عطية الخراساني، أسند عنه.
[٤٢٥٥] ٢٨٠ - محمد بن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع المدني، أبو عبد الله،

أسند عنه.
[٤٢٥٦] ٢٨١ - محمد بن الفضل بن يزيد التمار الكوفي. ٣

[٤٢٥٧] ٢٨٢ - محمد بن فضيل بن غزوان الضبي، موالهم، أبو عبد الرحمان، ثقة.
[٤٢٥٨] ٢٨٣ - محمد بن فضيل الزرقي.

[٤٢٥٩] ٢٨٤ - محمد بن فضيل بن كثير األزدي، كوفي صيرفي.
[٤٢٦٠] ٢٨٥ - محمد بن فضيل بن عطاء المدني الكوفي.

[٤٢٦١] ٢٨٦ - محمد بن فضالة البكري الكوفي.
[٤٢٦٢] ٢٨٧ - محمد بن فضالة المدني.

[٤٢٦٣] ٢٨٨ - محمد بن الفيض بن المختار الجعفي.
[٤٢٦٤] ٢٨٩ - محمد بن الفرات الجرامي.

[٤٢٦٥] ٢٩٠ - محمد بن الفرج الكوفي.
[٤٢٦٦] ٢٩١ - محمد بن فليح الشيباني، موالهم كوفي.

[٤٢٦٧] ٢٩٢ - محمد بن قابوس اللخمي الكوفي.
--------------------
١ - سنة ظهور بني هاشم (خ ل).

٢ - الشامي (خ ل).
٣ - الثمالي (خ ل).

(٢٩٢)



[٤٢٦٨] ٢٩٣ - محمد بن قزعة الكوفي ١.
[٤٢٦٩] ٢٩٤ - محمد بن قيس، أبو نصر األسدي الكوفي، ثقة.

[٤٢٧٠] ٢٩٥ - محمد بن قيس، أبو قدامة األسدي، كوفي.
[٤٢٧١] ٢٩٦ - محمد بن قيس األسدي الكوفي، ثقة.
[٤٢٧٢] ٢٩٧ - محمد بن قيس األسدي، أبو عبد الله.

[٤٢٧٣] ٢٩٨ - محمد بن قيس البجلي، كوفي، أسند عنه، صاحب المسائل التي
يرويها

عنه عاصم بن حميد، مات سنة أحدي وخمسين ومائة.
[٤٢٧٤] ٢٩٩ - محمد بن القاسم األسدي، كوفي، أبو إبراهيم، يقال له: الكاو،

مات
سنة سبع ومائتين. ٢

[٤٢٧٥] ٣٠٠ - محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي
طالب

عليهما السالم، مدني، يقال له: محمد البطحاني، معروف. ٣
[٤٢٧٦] ٣٠١ - محمد بن القاسم البصري.

[٤٢٧٧] ٣٠٢ - محمد بن قزعة الكوفي.
[٤٢٧٨] ٣٠٣ - محمد بن كثير العكلي، كوفي.

[٤٢٧٩] ٣٠٤ - محمد بن كردوس الكوفي، بياع السابري.
[٤٢٨٠] ٣٠٥ - محمد بن كريب النهدي، كوفي.

[٤٢٨١] ٣٠٦ - محمد بن كثير الجعفري الكالبي الكوفي، أسند عنه.
[٤٢٨٢] ٣٠٧ - محمد بن الليث الهمداني المشعاري الكوفي، أسند عنه.

[٤٢٨٣] ٣٠٨ - محمد بن لبيب بن عبد الرحمان الهمداني الشاكري، كوفي.
[٤٢٨٤] ٣٠٩ - محمد بن لوط بن إسحاق بن الفضل الهاشمي.
[٤٢٨٥] ٣١٠ - محمد بن مدرك الهمداني الكوفي، أسند عنه.

--------------------
١ - قرعة (خ ل).

٢ - الكاره (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٤٠٧ كما أثبتناه.
٣ - الحسين بن زيد بن الحسين (خ ل)، ذكره في عدة الطالب: ٧٠ كما أثبتناه.

(٢٩٣)



[٤٢٨٦] ٣١١ - محمد بن مدرك النخعي الكوفي، أسند عنه.
[٤٢٨٧] ٣١٢ - محمد بن موسى المدني، مولى الفطريين.

[٤٢٨٨] ٣١٣ - محمد بن موسى الكندي، كوفي.
[٤٢٨٩] ٣١٤ - محمد بن موسى الليثي، كوفي.

[٤٢٩٠] ٣١٥ - محمد بن موسى الطائي، كوفي.
[٤٢٩١] ٣١٦ - محمد بن مسافع البكري الكوفي. ١

[٤٢٩٢] ٣١٧ - محمد بن مسلم الزهري المدني، تابعي، وهو محمد بن مسلم بن
عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن شهاب بن زهرة بن كالب، ولد سنة اثنتين

وخمسين، ومات سنة أربع وعشرين ومائة، وله اثنتان وسبعون سنة، وقيل:
سبعون سنة. ٢

[٤٢٩٣] ٣١٨ - محمد بن مسلم بن رباح الثقفي، أبو جعفر الطحان األعور، أسند
عنه،

قصير دحداج، روى عنهما عليهما السالم، واروى الناس عنه العال بن رزين
القال، مات سنة خمسين ومائة، وله نحو من سبعين سنة.

[٤٢٩٤] ٣١٩ - محمد بن مسلم العبدي، كوفي.
[٤٢٩٥] ٣٢٠ - محمد بن مسلم بن هرمز الطائفي.

[٤٢٩٦] ٣٢١ - محمد بن مسلم الحميري، موالهم كوفي.
[٤٢٩٧] ٣٢٢ - محمد بن مسعود الطائي، كوفي.

[٤٢٩٨] ٣٢٣ - محمد بن مضارب، كوفي.
[٤٢٩٩] ٣٢٤ - محمد بن ميسر بن عبد الله، مولى، وأخوه علي.

[٤٣٠٠] ٣٢٥ - محمد بن مرة الكوفي.
[٤٣٠١] ٣٢٦ - محمد بن منصور الجرجاني.

[٤٣٠٢] ٣٢٧ - محمد بن مساور التميمي الكوفي، مات سنة ثالث وثمانين ومائة،
--------------------

١ - مسامع (خ ل)، لعله محمد بن مسافع بن مساور، عنونه البخاري في تاريخه ١: ٢٤٢.
٢ - عبد الله بن عبد الله (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٤٤٥ كما أثبتناه.

(٢٩٤)



وهو ابن سبع وسبعين سنة.
[٤٣٠٣] ٣٢٨ - محمد بن المثني األزدي الكوفي.
[٤٣٠٤] ٣٢٩ - محمد بن ميسرة الكندي الكوفي.

[٤٣٠٥] ٣٣٠ - محمد بن المشمعل الهمداني، كوفي، أسند عنه.
[٤٣٠٦] ٣٣١ - محمد بن منصور بن عامر الطائي الكوفي، أسند عنه.

[٤٣٠٧] ٣٣٢ - محمد بن مروان بن عثمان المدني.
[٤٣٠٨] ٣٣٣ - محمد بن مروان البصري، حدث عنه أسيد بن زيد.

[٤٣٠٩] ٣٣٤ - محمد بن مروان الذهلي البصري، أصله كوفي، أبو عبد الله، ويقال:
أبو يحيى، أسند عنه، مات سنة أحدي وستين ومائة، وله ثالث وثمانون سنة.

[٤٣١٠] ٣٣٥ - محمد بن مجيب الصائغ، كوفي، نزل بغداد.
[٤٣١١] ٣٣٦ - محمد بن ميمون، أبو عبد الله، مولى بني شيبان، بصري.

[٤٣١٢] ٣٣٧ - محمد بن ميمون التميمي الزعفراني، أسند عنه، يكنى أبا النضر ١.
[٤٣١٣] ٣٣٨ - محمد بن ميمون الحضرمي التبعي.

[٤٣١٤] ٣٣٩ - محمد بن ميمون بن عطاء األسدي، أسند عنه.
[٤٣١٥] ٣٤٠ - محمد بن ميمون الخثعمي، كوفي، أسند عنه.

[٤٣١٦] ٣٤١ - محمد بن ميمون الكندي الكوفي، موالهم.
[٤٣١٧] ٣٤٢ - محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي المدني، أسند عنه.
[٤٣١٨] ٣٤٣ - محمد بن مالك بن عطية األحمسي، أبو عبد الله الكوفي، أسند

عنه.
[٤٣١٩] ٣٤٤ - محمد بن المسور الهمداني األرحبي الكوفي.

[٤٣٢٠] ٣٤٥ - محمد بن مهاجر بن عبيد األزدي، أبو خالد الكوفي ٢.
--------------------

١ - عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٤٨٥ كما أثبتناه، وفي رجال النجاشي، الرقم: ٩٥:
أبو نصر.

٢ - ذكر الشيخ في الفهرست، الرقم: ٣٠ في ترجمة ابنه إسماعيل، ان ابان روى عن الباقر
عليه السالم، وروى ابنه إسماعيل عن الصادق عليه السالم.

(٢٩٥)



[٤٣٢١] ٣٤٦ - محمد بن مقالص األسدي الكوفي، أبو الخطاب، ملعون غال،
يكنى

مقالص، األسدي أبا زينب البزاز البراد.
[٤٣٢٢] ٣٤٧ - محمد بن مطرف، أبو غسان المدني.

[٤٣٢٣] ٣٤٨ - محمد بن معاذ بن عمران الربعي، كوفي، أسند عنه.
[٤٣٢٤] ٣٤٩ - محمد بن مفضل بن قيس بن رمانة األشعري الكوفي.

[٤٣٢٥] ٣٥٠ - محمد بن المشمعل الهجري الكوفي.
[٤٣٢٦] ٣٥١ - محمد بن مسكان، ذكره الكشي وقال: هو مجهول.

[٤٣٢٧] ٣٥٢ - محمد بن النعمان الحضرمي، كوفي.
[٤٣٢٨] ٣٥٣ - محمد بن النعمان األزدي الكوفي.

[٤٣٢٩] ٣٥٤ - محمد بن نضلة الخزاعي المدني، أسند عنه.
[٤٣٣٠] ٣٥٥ - محمد بن نعيم الصحاف الكوفي، وأخواه الحسين وعلي.

[٤٣٣١] ٣٥٦ - محمد بن النعمان البجلي األحول، أبو جعفر شاه الطاق، ابن عم
المنذر

ابن أبي طريفة. ١
[٤٣٣٢] ٣٥٧ - محمد بن نوفل بن عائذ الصيرفي الكوفي.

[٤٣٣٣] ٣٥٨ - محمد بن نصر بن عبد الرحمان البارقي الكوفي.
[٤٣٣٤] ٣٥٩ - محمد بن ناجية الصيرفي األنصاري، كوفي.
[٤٣٣٥] ٣٦٠ - محمد بن نافع األنصاري المدني، أسند عنه.

[٤٣٣٦] ٣٦١ - محمد بن نافع الحميري، كوفي.
[٤٣٣٧] ٣٦٢ - محمد بن النضر بن قرواش النهدي الجمال، كوفي.

[٤٣٣٨] ٣٦٣ - محمد بن هالل بن أبي هالل المذحجي، مولى بني كعب، حليف
بني جمح، المدني. ٢

--------------------
١ - هو محمد بن علي بن النعمان، يأتي له ذكر في أصحاب الكاظم عليه السالم.

٢ - هالم (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٤٩٨، وابن حبان في الثقات ٧: ٤٣٨ كما
أثبتناه.

(٢٩٦)



[٤٣٣٩] ٣٦٤ - محمد بن هالل الهمداني الخيواني الكوفي.
[٤٣٤٠] ٣٦٥ - محمد بن هاشم الطائي.

[٤٣٤١] ٣٦٦ - محمد بن هشام الكوفي الفزاري، أسند عنه.
[٤٣٤٢] ٣٦٧ - محمد بن الهذيل الطائي الكوفي.

[٤٣٤٣] ٣٦٨ - محمد بن هاني، أبو عبد الملك الليثي الكوفي.
[٤٣٤٤] ٣٦٩ - محمد بن هاني الهمداني.

[٤٣٤٥] ٣٧٠ - محمد بن همام العبدي، أبو شهاب الكوفي.
[٤٣٤٦] ٣٧١ - محمد بن هاشم الطائي الكوفي.

[٤٣٤٧] ٣٧٢ - محمد بن هاشم القرشي، موالهم كوفي.
[٤٣٤٨] ٣٧٣ - محمد بن همام التميمي الحنظلي الكوفي.

[٤٣٤٩] ٣٧٤ - محمد بن الوليد بن الوليد العنزي، أبو المفضل، كوفي، أسند عنه.
١

[٤٣٥٠] ٣٧٥ - محمد بن الوليد بن عمارة، أبو رجاء، مولى قريش، كوفي.
[٤٣٥١] ٣٧٦ - محمد بن وال د األنصاري.

[٤٣٥٢] ٣٧٧ - محمد بن الورد المنقري التميمي، كوفي.
[٤٣٥٣] ٣٧٨ - محمد بن واصل بن سليم التميمي المنقري، كوفي، أسند عنه.

[٤٣٥٤] ٣٧٩ - محمد بن وائل العنزي الكوفي.
[٤٣٥٥] ٣٨٠ - محمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي

طالب
عليهما السالم الهاشمي المدني.

[٤٣٥٦] ٣٨١ - محمد بن يحيى بن طحال المدني. ٢
[٤٣٥٧] ٣٨٢ - محمد بن يحيى المدني، روى عنه زكريا بن محمد.

[٤٣٥٨] ٣٨٣ - محمد بن يحيى الخثعمي.
[٤٣٥٩] ٣٨٤ - محمد بن يحيى المدني.

--------------------
١ - محمد بن الوليد العنزي، أبو الفضل (خ ل).

٢ - كحال (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٢٣٥ كما أثبتناه.

(٢٩٧)



[٤٣٦٠] ٣٨٥ - محمد بن يحيى القرشي.
[٤٣٦١] ٣٨٦ - محمد بن يحيى األحمري الكوفي، زاهد، نزل الري. ١

[٤٣٦٢] ٣٨٧ - محمد بن يحيى الكندي البدي، أخو زكريا بن يحيى البدي، أسند
عنه.

[٤٣٦٣] ٣٨٨ - محمد بن يونس الكوفي، أسند عنه.
[٤٣٦٤] ٣٨٩ - محمد بن يعقوب بن قيس البجلي الدهني الكوفي.

[٤٣٦٥] ٣٩٠ - محمد بن يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي، موالهم، أسند عنه.
[٤٣٦٦] ٣٩١ - محمد بن يزيد الرواسي.
[٤٣٦٧] ٣٩٢ - محمد بن يزيد الكوفي.

[٤٣٦٨] ٣٩٣ - محمد بن يزيد بن عمر الثقفي، كوفي.
[٤٣٦٩] ٣٩٤ - محمد بن يزيد العطار، صاحب البان الكوفي، أسند عنه، مات سنة

تسع وأربعين ومائة، وهو ابن أحدي وستين سنة.
[٤٣٧٠] ٣٩٥ - محمد بن يزيد، أبو األشهب الجعفي الكوفي. ٢

[٤٣٧١] ٣٩٦ - محمد بن يوسف الصنعاني.
[٤٣٧٢] ٣٩٧ - محمد بن اليسع بن عبد الله الكوفي

[٤٣٧٣] ٣٩٨ - محمد بن ياسين بن عمارة القيسي، موالهم كوفي، مات سنة
أحدي و

سبعين ومائة، وله واثنتان وستون سنة.
[٤٣٧٤] ٣٩٩ - محمد بن ياسر الكوفي.

[٤٣٧٥] ٤٠٠ - محمد بن اليمان البكري الكوفي العنزي.
[٤٣٧٦] ٤٠١ - محمد الهمداني، روى عنه غالب بن عثمان. ٣

--------------------
١ - ذاهر (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٩: ٥٣٠، وفيه: محمد بن يزيد اآلدمي يعرف

باألحمر وكان زاهدا من المسلمين.
٢ - محمد بن يزيد بن األشهب (خ ل).

٣ - محمد بن الهمداني (خ ل).

(٢٩٨)



[٤٣٧٧] ٤٠٢ - محمد الحداد الكوفي، روى عنه الحكم بن سليمان. ١
[٤٣٧٨] ٤٠٣ - محمد، مولى بنى رواس، كوفي، روى عنه إسحاق بن يزيد.

[٤٣٧٩] ٤٠٤ - محمد الخزاز الكوفي، روى عنه ابن مسكان.
[٤٣٨٠] ٤٠٥ - محمد، مولى بني زهرة، كوفي، روى عنه عبد الله بن المغيرة.
[٤٣٨١] ٤٠٦ - محمد التميمي السعدي، كوفي، موالهم، روى عنه يحيى بن

مساور. ٢
[٤٣٨٢] ٤٠٧ - محمد الكلبي، روى عنه صفوان بن يحيى. ٣

[٤٣٨٣] ٤٠٨ - محمد الواسطي، روى عنه ابان.
[٤٣٨٤] ٤٠٩ - محمد الجعفي، كوفي.

[٤٣٨٥] ٤١٠ - محمد القال.
[٤٣٨٦] ٤١١ - محمد بن أبي محمد الغبري البصري، مولى بني غبرة.

[٤٣٨٧] ٤١٢ - محمد بن أبي عمير البزاز، بياع السابري، يروي عنه الحسن بن
محمد

ابن سماعة. ٤
[٤٣٨٨] ٤١٣ - محمد بن أبي سليمان الكندي، موالهم.
[٤٣٨٩] ٤١٤ - محمد بن أبي محمد السجاد كوفي. ٥

--------------------
١ - محمد بن الحداد (خ ل)، لعله محمد بن خلف الحدادي، عنونه ابن حجر في تهذيبه

٩: ١٤٩، وابن حبان في الثقات ٩: ١٤١.
٢ - السعيدي (خ ل)، لعله محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية الضرير، عنونه

ابن حجر في تهذيبه ٩: ١٣٧، وابن حبان في الثقات ٧: ٤٤١.
٣ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٤ - محمد بن أبي عير هذا غير ما يأتي في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السالم، فان هذا
يروى عن الصادق عليه السالم وتوفى في حياة الكاظم عليه السالم، وذاك لم يدرك الصادق

عليه السالم، ولهذا ال يمكن ان يروى الحسن بن محمد بن سماعة المتوفى سنة ٢٣٦ عنه، لما عرفت
من أنه مات في حياة الكاظم عليه السالم، والظاهر - والله العالم - ان االمر اشتبه على الشيخ

قدس سره.
٥ - محمد بن السجاد (خ ل)

(٢٩٩)



[٤٣٩٠] ٤١٥ - محمد بن أبي محمد األعلم الكوفي.
[٤٣٩١] ٤١٦ - محمد بن أبي زياد األعجمي الكوفي.

[٤٣٩٢] ٤١٧ - محمد بن أبي الجهم األزدي الثمالي الكوفي
[٤٣٩٣] ٤١٨ - محمد بن أبي حمزة التيملي الكوفي.

[٤٣٩٤] ٤١٩ - محمد بن أبي زيد الكوفي.
[٤٣٩٥] ٤٢٠ - محمد بن أبي هالل الكوفي.

[٤٣٩٦] ٤٢١ - محمد بن أبي المجالد األزدي الكوفي، تابعي.
[٤٣٩٧] ٤٢٢ - محمد بن أبي عمارة الكوفي.

[٤٣٩٨] ٤٢٣ - محمد الوراق الكوفي.
[٤٣٩٩] ٤٢٤ - محمد بن أبي عمر الطبيب، كوفي، روى كتاب الديات عن أبي

عبد الله
عليه السالم، وهو المنسوب إلى ظريف بن ناصح ألنه طريقه.

[٤٤٠٠] ٤٢٥ - محمد بن أبي سارة الكوفي.
[٤٤٠١] ٤٢٦ - محمد بن أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيدة الثقفي، كوفي.

[٤٤٠٢] ٤٢٧ - محمد بن أبي سلمة الخثعمي الكوفي.
[٤٤٠٣] ٤٢٨ - محمد بن أبي الجهم األزدي الثمالي، كوفي.

[٤٤٠٤] ٤٢٩ - محمد بن أبي يزيد.
[٤٤٠٥] ٤٣٠ - موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب
عليهم السالم، أبو الحسن، وقيل: أبو إبراهيم.

[٤٤٠٦] ٤٣١ - موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
عليهما السالم، المدني.

[٤٤٠٧] ٤٣٢ - موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني، تابعي.
[٤٤٠٨] ٤٣٣ - موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي ١.

[٤٤٠٩] ٤٣٤ - محمد بن عبيدة، أبو حسان العجلي الكوفي، روى عنه صفوان
الجمال.

--------------------
١ - الزيدي (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٣٥٦ كما أثبتناه.

(٣٠٠)



[٤٤١٠] ٤٣٥ - موسى بن عبد العزيز، مولى بني قيس بن ثعلبة، كوفي.
[٤٤١١] ٤٣٦ - موسى بن صالح الهمداني الكوفي، أبو مسعود. ١

[٤٤١٢] ٤٣٧ - موسى بن مطين القرشي الكوفي.
[٤٤١٣] ٤٣٨ - موسى بن سالم األسدي، موالهم كوفي.

[٤٤١٤] ٤٣٩ - موسى بن عبد الله األشعري القمي، روى عنهما عليهما السالم.
[٤٤١٥] ٤٤٠ - موسى بن القاسم الحضرمي، مولى بني صهيب ٢.

[٤٤١٦] ٤٤١ - موسى بن سليمان األزدي، كوفي.
[٤٤١٧] ٤٤٢ - موسى، أبو الحسن العجلي، روى عنهما عليهما السالم، روى عنه

علي
ابن شجرة.

[٤٤١٨] ٤٤٣ - موسى بن بكر الواسطي.
[٤٤١٩] ٤٤٤ - موسى السراج الكوفي.

[٤٤٢٠] ٤٤٥ - موسى بن نشيط الخثعمي، كوفي.
[٤٤٢١] ٤٤٦ - موسى بن أبي الغدير الهمداني، كوفي.

[٤٤٢٢] ٤٤٧ - موسى االبزاري الكوفي.
[٤٤٢٣] ٤٤٨ - موسى الحناط، روى عنهما عليهما السالم، روى عنه علي بن أبي

المغيرة. ٣
[٤٤٢٤] ٤٤٩ - موسى بن عمير، أبو هارون المكفوف، مولى آل جعدة بن هبيرة،

كوفي.
[٤٤٢٥] ٤٥٠ - موسى بن نصير الوابشي الكوفي.

[٤٤٢٦] ٤٥١ - موسى بن عمارة الجعفي، موالهم كوفي.
--------------------

١ - صليح (خ ل).
٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٣ - الخياط (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٣٦٥، وابن حبان في الثقات ٧: ٤٥٤ كما
أثبتناه.

(٣٠١)



[٤٤٢٧] ٤٥٢ - موسى بن جعفر بن أبي كثير المدني.
[٤٤٢٨] ٤٥٣ - موسى بن سابق الكوفي.

[٤٤٢٩] ٤٥٤ - موسى بن عطية األزدي الغامدي الكوفي.
[٤٤٣٠] ٤٥٥ - موسى بن هالل النخعي، أسند عنه، كوفي.

[٤٤٣١] ٤٥٦ - موسى بن العالء الكوفي.
[٤٤٣٢] ٤٥٧ - مالك بن انس بن أبي عامر األصبحي المدني.

[٤٤٣٣] ٤٥٨ - مالك بن أعين الجهني الكوفي، مات في حياة أبي عبد الله عليه
السالم.

[٤٤٣٤] ٤٥٩ - مالك بن عطية البجلي الكوفي األحمسي.
[٤٤٣٥] ٤٦٠ - مالك بن خالد األسدي الكوفي.

[٤٤٣٦] ٤٦١ - مالك بن سويد األسدي، موالهم كوفي.
[٤٤٣٧] ٤٦٢ - مالك بن حصين السكوني ١.

[٤٤٣٨] ٤٦٣ - مالك بن عيسى األرحبي الكوفي.
[٤٤٣٩] ٤٦٤ - مالك بن عبادة الهمداني.

[٤٤٤٠] ٤٦٥ - مالك بن الغيداق الثمالي الكوفي.
[٤٤٤١] ٤٦٦ - مالك بن زياد بن ثور العنزي الكوفي.

[٤٤٤٢] ٤٦٧ - المغيرة بن عبد السالم بن هبيرة ٢.
[٤٤٤٣] ٤٦٨ - المغيرة بن عطية الكوفي.
[٤٤٤٤] ٤٦٩ - المغيرة بن توبة الكوفي.

[٤٤٤٥] ٤٧٠ - المغيرة بن سليمان الحنفي.
[٤٤٤٦] ٤٧١ - المغيرة بن األسود الحضرمي الكوفي.

[٤٤٤٧] ٤٧٢ - المغيرة، مولى أبي عبد الله عليه السالم، مدني، روى عنه عيسى بن
عبد الله.

--------------------
١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٢ - أبو هبيرة (خ ل).

(٣٠٢)



[٤٤٤٨] ٤٧٣ - مسلم بن خالد المكي الزنجي، أسند عنه.
[٤٤٤٩] ٤٧٤ - مسلم بن زياد، كوفي.

[٤٤٥٠] ٤٧٥ - مسلم بن رستم الكوفي، روى عن أبي الحسن عليه السالم، روى
عنه

حنان بن سدير.
[٤٤٥١] ٤٧٦ - مسلم بن صدقة األزدي، موالهم كوفي.

[٤٤٥٢] ٤٧٧ - مسلم بن سوادة الهمداني، كوفي.
[٤٤٥٣] ٤٧٨ - مسلمة بن جعفر البجلي األحمسي األعسم الكوفي ١.

[٤٤٥٤] ٤٧٩ - مسلمة األعور الهمداني الكوفي. ٢
[٤٤٥٥] ٤٨٠ - مسلمة بن سعيد البجلي البصري.

[٤٤٥٦] ٤٨١ - مسلمة بن سعيد العبدي، أبو األزعر الكوفي.
[٤٤٥٧] ٤٨٢ - معاوية بن عمار بن أبي معاوية البجلي الدهني، موالهم أبو القاسم

الكوفي، واسم أبي معاوية خباب، مولى.
[٤٤٥٨] ٤٨٣ - معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع المدني.

[٤٤٥٩] ٤٨٤ - معاوية بن وهب البجلي الكوفي، أبو الحسن.
[٤٤٦٠] ٤٨٥ - معاوية بن ميسرة بن شريح القاضي الكندي الكوفي.

[٤٤٦١] ٤٨٦ - معاوية بن صالح األندلسي القاضي.
[٤٤٦٢] ٤٨٧ - معاوية بن سلمة المزني الكوفي.

[٤٤٦٣] ٤٨٨ - معاوية بن سوادة الكناني الكوفي.
[٤٤٦٤] ٤٨٩ - معاوية بن سعيد الكندي الكوفي.

[٤٤٦٥] ٤٩٠ - معاوية بن سلمة النصري ٣
--------------------

١ - مسلم األعشى (خ ل)، عنونه البخاري في تاريخه ٧: ٣٨٨، وابن حجر في لسان الميزان
٦: ٢٣، وابن حبان في الثقات ٩: ١٨٠ كما أثبتناه.

٢ - هنا وما يأتي بعده: مسلم (خ ل).
٣ - البصري (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٢٠٧ كما أثبتناه.

(٣٠٣)



[٤٤٦٦] ٤٩١ - معاوية بن كليب بن معاوية بن جنادة األزدي الغامدي، كوفي.
[٤٤٦٧] ٤٩٢ - معاوية بن العال العجلي، كوفي.

[٤٤٦٨] ٤٩٣ - مبارك، أبو عبد الله الدباغ الكوفي.
[٤٤٦٩] ٤٩٤ - مبارك بن عبد الله، مولى بني أسد، كوفي.

[٤٤٧٠] ٤٩٥ - مبارك، مولى صباح المدائني.
[٤٤٧١] ٤٩٦ - مبارك، مولى إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس، كوفي.

[٤٤٧٢] ٤٩٧ - مبارك بن عبد الله الشيباني، موالهم كوفي.
[٤٤٧٣] ٤٩٨ - المعلى بن خنيس المدني، مولى أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٤٧٤] ٤٩٩ - المعلى بن موسى الكندي الطحان الكوفي.

[٤٤٧٥] ٥٠٠ - المعلى بن هالل بن سويد الجعفي الكوفي.
[٤٤٧٦] ٥٠١ - المعلى بن عثمان، أبو عثمان األحول، الكوفي.

[٤٤٧٧] ٥٠٢ - المعلى بن أسامة األزدي الكوفي.
[٤٤٧٨] ٥٠٣ - المعلى بن عطاء المحاربي الدغشي الكوفي.

[٤٤٧٩] ٥٠٤ - المعلى بن عبد الله، أبو الفضل الكوفي، مولى.
[٤٤٨٠] ٥٠٥ - المعلى بن زيد الكوفي ١.

[٤٤٨١] ٥٠٦ - المعلى بن شداد البكري الكوفي.
[٤٤٨٢] ٥٠٧ - مقرن بن عبد الرحمان، موالهم كوفي.

[٤٤٨٣] ٥٠٨ - مقرن بن سويد بن نجيح الكوفي.
[٤٤٨٤] ٥٠٩ - مقرن بن صالح الهمداني، موالهم كوفي.

[٤٤٨٥] ٥١٠ - مقرن القيناني، روى عنه أبو سعيد المكاري. ٢
[٤٤٨٦] ٥١١ - مطر بن أرقم العنزي الكوفي.

[٤٤٨٧] ٥١٢ - مطر بن كامل المزني الكوفي.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - الفتياني (خ ل).

(٣٠٤)



[٤٤٨٨] ٥١٣ - مطر بن سيار الكوفي، أبو سيارة ١.
[٤٤٨٩] ٥١٤ - محفوظ بن عبد الله الحضرمي.

[٤٤٩٠] ٥١٥ - محفوظ اإلسكاف الكوفي.
[٤٤٩١] ٥١٦ - مهران الكوفي.

[٤٤٩٢] ٥١٧ - مهران بن زيد الكلبي الكوفي.
[٤٤٩٣] ٥١٨ - المستنير بن يزيد الجعفي الكوفي.
[٤٤٩٤] ٥١٩ - المستنير بن عمرو الحنفي الكوفي.

[٤٤٩٥] ٥٢٠ - المثني بن راشد الحناط، أبو الوليد الكوفي.
[٤٤٩٦] ٥٢١ - المثني بن القاسم الحضرمي الكوفي.

[٤٤٩٧] ٥٢٢ - المثني بن عبد السالم العبدي، موالهم كوفي.
[٤٤٩٨] ٥٢٣ - المثني بن عطية الخارفي الهمداني الكوفي.

[٤٤٩٩] ٥٢٤ - معقل األسدي الكوفي.
[٤٥٠٠] ٥٢٥ - معقل بن عمرو الكناني.

[٤٥٠١] ٥٢٦ - مخلد بن عبد الله المجدي الكوفي.
[٤٥٠٢] ٥٢٧ - مخلد بن عبد الله الكوفي.

[٤٥٠٣] ٥٢٨ - مخلد بن خال د العنزي الكوفي. ٢
[٤٥٠٤] ٥٢٩ - مخلد بن شداد البجلي الكوفي.

[٤٥٠٥] ٥٣٠ - مخلد البصري.
[٤٥٠٦] ٥٣١ - منصور بن المعتمر، أبو عتاب السلمي الكوفي، تابعي. ٣

[٤٥٠٧] ٥٣٢ - منصور بن أبي األسود الليثي، موالهم كوفي، الحناط.
--------------------

١ - مطر بن سنان الكوفي أبو سيار (خ ل).
٢ - مخلد بن أبي خالد العمرى (خ ل).

٣ - أبو غياث (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٧: ٤٧٣، وابن حجر في تهذيبه ١٠: ٣١٢،
كما أثبتناه.

(٣٠٥)



[٤٥٠٨] ٥٣٣ - منصور بن الوليد الصيقل الكوفي، يكنى أبا محمد، روى عنهما
عليهما السالم.

[٤٥٠٩] ٥٣٤ - منصور بن حازم البجلي، موالهم كوفي، أسند عنه.
[٤٥١٠] ٥٣٥ - منصور بن يونس القرشي، موالهم، يكنى أبا يحيى، يقال له: بزرج،

روى عن أبي الحسن أيضا.
[٤٥١١] ٥٣٦ - منصور بن دينار األسدي الكوفي، أسند عنه.

[٤٥١٢] ٥٣٧ - مقاتل بن سليمان الخراساني.
[٤٥١٣] ٥٣٨ - المنهال بن عمرو األسدي، كوفي، روى عن علي بن الحسين

وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السالم.
[٤٥١٤] ٥٣٩ - المنهال القصاب ١.

[٤٥١٥] ٥٤٠ - المنهال بن المهلب الزنبقي الكوفي، مولى.
[٤٥١٦] ٥٤١ - المنهال بن مقالص القماط الكوفي.

[٤٥١٧] ٥٤٢ - معاذ بن مسلم الهراء األنصاري النحوي الكوفي، أسند عنه.
[٤٥١٨] ٥٤٣ - معاذ بن كثير الكسائي الكوفي.
[٤٥١٩] ٥٤٤ - معاذ بن عائذ العكلي، كوفي.

[٤٥٢٠] ٥٤٥ - مسعدة بن اليسع البصري.
[٤٥٢١] ٥٤٦ - مسعدة بن صدقة العبسي البصري، أبو محمد.

[٤٥٢٢] ٥٤٧ - مسعدة بن زياد الكوفي.
[٤٥٢٣] ٥٤٨ - مسعدة بن عمرو األزدي، كوفي.

[٤٥٢٤] ٥٤٩ - مسعدة بن قرظة الكوفي.
[٤٥٢٥] ٥٥٠ - مسعدة بن جعفر الكوفي.

[٤٥٢٦] ٥٥١ - مسعدة بن الربيع المسلي الكوفي.
[٤٥٢٧] ٥٥٢ - مسعدة بن عامر األزدي.

--------------------
١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٣٠٦)



[٤٥٢٨] ٥٥٣ - مسعدة، مولى بني هاشم المدني.
[٤٥٢٩] ٥٥٤ - مفضل بن قيس بن رمانة، مولى األشعريين، كوفي، أسند عنه.

[٤٥٣٠] ٥٥٥ - مفضل بن عمر الجعفي الكوفي.
[٤٥٣١] ٥٥٦ - مفضل بن مهلهل التميمي السعدي الكوفي.

[٤٥٣٢] ٥٥٧ - مفضل بن محمد الضبي الكوفي، نزل البصرة.
[٤٥٣٣] ٥٥٨ - مفضل بن صدقة بن سعيد ١ الحنفي، أبو حماد، أسند عنه.

[٤٥٣٤] ٥٥٩ - مفضل الجعفي، مولى بنى بدى. ٢
[٤٥٣٥] ٥٦٠ - مفضل بن سويد األحمري الكوفي.

[٤٥٣٦] ٥٦١ - مفضل بن مالك الكوفي.
[٤٥٣٧] ٥٦٢ - مفضل بن عمارة الضبي الكوفي.

[٤٥٣٨] ٥٦٣ - مفضل بن يزيد الكوفي.
[٤٥٣٩] ٥٦٤ - مفضل بن سعد الفزاري الكوفي.
[٤٥٤٠] ٥٦٥ - مفضل بن عياث القرشي، كوفي.

[٤٥٤١] ٥٦٦ - مفضل بن صالح، أبو علي، مولى بني أسد، يكنى أبا جميلة أيضا،
مات

في حياة الرضا عليه السالم.
[٤٥٤٢] ٥٦٧ - مفضل بن عامر الليثي، كوفي.

[٤٥٤٣] ٥٦٨ - مفضل بن زياد الحناط الكوفي.
[٤٥٤٤] ٥٦٩ - معمر بن راشد الصنعاني البصري، أبو عروة.

[٤٥٤٥] ٥٧٠ - معمر بن يحيى بن سام الضبي، موالهم كوفي. ٣
--------------------

١ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ١١١٣، وفيه: مفضل بن سعيد بن صدقة.
٢ - مفضل بن المفضل (خ ل)، لعله مفضل بن يونس الجعفي، عنونه ابن حجر في تهذيبه

١٠: ٢٧٦، وابن حبان في الثقات ٩: ١٨٤.
٣ - ساباط (خ ل)، عنونه البخاري في تاريخه ٧: ٣٧٧، وابن حبان في الثقات ٧: ٤٨٥، وابن

حجر في تهذيبه ١٠: ٢٤٩ كما أثبتاه ذكر البرقي في رجاله: ١١ و ١٧، وفيه: بسام، والنجاشي في
رجاله، الرقم: ١١٤١، وفيه: سالم.

(٣٠٧)



[٤٥٤٦] ٥٧١ - معمر بن عطاء بن وشيكة الكوفي.
[٤٥٤٧] ٥٧٢ - معمر بن خيثم، أخو أبي معمر سعيد بن خيثم ١.

[٤٥٤٨] ٥٧٣ - معمر بن زائدة، قائد األعمش، كوفي.
[٤٥٤٩] ٥٧٤ - معمر بن الحسن الهذلي البصري.

[٤٥٥٠] ٥٧٥ - معمر بن عمر، روى عنهما عليهما السالم.
[٤٥٥١] ٥٧٦ - معمر بن عمارة الجعفي، كوفي.

[٤٥٥٢] ٥٧٧ - معمر بن موسى.
[٤٥٥٣] ٥٧٨ - معمر بن عطية النقيمي الكوفي.

[٤٥٥٤] ٥٧٩ - معمر الزيات.
[٤٥٥٥] ٥٨٠ - معمر بن مهاجر، مولى األنصار، كوفي.

[٤٥٥٦] ٥٨١ - معمر بن عيسى الكوفي.
[٤٥٥٧] ٥٨٢ - محمود بن أبي العرندس البكري، كوفي.

[٤٥٥٨] ٥٨٣ - مسكين بن عبد الله السمان الكوفي.
[٤٥٥٩] ٥٨٤ - مسكين بن عبد الله الكوفي.

[٤٥٦٠] ٥٨٥ - مسكين، أبو الحسن األزدي الكوفي، روى عنه علي بن النعمان.
[٤٥٦١] ٥٨٦ - محرز بن حازم الزيدلي األثرم الكوفي.

[٤٥٦٢] ٥٨٧ - محرز بن فضالة األزدي الكوفي.
[٤٥٦٣] ٥٨٨ - منذر بن أبي طريفة البجلي، موالهم كوفي، روى عنهما عليهما

السالم،
وابنه الحسين.

[٤٥٦٤] ٥٨٩ - منذر بن الصباح الزيات الكوفي
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

(٣٠٨)



[٤٥٦٥] ٥٩٠ - منذر بن جيفر العبدي، كوفي. ١
[٤٥٦٦] ٥٩١ - منذر بن علي العنزي الكوفي، أسند عنه ٢.

[٤٥٦٧] ٥٩٢ - مجمع بن معتب الكندي، كوفي.
[٤٥٦٨] ٥٩٣ - مجمع الحناط الكوفي، روى عنه صفوان.

[٤٥٦٩] ٥٩٤ - مصعب بن وردان األزدي الكوفي.
[٤٥٧٠] ٥٩٥ - مصعب بن سالم التميمي، كوفي.

[٤٥٧١] ٥٩٦ - ميسر بن عبد الله النخعي، روى عنهما عليهما السالم، وابناه محمد
وعلي.

[٤٥٧٢] ٥٩٧ - ميسر بن عبد العزيز، بياع الزطي، مات في حياة أبي عبد الله
عليه السالم، وقيل: ميسر - بفتح الميم.

[٤٥٧٣] ٥٩٨ - مبشر بن عمارة األزدي الكوفي.
[٤٥٧٤] ٥٩٩ - مبشر بن العطاف الهمداني الكوفي.

[٤٥٧٥] ٦٠٠ - ميمون القداح المكي، مولى بني هاشم، روى عنهما عليهما السالم.
[٤٥٧٦] ٦٠١ - ميمون البان الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[٤٥٧٧] ٦٠٢ - ميمون الجبان، كوفي. ٣
[٤٥٧٨] ٦٠٣ - مسعود بن سعد، أبو سعد الجعفي، كوفي. ٤

[٤٥٧٩] ٦٠٤ - مسعود بن أسباط الكوفي.
[٤٥٨٠] ٦٠٥ - محبوب بن عبد الله العطار، كوفي.

--------------------
١ - كذا في النسخ وفي مشيخة الفقيه، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٧٤٥، والنجاشي

في رجاله، الرقم: ١١١٩، وفيهما: جفير، والظاهر أن ما هنا هو الصحيح لوروده في الروايات.
٢ - نسخة (ط) متفردة بنقله.

٣ - لعله ميمون بن جابان البصري، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٣٨٨، وابن حبان في
الثقات ٧: ٤٧١.

٤ - أبو سعيد (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ١١٧، والبخاري في تاريخه ٧: ٤٢٣، و
فيهما: أبو سعد وقيل أبو سعيد.

(٣٠٩)



[٤٥٨١] ٦٠٦ - محبوب بن سالم الجعفي الكوفي.
[٤٥٨٢] ٦٠٧ - محبوب بن حسان، وقيل: أبو حسان، السكوني الكوفي.

[٤٥٨٣] ٦٠٨ - مروان بن معاوية الفزاري الكوفي.
[٤٥٨٤] ٦٠٩ - مروان بن عثمان المدني.

[٤٥٨٥] ٦١٠ - مروان بن أسد الكوفي، روى عنه معاوية بن وهب.
[٤٥٨٦] ٦١١ - مرزبان بن مسعود، وقيل: ابن مسروق، الكندي الكوفي.

[٤٥٨٧] ٦١٢ - المرزبان بن خالد الكوفي.
[٤٥٨٨] ٦١٣ - ميسرة بن حبيب، أبو حازم النهدي.

[٤٥٨٩] ٦١٤ - ميسرة الكوفي ١.
[٤٥٩٠] ٦١٥ - ميسرة، بياع الزطي، كوفي.

[٤٥٩١] ٦١٦ - مزيد بن زياد الكاهلي الكوفي، موالهم.
[٤٥٩٢] ٦١٧ - مزيد بن المهلهل البكر ي.

[٤٥٩٣] ٦١٨ - مدرك بن أبي الهزهاز النخعي الكوفي.
[٤٥٩٤] ٦١٩ - مدرك بن عمار الطائي الكوفي.

[٤٥٩٥] ٦٢٠ - مهاجر بن كثير األسدي.
[٤٥٩٦] ٦٢١ - مهاجر بن زيد األسدي.

[٤٥٩٧] ٦٢٢ - مهاجر بن عجالن األزدي الكوفي.
[٤٥٩٨] ٦٢٣ - مرة بن عصمة الطائي الكوفي.

[٤٥٩٩] ٦٢٤ - مرة الكندي، كوفي.
[٤٦٠٠] ٦٢٥ - المغيرة، مولى جعفر بن محمد بن علي عليهم السالم.

[٤٦٠١] ٦٢٦ - مقاتل بن حيان ٢.
[٤٦٠٢] ٦٢٧ - مجاهد بن راشد بن مخراق النهدي الكوفي.

--------------------
١ - سبعون (خ ل).

٢ - عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٢٧٧، وابن حبان في الثقات ٧: ٥٠٨ كما أثبتناه.

(٣١٠)



[٤٦٠٣] ٦٢٨ - مجاهد بن العال الكوفي.
[٤٦٠٤] ٦٢٩ - موفق بن عبد الله الحارثي الكوفي ١.

[٤٦٠٥] ٦٣٠ - موفق بن أبي المئتد الثقفي، كوفي، مولى آل المغيرة بن شعبة. ٢
[٤٦٠٦] ٦٣١ - المختار بن المنيح الثقفي، كوفي. ٣

[٤٦٠٧] ٦٣٢ - المختار بن عمارة الطائي، كوفي.
[٤٦٠٨] ٦٣٣ - مهزم بن أبي بردة األسدي، كوفي، أبو إبراهيم.

[٤٦٠٩] ٦٣٤ - مصاد بن عقبة الجزري، أسند عنه. ٤
[٤٦١٠] ٦٣٥ - مستغفر بن عبد الرحمان البارقي، كوفي.

[٤٦١١] ٦٣٦ - مراد بن خارجة األنصاري، كوفي.
[٤٦١٢] ٦٣٧ - المشمعل بن سعد األسدي الكوفي.

[٤٦١٣] ٦٣٨ - مرازم بن حكيم المدائني، مولى األزد.
[٤٦١٤] ٦٣٩ - مستهل بن عطاء الكوفي، روى عنهما عليهما السالم.

[٤٦١٥] ٦٤٠ - مندلف الكوفي، روى عنه يونس.
[٤٦١٦] ٦٤١ - المطلب بن زياد القرشي، موالهم كوفي.

[٤٦١٧] ٦٤٢ - مسروق بن محمد الكوفي.
[٤٦١٨] ٦٤٣ - مصقلة بن إسماعيل الجعفي، كوفي.

[٤٦١٩] ٦٤٤ - معروف بن خربوذ القرشي، موالهم مكي.
--------------------

١ - نسخة (ط) متفردة بنقله.
٢ - أبى المستند (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ٨: ٢٨٧، وابن حبان في الثقات ٩: ٦، و

الرازي في الجرح والتعديل ٧: ٦٨ في ترجمة ابنه الفضل، كما أثبتناه.
٣ - المسيح (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٧: ٥١٣ كما أثبتناه.

٤ - مصادف (خ ل)، عنونه ابن حبان في الثقات ٧: ٤٩٧، والرازي في الجرح و التعديل
٨: ٤٤ كما أثبتناه.

(٣١١)



[٤٦٢٠] ٦٤٥ - معروف بن زياد الشيباني موالهم كوفي ١ [٤٦٢١] ٦٤٦ - مليح
بن أبي بكر الشيباني. ٢

[٤٦٢٢] ٦٤٧ - معاذ بن األسود بن قيس العبدي الكوفي، تابعي، أسند عنه. ٣
[٤٦٢٣] ٦٤٨ - منخل بن جميل الكوفي.

[٤٦٢٤] ٦٤٩ - مصادف، أبو إسماعيل المدني.
[٤٦٢٥] ٦٥٠ - مصدق بن صدقة المدائني، أخوه الحسن، رويا أيضا عن أبي الحسن

عليه السالم.
[٤٦٢٦] ٦٥١ - المستورد بن نهيك النخعي الكوفي، أبو المستهل، روى عنه زكريا

المؤمن.
[٤٦٢٧] ٦٥٢ - مرهف بن أبي المرهف.

[٤٦٢٨] ٦٥٣ - موسى بن أبي حبيب الطائفي.
[٤٦٢٩] ٦٥٤ - معتب، مولي أبي عبد الله عليه السالم، مدني، أسند عنه.

[٤٦٣٠] ٦٥٥ - مغارك بن سويد، مولي بني أسد، كوفي.
[٤٦٣١] ٦٥٦ - المنكدر بن محمد بن المنكدر التيمي المدني القرشي، مات سنة

اثنتين
وثمانين ومائة.

[٤٦٣٢] ٦٥٧ - مسمع بن عبد الملك، كردين.
[٤٦٣٣] ٦٥٨ - مرة، مولي خالد بن عبد الله القسري.

[٤٦٣٤] ٦٥٩ - مازن القالنسي الكوفي.
[٤٦٣٥] ٦٦٠ - موزع بن سويد األسدي الكوفي.

[٤٦٣٦] ٦٦١ - مجيب بن عمارة الهمداني الكوفي.
[٤٦٣٧] ٦٦٢ - مؤمل بن زياد العقيلي الكوفي، موالهم.

--------------------
١ - معرف (خ ل).

٢ - نسخة (ط) منفردة بنقله.
٣ - معان (خ ل).

(٣١٢)



[٤٦٣٨] ٦٦٣ - منقذ بن الصباح األزدي الكوفي.
[٤٦٣٩] ٦٦٤ - مهند بن سويد األسدي الكوفي.
[٤٦٤٠] ٦٦٥ - مهدي بن صالح البارقي، كوفي.

[٤٦٤١] ٦٦٦ - مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني الخيواني الكوفي، أبو زيد،
أسند

عنه. ١
[٤٦٤٢] ٦٦٧ - محمد بن القاسم النوفلي.

[٤٦٤٣] ٦٦٨ - موسى، مولي أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٦٤٤] ٦٦٩ - محمد بن زياد التميمي، عربي، كوفي.
[٤٦٤٥] ٦٧٠ - محمد بن مسعود التميمي.

[٤٦٤٦] ٦٧١ - محمد بن الفيض التيمي، تيم الرباب.
[٤٦٤٧] ٦٧٢ - محمد بن شريح الكندي، كوفي.

[٤٦٤٨] ٦٧٣ - محمد بن زياد البجلي، بياع السابري.
[٤٦٤٩] ٦٧٤ - محمد بن حمران، مولي بني فهر، كوفي، وليس بابن أعين. ٢

[٤٦٥٠] ٦٧٥ - محمد بن أبي حمزة الثمالي، مولي.
[٤٦٥١] ٦٧٦ - محمد بن حمران بن أعين، مولي بني شيبان.

[٤٦٥٢] ٦٧٧ - محمد بن عمران العجلي.
[٤٦٥٣] ٦٧٨ - محمد بن أبي عمر الكوفي.

[٤٦٥٤] ٦٧٩ - محمد بن أبي طلحة، بياع السابري.
[٤٦٥٥] ٦٨٠ - محمد بن عمر بن أذينة، غلب عليه اسم أبيه، مدني، مولي عبد

القيس.
[٤٦٥٦] ٦٨١ - محمد بن المضارب، كوفي، يكنى أبا المضارب.

[٤٦٥٧] ٦٨٢ - محمد بن عبد السالم، كوفي.
--------------------

١ - مسمع (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ١٤٩، وابن حبان في الثقات ٩: ١٩٧، و
البخاري في تاريخه ٨: ٧٣، كما أثبتناه.

٢ - ذكره البرقي في رجاله: ٢٠، وفيه: مولي بني نهد.

(٣١٣)



[٤٦٥٨] ٦٨٣ - محمد بن عقبة، مولي أبي جعفر عليه السالم، كوفي.
[٤٦٥٩] ٦٨٤ - محمد بن رزام.

[٤٦٦٠] ٦٨٥ - محمد القبطي. ١
[٤٦٦١] ٦٨٦ - منصور، صاحب الصحف.

[٤٦٦٢] ٦٨٧ - موسى بن أكيل النميري.
[٤٦٦٣] ٦٨٨ - موسى، مولي جعفر بن أحمد.

[٤٦٦٤] ٦٨٩ - موسى بن زياد.
[٤٦٦٥] ٦٩٠ - موسى األبار. ٢

[٤٦٦٦] ٦٩١ - مخلد السراج، كوفي.
[٤٦٦٧] ٦٩٢ - ميسر بن أبي البالد، يكنى أبا إسماعيل، من بني قيس بن ثعلبة.

[٤٦٦٨] ٦٩٣ - مهزم األسدي. ٣
باب النون

[٤٦٦٩] ١ - نوح بن الحكم، أبو اليقظان الهمداني المرهبي الكوفي.
[٤٦٧٠] ٢ - نوح بن تغلب الجريري القيسي، أخو أبا ن بن تغلب.

[٤٦٧١] ٣ - نوح بن دراج النخعي، موالهم الكوفي القاضي.
[٤٦٧٢] ٤ - نوح بن المختار النخعي الكوفي.

[٤٦٧٣] ٥ - نوح بن إبراهيم الموصلي.
[٤٦٧٤] ٦ - نوح بن أبي مريم، أبو عصمة الخراساني.

[٤٦٧٥] ٧ - نصر بن قابوس اللخمي الكوفي، أسند عنه.
[٤٦٧٦] ٨ - نصر بن أوس الكوفي.

--------------------
١ - ذكره البرقي في رجاله: ٢١، وفيه: محمد بن القبطي.

٢ - االبارة (خ ل).
٣ - ال يوجد في (ع).

(٣١٤)



[٤٦٧٧] ٩ - نصر بن طريف البصري، أبو جزي. ١
[٤٦٧٨] ١٠ - نصر بن فضالة األسدي الكوفي.

[٤٦٧٩] ١١ - نصر بن عبد الرحمان، أبو الوليد العبدي الكوفي، أسند عنه.
[٤٦٨٠] ١٢ - نصر بن عبد الرحمان البارقي الكوفي، أسند عنه.

[٤٦٨١] ١٣ - نصر بن عبد الرحمان العبدي الكوفي.
[٤٦٨٢] ١٤ - نصر بن كثير األسدي الكوفي.

[٤٦٨٣] ١٥ - نصير بن أبي األشعث، أبو الوليد الكوفي. ٢
[٤٦٨٤] ١٦ - نصير بن نصير الرواسي، كوفي.

[٤٦٨٥] ١٧ - النضر بن قرواش الكوفي الجمال.
[٤٦٨٦] ١٨ - النضر بن الوراس الخزاعي، روى عنه العال بن رزين.

[٤٦٨٧] ١٩ - النضر بن مطهر الوابشي، كوفي.
[٤٦٨٨] ٢٠ - النضر بن عمرو بن نجية الكوفي.

[٤٦٨٩] ٢١ - النضر بن الربيع بن سعد الجعفي الكوفي، أسند عنه.
[٤٦٩٠] ٢٢ - نضير بن زياد الضبي، ويقال: نصير - بالصاد المهملة - كوفي.

[٤٦٩١] ٢٣ - نضير بن سالم الكناسي الكوفي.
[٤٦٩٢] ٢٤ - النعمان بن ثابت، أبو حنيفة التيملي الكوفي، موالهم، صاحب

المقالة.
[٤٦٩٣] ٢٥ - النعمان الرازي.

[٤٦٩٤] ٢٦ - النعمان بن عمار العجلي الكوفي، أسند عنه.
[٤٦٩٥] ٢٧ - النعمان بن عمرو الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٤٦٩٦] ٢٨ - نجيح بن قباء المدني.
[٤٦٩٧] ٢٩ - نجيح بن مسلم الكوفي، روى عنهما عليهما السالم، روى عنه يونس

بن
--------------------

١ - أخو جزي (خ ل).
٢ - عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٤٣٣، والبخاري في تاريخه ٨: ١١٥، وابن حبان في ثقاته

.٧: ٥٤٣

(٣١٥)



يعقوب.
[٤٦٩٨] ٣٠ - نجيح، أبو معشر السندي المدني.

[٤٦٩٩] ٣١ - ناصح بن عبد الله، أبو عبد الله المحلمي. ١
[٤٧٠٠] ٣٢ - النجم بن حطيم العجلي الكوفي، أبو علي، مات في حياة أبي الحسن

موسى عليه السالم، روى عن أبي جعفر عليه السالم.
[٤٧٠١] ٣٣ - نشيط بن صالح العجلي، موالهم كوفي.

[٤٧٠٢] ٣٤ - نعيم بن ميسرة، أبو عمرو النحوي الكوفي، سكن الري.
[٤٧٠٣] ٣٥ - نعيم بن مورع التميمي. ٢

[٤٧٠٤] ٣٦ - نعيم األحول.
[٤٧٠٥] ٣٧ - نجية بن الحارث.

باب الواو
[٤٧٠٦] ١ - الوليد بن صبيح األسدي، موالهم الكوفي.

[٤٧٠٧] ٢ - الوليد الجواز الكوفي.
[٤٧٠٨] ٣ - الوليد بن الوليد العنزي الكوفي.

[٤٧٠٩] ٤ - الوليد بن عروة الشيباني الهجري.
[٤٧١٠] ٥ - الوليد القمي.

[٤٧١١] ٦ - الوليد بن ميمون الكوفي.
[٤٧١٢] ٧ - الوليد بن مسلم. ٣
[٤٧١٣] ٨ - الوليد بن العياش.

--------------------
١ - المحملي (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١٠: ٤٠١، والبخاري في تاريخه ٨: ١٢٢، كما

أثبتناه.
٢ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.
٣ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٣١٦)



[٤٧١٤] ٩ - الوليد بن مدرك الكوفي.
[٤٧١٥] ١٠ - الوليد بن هشام البصري القرشي.

[٤٧١٦] ١١ - الوليد، صاحب االسقاط.
[٤٧١٧] ١٢ - الوليد بن أسباط الكوفي.

[٤٧١٨] ١٣ - الوليد بن إسحاق الكوفي.
[٤٧١٩] ١٤ - الوليد بن عبد العزيز الكوفي.

[٤٧٢٠] ١٥ - الوليد بن هشام الجملي الكوفي.
[٤٧٢١] ١٦ - الوليد بن الحارث الكوفي.

[٤٧٢٢] ١٧ - الوليد بن أسماء الكندي، موالهم كوفي.
[٤٧٢٣] ١٨ - وهب بن عمرو األسدي الكاهلي، موالهم تابعي، أسند عنه، روى

عنهما عليهما السالم.
[٤٧٢٤] ١٩ - وهب بن وهب، أبو البختري القرشي المدني.

[٤٧٢٥] ٢٠ - وهب بن عبد الرحمان الكوفي.
[٤٧٢٦] ٢١ - وهيب بن خالد البصري.

[٤٧٢٧] ٢٢ - الورد بن زيد األسدي، كوفي.
[٤٧٢٨] ٢٣ - وبرة بن عبد الرحمان األحمر، أسند عنه. ١
[٤٧٢٩] ٢٤ - وهب بن عبد ربه، أخو شهاب بن عبد ربه.

[٤٧٣٠] ٢٥ - واصل بن سليم المنقري، تابعي.
[٤٧٣١] ٢٦ - وردان، أبو خالد الكابلي األصغر، روى عنهما عليهما السالم،

واألكبر كنكر.
[٤٧٣٢] ٢٧ - وهيب بن حفص.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٣١٧)



باب الهاء
[٤٧٣٣] ١ - هارون بن سعد العجلي الكوفي.

[٤٧٣٤] ٢ - هارون بن خارجة الصيرفي، مولي كوفي، أبو الحسن، وأخوه مراد
الصيرفي، وابنه الحسن.

[٤٧٣٥] ٣ - هارون بن حمزة الغنوي الكوفي.
[٤٧٣٦] ٤ - هارون بن خارجة األنصاري، كوفي.

[٤٧٣٧] ٥ - هارون بن حمزة، أبو عمارة. ١
[٤٧٣٨] ٦ - هارون بن موسى األعور البصري القاري.

[٤٧٣٩] ٧ - هارون بن سليمان الجعفي الكوفي.
[٤٧٤٠] ٨ - هارون بن أبي خالد الكابلي.

[٤٧٤١] ٩ - هارون بن صالح الهمداني، كوفي.

[٤٧٤٢] ١٠ - هارون بن زياد الخثعمي الكوفي.
[٤٧٤٣] ١١ - هارون بن عمير النخعي الكوفي، أسند عنه. ٢

[٤٧٤٤] ١٢ - هارون بن سليمان العجلي.
[٤٧٤٥] ١٣ - هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي فاختة القرشي الكوفي.

[٤٧٤٦] ١٤ - هارون، أبو سلمة، مولي بني هاشم. ٣
[٤٧٤٧] ١٥ - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني.

[٤٧٤٨] ١٦ - هشام بن سعد المحاملي المدني.
[٤٧٤٩] ١٧ - هشام بن سالم الجواليقي الجعفي، موالهم كوفي، أبو محمد.
[٤٧٥٠] ١٨ - هشام بن الحكم الكندي، موالهم البغدادي، يكنى أبا محمد

--------------------
١ - حمزة بن عمارة (خ ل).

٢ - عمر (خ ل).
٣ - هارون بن سلمة (خ ل).

(٣١٨)



وأبا الحكم، بقي بعد أبي الحسن عليه السالم.
[٤٧٥١] ١٩ - هشام بن السري، أبو ساسان التميمي، موالهم كوفي، جد هشام بن

يونس، أبو امه
[٤٧٥٢] ٢٠ - هشام بن احمر الكوفي، روى عن أبي الحسن عليه السالم أيضا.
[٤٧٥٣] ٢١ - هشام بن حيان الكوفي، مولي بني عقيل، أبو سعيد المكاري. ١

[٤٧٥٤] ٢٢ - هشام بن الوليد العنزي الكوفي.
[٤٧٥٥] ٢٣ - هشام الحناط الكوفي.

[٤٧٥٦] ٢٤ - هشام بن صدقة الزبيدي الكوفي.
[٤٧٥٧] ٢٥ - هشام بن الحارث بن عمرو الخثعمي، كوفي، ابن أخ عبد الملك بن

عمرو األحول الخثعمي، روى عنه ابن رباط.
[٤٧٥٨] ٢٦ - هشام بن عمارة المزني الكوفي.

[٤٧٥٩] ٢٧ - هشام بن عبد الملك الكوفي، وأخوه أبا ن بن عبد الملك.
[٤٧٦٠] ٢٨ - هشام بن محمد، مولي.

[٤٧٦١] ٢٩ - هاشم بن البريد الزبيدي، موالهم الخزاز الكوفي. ٢
[٤٧٦٢] ٣٠ - هاشم بن سعيد الجعفي الكوفي، أسند عنه.

[٤٧٦٣] ٣١ - هاشم بن المنذر بن حسان بن عبد الله الصيدالني النخعي، أبو نصر
الكوفي.

[٤٧٦٤] ٣٢ - هاشم بن المثني الحناط الكوفي.
[٤٧٦٥] ٣٣ - هاشم بن عطية البكري.

[٤٧٦٦] ٣٤ - الهيثم بن حبيب الصيرفي الكوفي، أسند عنه.
--------------------

١ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ١١٦٩، وفيه: هاشم بن حيان.
٢ - هشام (خ ل)، عنونه البخاري في تاريخه ٨: ٣٢٤، وابن حجر في تهذيبه ١١: ١٦، و

تقريبه ٢: ٣١٤، والذهبي في ميزان االعتدال ٤: ٢٨٨، والرازي في الجرح والتعديل ٩: ١٠٤، كما
أثبتناه، ذكره البرقي في رجاله: ٣٥، وفيه: هشام.

(٣١٩)



[٤٧٦٧] ٣٥ - الهيثم بن عبيد الشيباني، أبو كهمس الكوفي، أسند عنه. ١
[٤٧٦٨] ٣٦ - الهيثم بن عروة التميمي الكوفي.
[٤٧٦٩] ٣٧ - الهيثم بن واقد الجزري، مولي.

[٤٧٧٠] ٣٨ - الهيثم بن البراء.
[٤٧٧١] ٣٩ - الهيثم بن عبد الجبار الطحان، كوفي.

[٤٧٧٢] ٤٠ - هذيل بن صدقة األسدي، موالهم الطحان الكوفي، روى عنه أبو
أيوب.

[٤٧٧٣] ٤١ - هذيل ويونس، رويا عنه عليه السالم.
[٣٧٧٤] ٤٢ - هاني بن أيوب الجعفي الكوفي.

[٤٧٧٥] ٤٣ - هاني السندي الكوفي، مولي إسحاق بن عمار.
[٤٧٧٦] ٤٤ - هريم بن سفيان البجلي الكوفي.

[٤٧٧٧] ٤٥ - هزيم بن جرير الكوفي.
[٤٧٧٨] ٤٦ - هود بن أيوب األنصاري المدني، روى عنه أبا ن األحمر وعبد الله

الكاهلي. ٢
[٤٧٧٩] ٤٧ - هالل بن مقالص، أبو أيوب الصيرفي الكوفي، أسند عنه.

[٤٧٨٠] ٤٨ - هارون، بغدادي.
[٤٧٨١] ٤٩ - هارون بن عمرو الشعيري.

[٤٧٨٢] ٥٠ - هارون، مولي آل أبي جعدة.
[٤٧٨٣] ٥١ - هشام بن المثني الرازي.

باب الياء
[٤٧٨٤] ١ - يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم،

المدني.
--------------------

١ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ١١٧٢، وفيه: هيثم بن عبد الله.
٢ - هود أبو أيوب (خ ل).

(٣٢٠)



[٤٧٨٥] ٢ - يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
عليهما السالم، الهاشمي المدني.

[٤٧٨٦] ٣ - يحيى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه السالم،
الهاشمي المدني.

[٤٧٨٧] ٤ - يحيى بن سعيد بن قيس األنصاري المدني، تابعي، أسند عنه، يكنى أبا
سعيد، أخو بني مالك بن النجار، توفي بالهاشمية سنة ثالث وأربعين ومائة، وكان

قاضيا بها ألبي جعفر. ١
[٤٧٨٨] ٥ - يحيى بن عبد الرحمان األزرق األنصاري، مولي كوفي.

[٤٧٨٩] ٦ - يحيى بن سعيد بن فروخ القطان، أبو سعيد البصري، كان من أئمة
الحديث. ٢

[٤٧٩٠] ٧ - يحيى بن العال بن خالد البجلي، كوفي، يقال له: الرازي.
[٤٧٩١] ٨ - يحيى بن أبي سليمان، أبو البالد الكوفي، مولي غطفان المقري. ٣
[٤٧٩٢] ٩ - يحيى بن القاسم، أبو محمد، يعرف بأبي بصير األسدي، موالهم

كوفي،
تابعي، مات سنة خمسين ومائة بعد أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٧٩٣] ١٠ - يحيى بن زكريا األنصاري.
[٤٧٩٤] ١١ - يحيى بن زرارة بن أعين الشيباني.

[٤٧٩٥] ١٢ - يحيى بن إسحاق الصيرفي، كوفي.
--------------------

١ - أحد بني مالك (خ ل)، عنونه ابن حجر في تهذيبه ١١: ٢٢١، والبخاري في تاريخه
.٨: ٢٧٥

٢ - الهروي (خ ل)، هذا العنوان ال يوجد في (ع)، ذكره ابن سعد في طبقاته ٧: ٢٩٣، وابن
حبان في الثقات ٧: ٦١١، وابن حجر في تهذيبه ١١: ٢١٦، والبخاري في تاريخه ١٣: ٤٦٣، كما

أثبتناه.
٣ - كذا في النسخ، صرح النجاشي في رجاله، الرقم: ٣٢ في ترجمة ابنه إبراهيم ان اسمه يحيى

ابن سليم أو سليمان.

(٣٢١)



[٤٧٩٦] ١٣ - يحيى بن المساور، أبو زكريا التميمي، موالهم كوفي.
[٤٧٩٧] ١٤ - يحيى بن مقسم الكوفي، أسند عنه.

[٤٧٩٨] ١٥ - يحيى بن سابق، أبو المنذر.
[٤٧٩٩] ١٦ - يحيى بن سابق المدني.

[٤٨٠٠] ١٧ - يحيى بن حسان الكوفي.
[٤٨٠١] ١٨ - يحيى بن إسحاق الكوفي.

[٤٨٠٢] ١٩ - يحيى بن مهران الثوري الكوفي، أبو العبيد الحنائي. ١
[٤٨٠٣] ٢٠ - يحيى بن أبي األشعث الكندي البصري، أسند عنه.

[٤٨٠٤] ٢١ - يحيى بن عقبة بن أبي العيزار، أبو القاسم، كوفي، أسند عنه. ٢
[٤٨٠٥] ٢٢ - يحيى بن أيوب البصري، أسند عنه.

[٤٨٠٦] ٢٣ - يحيى بن عيينة بن أسماء بن جويرية البصري. ٣
[٤٨٠٧] ٢٤ - يحيى الخزاز الشيزري.

[٤٨٠٨] ٢٥ - يحيى بن سعيد بن أبا ن القرشي الكوفي، نزل بغداد.
[٤٨٠٩] ٢٦ - يحيى بن تميم النهدي.

[٤٨١٠] ٢٧ - يحيى، أخو آدم.
[٤٨١١] ٢٨ - يحيى بن سابور القائد.

[٤٨١٢] ٢٩ - يحيى بن حسان. ٤
[٤٨١٣] ٣٠ - يحيى األزرق.

[٤٨١٤] ٣١ - يحيى بن بشير النبال.
--------------------

١ - الجبائي (خ ل).
٢ - في (ع) زيادة: وهو القاسم األودي.

٣ - عتبة (خ ل).
٤ - حسبان (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٣١، وابن حجر في تهذيبه ١١: ١٩٧ وابن حبان

في ثقاته ٩: ٢٥٢، كما أثبتناه.

(٣٢٢)



[٤٨١٥] ٣٢ - يحيى بن سليمان.
[٤٨١٦] ٣٣ - يحيى بن زكريا، روى عنه سيف بن عميرة.

[٤٨١٧] ٣٤ - يحيى بن محمد بن سعيد بن دينار، كوفي، يكني أبا الشبل.
[٤٨١٨] ٣٥ - يحيى، بياع الحلل، ويقال له: القالنسي.

[٤٨١٩] ٣٦ - يحيى بن الزبير الكلبي الكوفي.
[٤٨٢٠] ٣٧ - يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة الخزاعي، كوفي، أسند عنه.

[٤٨٢١] ٣٨ - يحيى بن سليم الطائفي، أسند عنه.
[٤٨٢٢] ٣٩ - يحيى بن عبادة المكي.

[٤٨٢٣] ٤٠ - يحيى بن عمران الحلبي.
[٤٨٢٤] ٤١ - يحيى بن عبد الله بن معاوية الكندي األجلح، أبو حجية.

[٤٨٢٥] ٤٢ - يحيى بن يعقوب، أبو طالب القاضي، خال أبي يوسف القاضي، أسند
عنه.

[٤٨٢٦] ٤٣ - يحيى بن علي التميمي الربعي الكوفي.
[٤٨٢٧] ٤٤ - يونس بن يعقوب البجلي الدهني الكوفي.

[٤٨٢٨] ٤٥ - يونس بن خباب.
[٤٨٢٩] ٤٦ - يونس بن ظبيان الكوفي.

[٤٨٣٠] ٤٧ - يونس النسائي، روى عنه صالح بن عقبة.
[٤٨٣١] ٤٨ - يوسف بن عبد الرحمان الكناسي الكوفي.

[٤٨٣٢] ٤٩ - يوسف بن ثابت الكوفي.

[٤٨٣٣] ٥٠ - يزيد، أبو خالد الكناسي.
[٤٨٣٤] ٥١ - يعلي بن الحارث المحاربي الكوفي.

[٤٨٣٥] ٥٢ - يعقوب بن إبراهيم، أبو إبراهيم األنصاري.
[٤٨٣٦] ٥٣ - يعقوب بن شعيب بن ميثم األسدي الكوفي.

[٤٨٣٧] ٥٤ - يعقوب بن سالم األحمر الكوفي.
[٤٨٣٨] ٥٥ - يعقوب بن قيس البجلي الدهني، أبو خالد، والد يونس بن يعقوب.

(٣٢٣)



[٤٨٣٩] ٥٦ - يوسف بن أبي القاسم. ١
[٤٨٤٠] ٥٧ - يوسف بن إبراهيم، أبو داود. ٢

[٤٨٤١] ٥٨ - يوسف البزاز، أبو يعقوب.
[٤٨٤٢] ٥٩ - يوسف الطاطري.

[٤٨٤٣] ٦٠ - يعقوب، أبو يوسف.
[٤٨٤٤] ٦١ - يعقوب بن عذافر، روى عنه يونس بن يعقوب.

[٤٨٤٥] ٦٢ - يوسف بن ثابت بن أبي سعدة، أبو أمية. ٣
[٤٨٤٦] ٦٣ - يونس الشيباني.

[٤٨٤٧] ٦٤ - يزيد بن إسحاق شعر.
[٤٨٤٨] ٦٥ - يعقوب بن سالم، أخو أسباط.

[٤٨٤٩] ٦٦ - يعقوب بن العليم السراج.
[٤٨٥٠] ٦٧ - يعقوب األحمر، روى عنه ابن مسكان.

[٤٨٥١] ٦٨ - يونس بن عمار الصيرفي التغلبي، كوفي.
[٤٨٥٢] ٦٩ - يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

[٤٨٥٣] ٧٠ - يونس بن رباط، كوفي.
[٤٨٥٤] ٧١ - يونس بن أبي يعفور، روى عنه يونس بن يعقوب، واسم أبي يعفور

قيس بن يعفور، من بني أشيم، كوفي.
[٤٨٥٥] ٧٢ - يزيد بن عبد الملك. ٤
[٤٨٥٦] ٧٣ - يزيد بن فرقد النهدي.

[٤٨٥٧] ٧٤ - يزيد، أبو خالد األعور.
--------------------

١ - يعقوب (خ ل).
٢ - أبي داود (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٢٩، كما أثبتناه.

٣ - يونس (خ ل).
٤ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

(٣٢٤)



[٤٨٥٨] ٧٥ - يزيد البزاز، يكنى أبا خالد، مولي حكم بن أبي الصلت الثقفي.
[٤٨٥٩] ٧٦ - يزيد بن خليفة الحارثي الحلواني، عربي، وليس من بني الحارث لكنه

من بني يأمن أخوة الحارث، وعدادهم فيهم.
باب الكنى

[٤٨٦٠] ١ - أبو محمد المشهدي البجلي.
[٤٨٦١] ٢ - أبو زكريا، الذي حدث عنه خالد بن عيسى العكلي.

[٤٨٦٢] ٣ - أبو عزة.
[٤٨٦٣] ٤ - أبو علي، الذي حدث عنه حصين بن مخارق.

[٤٨٦٤] ٥ - أبو عمر المدائني.
[٤٨٦٥] ٦ - أبو عثمان

[٤٨٦٦] ٧ - أبو عبد الرحمان األعرج الكوفي.
[٤٨٦٧] ٨ - أبو عاصم المدني.

[٤٨٦٨] ٩ - أبو جميلة. ١
[٤٨٦٩] ١٠ - أبو سعيد، روى عنه عبد الله بن بكير.

[٤٨٧٠] ١١ - أبو الفضل.
[٤٨٧١] ١٢ - أبو محمد الوابشي.
[٤٨٧٢] ١٣ - أبو يحيى الصنعاني.

[٤٨٧٣] ١٤ - أبو قتادة، روى عنه محمد بن خالد البرقي.
[٤٨٧٤] ١٥ - أبو خالد القماط.
[٤٨٧٥] ١٦ - أبو الربيع الشامي.

[٤٨٧٦] ١٧ - أبو عمران الخراط األوزاعي.
[٤٨٧٧] ١٨ - أبو مشعر.
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل األسماء العشرة التي بعده.

(٣٢٥)



[٤٨٧٨] ١٩ - أبو سعيد المدائني.
[٤٨٧٩] ٢٠ - أبو علي، صاحب األنماط الكوفي.

[٤٨٨٠] ٢١ - أبو علي الجريري الكوفي.
[٤٨٨١] ٢٢ - أبو عمر األعمى الكوفي.

[٤٨٨٢] ٢٣ - أبو الصقر الكوفي.
[٤٨٨٣] ٢٤ - أبو الصامت.

[٤٨٨٤] ٢٥ - أبو يعقوب األسدي، امام بني الصيد الكوفي.
[٤٨٨٥] ٢٦ - أبو إبراهيم العجلي.
[٤٨٨٦] ٢٧ - أبو إبراهيم البصري.

[٤٨٨٧] ٢٨ - أبو الهذيل.
[٤٨٨٨] ٢٩ - أبو هالل، الذي حدث عنه يعقوب بن سالم.

[٤٨٨٩] ٣٠ - أبو منصور الديراني.
[٤٨٩٠] ٣١ - أبو المنذر.

[٤٨٩١] ٣٢ - أبو عبد الله.
[٤٨٩٢] ٣٣ - أبو عبد الله، الذي روى عنه سيف بن عميرة.

[٤٨٩٣] ٣٤ - أبو زكريا.
[٤٨٩٤] ٣٥ - أبو قيس، مولي قريش.

باب من لم يسم
[٤٨٩٥] ١ - عمرو بن الحكم المسلمي، عمن سمع أبا عبد الله عليه السالم.

[٤٨٩٦] ٢ - محمد بن أبي حمزة، عن رجل، عنه عليه السالم.
[٤٨٩٧] ٣ - محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عنه عليه السالم.

[٤٨٩٨] ٤ - حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السالم، أو عن رجل، عنه
عليه السالم.

(٣٢٦)



[٤٨٩٩] ٥ - ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا.
[٤٩٠٠] ٦ - أبو بكر الحضرمي، عمن سمع أبا عبد الله عليه السالم.

[٤٩٠١] ٧ - علي بن أسباط، عن شيخ من أصحابنا.
[٤٩٠٢] ٨ - عمرو بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٩٠٣] ٩ - إسحاق بن عمار، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السالم.
[٤٩٠٤] ١٠ - محمد بن سنان، عن الغالم الذي أعتقه أبو عبد الله عليه السالم.

[٤٩٠٥] ١١ - أبو يحيى الصنعاني، عن أبيه، ولم يسمه، عن أبي عبد الله عليه
السالم.

[٤٩٠٦] ١٢ - أبو الحسين محمد بن القاسم المغزلي، عن رجل من جعفي، عن
أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٩٠٧] ١٣ - عجالن أبو صالح، عن األرجاني، عن أبي عبد الله عليه السالم.
[٤٩٠٨] ١٤ - عيسى بن راشد، عن عمه، عن أبي عبد الله عليه السالم.

باب النساء
[٤٩٠٩] ١ - أم الحسن، بنت عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليهم السالم.

[٤٩١٠] ٢ - سالمة، موالة أبي عبد الله عليه السالم.
[٤٩١١] ٣ - أم سعيد األحمسية.

[٤٩١٢] ٤ - أم ولد لجعفر بن أبي طالب عليه السالم.
[٤٩١٣] ٥ - مغيرة، موالة أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٩١٤] ٦ - قنواء بنت رشيد
[٤٩١٥] ٧ - غنيمة بنت األزدي الكوفي

[٤٩١٦] ٨ - جدة أبى طاهر أحمد بن عيسى وهى أم ولد تدعى سرية
[٤٩١٧] ٩ - حمادة بنت رجاء أخت أبى عبيدة الحذاء واسمه رجاء بن زياد

[٤٩١٨] ١٠ - جوهرة جارية أبى عبد الله عليه السالم
[٤٩١٩] ١١ - الرباب امرأة داود بن كثير الرقي

(٣٢٧)



[٤٩٢٠] ١٢ - سعيدة ومنة أختا محمد بن أبي عمير. [٤٩٢١] ١٣ - أم عيسى بنت
عبد الله

(٣٢٨)



أصحاب
أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم

عليهما السالم

(٣٢٩)



باب الهمزة
[٤٩٢٢] ١ - إبراهيم بن عمر اليماني، له كتاب، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله

عليهما السالم. ١
[٤٩٢٣] ٢ - إسحاق بن محمد، ثقة. ٢

[٤٩٢٤] ٣ - إسحاق بن عمار، ثقة، له كتاب.
[٤٩٢٥] ٤ - إبراهيم بن عبد الحميد، له كتاب

[٤٩٢٦] ٥ - إبراهيم بن أبي البالد، وكان أبو البالد يكني أيضا أبا إسماعيل، له
كتاب.

[٤٩٢٧] ٦ - إبراهيم بن مهزم األسدي، كوفي.
[٤٩٢٨] ٧ - إسماعيل بن الحسن.

[٤٩٢٩] ٨ - إسماعيل بن محمد المنقري.
[٤٩٣٠] ٩ - أيمن بن محرز.

[٤٩٣١] ١٠ - أحمد بن مخلد النخاس.
[٤٩٣٢] ١١ - أمية بن عمرو، واقفي.

[٤٩٣٣] ١٢ - أيوب بن أعين، مولي بني طريف.
[٤٩٣٤] ١٣ - إسماعيل بن جابر، روى عنهما عليهما السالم أيضا.

[٤٩٣٥] ١٤ - أيوب بن الحر، مولي طريف.
[٤٩٣٦] ١٥ - إبراهيم بن محمد الجعدي.

--------------------
١ - عثمان (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ١١ و ٤٧، كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد (ثقة) في (ع).

(٣٣١)



[٤٩٣٧] ١٦ - أسد بن أبي العال. ١
[٤٩٣٨] ١٧ - أحمد بن محمد، أخو كامل بن محمد.

[٤٩٣٩] ١٨ - أحمد بن يزيد.
[٤٩٤٠] ١٩ - أحمد بن الحارث األنماطي.

[٤٩٤١] ٢٠ - إبراهيم بن أبي محمود، وله مسائل. ٢
[٤٩٤٢] ٢١ - إبراهيم، مولي أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٩٤٣] ٢٢ - أحمد بن زياد الخزاز، واقفي.
[٤٩٤٤] ٢٣ - أحمد بن السري، واقفي. ٣

[٤٩٤٥] ٢٤ - إسحاق بن جرير، واقفي.
[٤٩٤٦] ٢٥ - إبراهيم بن شعيب، واقفي.

[٤٩٤٧] ٢٦ - إبراهيم بن عبد الحميد، واقفي.
[٤٩٤٨] ٢٧ - أحمد بن سليمان. ٤

[٤٩٤٩] ٢٨ - أحمد بن الفضل الخزاعي، واقفي.

[٤٩٥٠] ٢٩ - أحمد بن الحسن الميثمي، واقفي.
[٤٩٥١] ٣٠ - أسامة بن حفص، كان قيما له عليه السالم.

[٤٩٥٢] ٣١ - أحمد بن الحارث، واقفي.
[٤٩٥٣] ٣٢ - إبراهيم وإسماعيل ابنا السمال، واقفيان.

[٤٩٥٤] ٣٣ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، مولي السكوني، ثقة، جليل
القدر. ٥

*
--------------------

١ - أسيد (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، البرقم: ٤٨٧ و ٥٨٥، كما أثبتناه.
٢ - عنونه ابن شهرآشوب في معالم العلماء: ٧، وفيه: له رسائل.

٣ - ابنا سماك (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ١: ٤٠، والنجاشي في رجاله، الرقم:
٣٠، كما أثبتناه.

٤ - نسخة (ط) منفردة بنقله، وفيه: سليم (خ ل).
٥ - كذا في النسخ وفي رجال النجاشي، الرقم: ١٨٠، عنونه ابن حجر في لسان الميزان

١: ٢٦١، وفيه: السكري ٠

(٣٣٢)



باب الباء
[٤٩٥٥] ١ - بكر بن محمد األزدي، له كتاب.

[٤٩٥٦] ٢ - بشير الدهان، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، وقيل: يسير - بالياء
والسين غير المعجمة.

[٤٩٥٧] ٣ - بشر بن مسلمة، ثقة، يكني أبا صدقة. ١
[٤٩٥٨] ٤ - بكر بن محمد بن جناح، واقفي.

باب الثاء
[٤٩٥٩] ١ - ثابت بن دينار، يكنى دينار أبا صفية، وكنية ثابت أبو حمزة الثمالي،
اختلف في بقائه إلي وقت أبي الحسن موسى عليه السالم، روى عن علي بن الحسين

عليهما السالم ومن بعده، له كتاب.
[٤٩٦٠] ٢ - ثعلبه بن ميمون، كوفي، له كتاب، روى عن أبي عبد الله

عليه السالم، يكنى أبا إسحاق.
باب الجيم

[٤٩٦١] ١ - جعفر بن محمد بن حكيم.
[٤٩٦٢] ٢ - جعفر بن سليمان.

[٤٩٦٣] ٣ - جهم بن أبي جهم.
[٤٩٦٤] ٤ - جميل بن دراج، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٤٩٦٥] ٥ - جعفر بن خلف.
--------------------

: ١ - بشير (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٨٥، والشيخ في الفهرست، الرقم:
١١٩، وابن حجر في لسان الميزان ٢: ٣٣، كما أثبتناه.

(٣٣٣)



[٤٩٦٦] ٦ - جهيم. ١
[٤٩٦٧] ٧ - جعفر بن حيان، واقفي.

[٤٩٦٨] ٨ - جندب بن أيوب، واقفي.

[٤٩٦٩] ٩ - جعفر بن سماعة، واقفي.
باب الحاء

[٤٩٧٠] ١ - حماد بن عيسى الجهني، بصري، له كتب، ثقة.
[٤٩٧١] ٢ - حماد بن عثمان، لقبه الناب، مولي األزد، كوفي، له كتاب.

[٤٩٧٢] ٣ - الحسين بن المختار القالنسي، واقفي، له كتاب.
[٤٩٧٣] ٤ - الحسن بن راشد، مولي بني العباس، بغدادي. ٢

[٤٩٧٤] ٥ - حنان بن سدير الصيرفي، واقفي.
[٤٩٧٥] ٦ - الحسين بن خالد.

[٤٩٧٦] ٧ - الحسين بن بشار. ٣
[٤٩٧٧] ٨ - الحسين بن أحمد المنقري، ضعيف.

[٤٩٧٨] ٩ - الحسن بن محبوب السراد، ويقال: الزراد، مولي، ثقة.
[٤٩٧٩] ١٠ - الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، ثقة. ٤

--------------------
١ - جهم (خ ل).

٢ - الحسين (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٨٥، والبرقي في رجاله: ٢٦ و ٤٨، كما
أثبتناه.

٣ - يسار (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب الرضا والجواد عليهما السالم كما أثبتناه، كذا أيضا
ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٧٥، عنونه البرقي في أصحاب الكاظم عليه السالم: ٤٩، وفيه:
يسار، وفي أصحاب الجواد عليه السالم: ٥٦، وفيه: بشار، والظاهر صحة ما ذكره الشيخ كما يظهر

من الروايات.
٤ - الحسين (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٥٢، والنجاشي في رجاله، الرقم:

١٠٩، والبرقي في رجاله: ٥٢، كما أثبتناه.

(٣٣٤)



[٤٩٨٠] ١١ - الحسن بن علي بن مهران. ١
[٤٩٨١] ١٢ - الحسن بن صدقة، ثقة. ٢

[٤٩٨٢] ١٣ - حمزة بن أحمد.
[٤٩٨٣] ١٤ - حفص بن البختري.

[٤٩٨٤] ١٥ - حمزة بن اليسع األشعري القمي.
[٤٩٨٥] ١٦ - حفص بن غياث النخعي الكوفي، صاحب أبي عبد الله عليه السالم.

٣
[٤٩٨٦] ١٧ - حفص بن سليمان.

[٤٩٨٧] ١٨ - الحسين بن محمد القمي. ٤
[٤٩٨٨] ١٩ - الحسن بن صالح.

[٤٩٨٩] ٢٠ - الحسن بن سليمان.
[٤٩٩٠] ٢١ - الحسن بن أيوب.

[٤٩٩١] ٢٢ - الحسين بن إبراهيم بن موسى بن أحنف. ٥
[٤٩٩٢] ٢٣ - الحسن بن أبي العرندس.

[٤٩٩٣] ٢٤ - الحسين بن مخارق، واقفي. ٦
[٤٩٩٤] ٢٥ - الحسن بن محمد بن سماعة، واقفي، مات سنة ثالث وستين ومائتين،

يكني أبا علي، له كتب ذكرناها في الفهرست.
--------------------

١ - الحسين (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٤٩، كما أثبتناه.
٢ - الحسين (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٠، ومر في أصحاب الصادق عليه السالم أيضا

كما أثبتناه.
٣ - ال يوجد في (ع).
٤ - ال يوجد في (ع).

٥ - في (ق): الحسن بن إبراهيم بن أحنف، ذكره ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٧٢، كما
أثبتناه.

٦ - مر عند ذكره في أصحاب الصادق عليه السالم ما ينفع في المقام.

(٣٣٥)



[٤٩٩٥] ٢٦ - الحسين بن موسى، واقفي.
[٤٩٩٦] ٢٧ - الحسين بن كيسان، واقفي.

[٤٩٩٧] ٢٨ - الحسين بن قياما، واقفي.
[٤٩٩٨] ٢٩ - الحسن بن القاسم العباسي. ١

باب الخاء
[٤٩٩٩] ١ - خالد بن نجيح، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥٠٠٠] ٢ - خزيمة بن يقطين.
[٥٠٠١] ٣ - خلف بن خلف، مجهول.

[٥٠٠٢] ٤ - خالد الجوان.
باب الدال

[٥٠٠٣] ١ - داود بن كثير الرقي، مولي بني أسد، ثقة.
[٥٠٠٤] ٢ - داود بن فرقد، ثقة، له كتاب، وهما من أصحاب أبي عبد الله

عليه السالم.
[٥٠٠٥] ٣ - درست بن أبي منصور الواسطي، واقفي، روى عن أبي عبد الله

عليه السالم.
[٥٠٠٦] ٤ - داود بن زربي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥٠٠٧] ٥ - داود بن الحصين، واقفي.
باب الراء

[٥٠٠٨] ١ - رهم األنصاري.
--------------------

١ - الحسين (خ ل)، يأتي في أصحاب الرضا عليه السالم وكذا ذكره الكشي في رجاله، الرقم:
١١٤٣، كما أثبتناه.

(٣٣٦)



[٥٠٠٩] ٢ - الربيع بن مسلمة. ١
باب الزاي

[٥٠١٠] ١ - زرارة بن أعين الشيباني، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السالم

[٥٠١١] ٢ - زرعة بن محمد الحضرمي، واقفي.
[٥٠١٢] ٣ - زياد بن مروان القندي، مولي بني هاشم، يكنى أبا الفضل، له

كتاب، واقفي.
[٥٠١٣] ٤ - زياد بن الحسن الوشاء.
[٥٠١٤] ٥ - زياد بن الهيثم الوشاء.

[٥٠١٥] ٦ - زياد بن سليمان البلخي.
[٥٠١٦] ٧ - زكريا، كوكب الدم.

[٥٠١٧] ٨ - زيد بن موسى، واقفي.
باب السين

[٥٠١٨] ١ - سلمة بن حيان، واقفي.

[٥٠١٩] ٢ - سعد بن خلف، واقفي.
[٥٠٢٠] ٣ - سيف بن عميرة، له كتاب، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥٠٢١] ٤ - سماعة بن مهران، مولي حضرموت، ويقال: مولي خوالن، كوفي،
له كتاب، روى عن أبي عبد الله عليه السالم، واقفي.

[٥٠٢٢] ٥ - سيابة بن ناجية المدني، له كتاب.
[٥٠٢٣] ٦ - سليمان بن ربعي بن عبد الله الهمداني. ٢

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

٢ - سلمان (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٤٩ كما أثبتناه، وفيه: الهذلي.

(٣٣٧)



[٥٠٢٤] ٧ - سليمان المؤمن.
[٥٠٢٥] ٨ - سليمان بن أبي زيد.

[٥٠٢٦] ٩ - سليمان بن مقبل المدني، أبو أيوب. ١
[٥٠٢٧] ١٠ - سليمان بن جعفر الجعفري، ثقة.

[٥٠٢٨] ١١ - سنان بن طريف.
[٥٠٢٩] ١٢ - سعد بن أبي خلف، الزام، ثقة.

[٥٠٣٠] ١٣ - سعد بن عمران القمي.
[٥٠٣١] ١٤ - سليمان بن خالد الخطاب.
[٥٠٣٢] ١٥ - سعد بن سعيد البلخي. ٢

[٥٠٣٣] ١٦ - سليمان بن عبد الله الهذلي.
[٥٠٣٤] ١٧ - سعد بن أبي عمران، واقفي، أنصاري.

باب الشين
[٥٠٣٥] ١ - شعيب العقرقوفي، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم. ٣

باب الصاد
[٥٠٣٦] ١ - صالح بن سعيد األحول، مجهول.

[٥٠٣٧] ٢ - صالح بن عقبه، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم.
[٥٠٣٨] ٣ - صفوان بن يحيى، وكيل الرضا عليه السالم، ثقة.

[٥٠٣٩] ٤ - صندل، الذي روى عنه الحسن بن علي بن فضال.
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله، وفي الكافي ٦: ٦: سليمان بن مقبل المدائني.
٢ - كذا في النسخ، وفي ثواب األعمال، الحديث ١٩: سعد بن أبي سعيد البلخي.

٣ - عقرقوف من نواحي الدجيل، تبعد عن بغداد أربعة فراسخ.

(٣٣٨)



باب العين
[٥٠٤٠] ١ - علي بن موسى الرضا، أبو الحسن الثاني عليهما السالم.

[٥٠٤١] ٢ - عبد الرحمان بن الحجاج، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم،
مولي كوفي، له كتاب.

[٥٠٤٢] ٣ - العباس بن موسى بن جعفر عليه السالم، ثقة. ١
[٥٠٤٣] ٤ - عبد الله بن موسى بن جعفر عليه السالم، روى عن أبيه عليه السالم. ٢

[٥٠٤٤] ٥ - علي بن جعفر، أخوه عليه السالم، له كتاب ما سأله عنه، وروى عن
أبيه

عليه السالم.
[٥٠٤٥] ٦ - عبد الحميد بن عواض الطائي، ثقة، من أصحاب أبي جعفر وأبي

عبد الله عليه السالم.
[٥٠٤٦] ٧ - عمر بن يزيد، بياع السابري، ثقة، له كتاب.

[٥٠٤٧] ٨ - عمر بن أذينة، ثقة، له كتاب.
[٥٠٤٨] ٩ - علي بن عطية.

[٥٠٤٩] ١٠ - علي بن أبي حمزة البطائني األنصاري، قائد أبي بصير، واقفي، له
كتاب

[٥٠٥٠] ١١ - علي بن شجرة الشيباني، كوفي، من أصحاب أبي عبد الله عليه
السالم.

[٥٠٥١] ١٢ - عبد الكريم بن عمرو الخثعمي، لقبه كرام، كوفي، واقفي خبيث، له
كتاب،

روى عن أبي عبد الله عليه السالم. ٣
[٥٠٥٢] ١٣ - عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه

السالم.
[٥٠٥٣] ١٤ - عبد الله بن سنان، له كتاب، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة ة بنقله.

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - عمر (خ ل)، مر ذكره في أصحاب الصادق عليه السالم، وكذا أيضا ذكره البرقي في رجاله:

٢٤ و ٤٨، والنجاشي في رجاله: ٦٤٥، والشيخ في الفهرست، الرقم: ٤٦٩، كما أثبتناه.

(٣٣٩)



[٥٠٥٤] ١٥ - عمار بن موسى الساباطي، كوفي، سكن المدائن، روى عن أبي عبد
الله

عليه السالم.
[٥٠٥٥] ١٦ - علي بن سويد التمار.

[٥٠٥٦] ١٧ - علي بن يقطين، مولي بني أسد.
[٥٠٥٧] ١٨ - علي بن عبد الحميد الضبي.

[٥٠٥٨] ١٩ - علي بن إسماعيل بن عامر. ١
[٥٠٥٩] ٢٠ - عبد الله بن جندب البجلي، عربي كوفي، ثقة.

[٥٠٦٠] ٢١ - عبد الله بن المغيرة، مولي بني هاشم، كوفي، خزاز، له كتاب.
[٥٠٦١] ٢٢ - عبد الله بن خداش المهري، أبو خداش، مهرة محلة بالبصرة. ٢

[٥٠٦٢] ٢٣ - عبد الله بن حماد األنصاري، له كتاب.
[٥٠٦٣] ٢٤ - عبد الله بن الوضاح.

[٥٠٦٤] ٢٥ - عبد الرحمان بن يحيى العقيلي. ٣
[٥٠٦٥] ٢٦ - عبد الحميد بن سعيد، روى عنه صفوان بن يحيى.

[٥٠٦٦] ٢٧ - عيسى بن يونس بزرج، له كتاب. ٤
[٥٠٦٧] ٢٨ - عثمان بن عيسى الرواسي، واقفي، له كتاب.

[٥٠٦٨] ٢٩ - عاصم بن الحسين.
[٥٠٦٩] ٣٠ - عنبسة بن مصعب، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥٠٧٠] ٣١ - عيسى بن يونس.
--------------------

١ - كذا في النسخ، صرح النجاشي في رجاله في ترجمة إسحاق بن عمار الصيرفي، الرقم:
١٦٩، ان علي بن إسماعيل ابن أخيه، وان جده عمار ال عامر.

٢ - خراش (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٦٠٤، و الكشي في رجاله، الرقم: ٨٤٠،
والبرقي في رجاله: ٥٠، كما أثبتناه.

٣ - عبد الله (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٤٩، كما أثبتناه.
٤ - عبد الرحمان (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ١٠٤٩، كما أثبتناه.

(٣٤٠)



[٥٠٧١] ٣٢ - عبد الله بن المغيرة.
[٥٠٧٢] ٣٣ - عبد الله بن جبلة.

[٥٠٧٣] ٣٤ - عبد الله بن صالح.
[٥٠٧٤] ٣٥ - عمر بن محمد األسدي.

[٥٠٧٥] ٣٦ - عبد الله بن مرحوم.
[٥٠٧٦] ٣٧ - عبد الحميد بن سعد، روى عنه صفوان بن يحيى.

[٥٠٧٧] ٣٨ - العباس بن عامر.
[٥٠٧٨] ٣٩ - علي بن وهبان.

[٥٠٧٩] ٤٠ - علي بن المؤمل الحجازي.
[٥٠٨٠] ٤١ - عبد الله بن محمد الشعيري اليماني.

[٥٠٨١] ٤٢ - عاصم بن الحسن، مجهول.
[٥٠٨٢] ٤٣ - علي بن عيسى بن رزين.
[٥٠٨٣] ٤٤ - علي بن الخطاب، واقفي.

[٥٠٨٤] ٤٥ - علي بن سعيد المكاري، واقفي.
[٥٠٨٥] ٤٦ - علي بن الحسن الطاطري، واقفي.
[٥٠٨٦] ٤٧ - عبد الله بن عثمان الحناط، واقفي.

[٥٠٨٧] ٤٨ - عبد الله القصير، واقفي.
[٥٠٨٨] ٤٩ - عبد الله النخاس، واقفي.

[٥٠٨٩] ٥٠ - عبد الله بن القاسم الحضرمي، واقفي.
[٥٠٩٠] ٥١ - عبد الله بن يحيى الكاهلي.

باب الغين
[٥٠٩١] ١ - غالب بن عثمان، واقفي.

--------------------
١ - عبد الله بن القصير (خ ل).

(٣٤١)



باب الفاء
[٥٠٩٢] ١ - فضالة بن أيوب األزدي، ثقة.

[٥٠٩٣] ٢ - الفضل بن يونس الكاتب، أصله كوفي، تحول إلي بغداد، مولي، واقفي.
[٥٠٩٤] ٣ - الفرج، مولي علي بن يقطين. ١

باب القاف
[٥٠٩٥] ١ - القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب، واقفي.

[٥٠٩٦] ٢ - القاسم بن بريد بن معاوية العجلي.
[٥٠٩٧] ٣ - القافي، خادم أبي الحسن عليه السالم، مجهول.

باب الالم
[٥٠٩٨] ١ - لفافة النقاش، كوفي.

[٥٠٩٩] ٢ - ليث المرادي، يكنى أبا بصير.
باب الميم

[٥١٠٠] ١ - محمد بن مسلم الطحان، لقى أبا عبد الله عليه السالم.
[٥١٠١] ٢ - محمد بن حكيم.
[٥١٠٢] ٣ - محمد بن فضيل.

[٥١٠٣] ٤ - معتب، مولي أبي عبد الله عليه السالم، ثقة.
[٥١٠٤] ٥ - مصادف، مواله عليه السالم أيضا.

[٥١٠٥] ٦ - مرازم بن حكيم األزدي، مولي، ثقة.
--------------------

١ - الفرح (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٤٦، كما أثبتناه.

(٣٤٢)



[٥١٠٦] ٧ - موسى بن إبراهيم المروزي، أسند عنه. ١
[٥١٠٧] ٨ - محمد بن صدقة العنبري.

[٥١٠٨] ٩ - موسى بن بكر الواسطي، أصله كوفي، واقفي، له كتاب، روى عن
أبي عبد الله عليه السالم.

[٥١٠٩] ١٠ - محمد بن سليمان البصري الديلمي، له كتاب، يرمي بالغلو.
[٥١١٠] ١١ - محمد بن مرازم.

[٥١١١] ١٢ - محمد بن عبد الرحمان بن عمر بن أذينة.
[٥١١٢] ١٣ - محمد بن إبراهيم الموصلي.

[٥١١٣] ١٤ - محمد بن عذافر، له كتاب، ثقة.
[٥١١٤] ١٥ - محمد بن ثابت.
[٥١١٥] ١٦ - محمد بن يزيد.

[٥١١٦] ١٧ - محمد بن يونس، ثقة.
[٥١١٧] ١٨ - محمد، يكنى أبا جعفر األحول، الملقب بمؤمن الطاق، ثقة.

[٥١١٨] ١٩ - محمد بن يزيد النهرواني.
[٥١١٩] ٢٠ - منصور بن يونس، بزرج، له كتاب، واقفي.

[٥١٢٠] ٢١ - منصور بن أبي بصير، مولي أبي الحسن عليه السالم.
[٥١٢١] ٢٢ - محمد بن خالد البرقي. ٢

[٥١٢٢] ٢٣ - مفضل بن عمر، لقى أبا عبد الله عليه السالم.
[٥١٢٣] ٢٤ - مهزم األسدي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥١٢٤] ٢٥ - محمد بن فضيل الكوفي األزدي، ضعيف.
[٥١٢٥] ٢٦ - محمد بن خالد الطيالسي.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

٢ - منصور (خ ل)، عده البرقي في رجاله: ٥٠ من أصحاب الكاظم والرضا والجواد
عليهم السالم، كما يأتي في أصحاب الرضا والجواد عليهما السالم كما أثبتناه.

(٣٤٣)



[٥١٢٦] ٢٧ - محمد بن يحيى.
[٥١٢٧] ٢٨ - مهران بن أبي نصر. ١

[٥١٢٨] ٢٩ - محمد بن الصباح.
[٥١٢٩] ٣٠ - محمد بن إسحاق.

[٥١٣٠] ٣١ - محمد بن إسماعيل بن بزيع.
[٥١٣١] ٣٢ - محمد بن المفضل بن عمر.

[٥١٣٢] ٣٣ - محمد بن الحارث.
[٥١٣٣] ٣٤ - محمد بن الجعد األسدي.

[٥١٣٤] ٣٥ - موسى بن الحسن.
[٥١٣٥] ٣٦ - محمد بن إبراهيم الموصلي.

[٥١٣٦] ٣٧ - موسى بن سعدان الخياط.
[٥١٣٧] ٣٨ - محمد بن بشير، غال ملعون. ٢

[٥١٣٨] ٣٩ - محمد بن سنان، كوفي.
[٥١٣٩] ٤٠ - محمد بن ثابت، مجهول.
[٥١٤٠] ٤١ - محمد بن يزيد، مجهول.

[٥١٤١] ٤٢ - مبرور بن إسماعيل، مجهول.
[٥١٤٢] ٤٣ - محمد بن عبد الله الجالب البصري، واقفي.

[٥١٤٣] ٤٤ - مبارك بن يزيد، أبو سيف. ٣
[٥١٤٤] ٤٥ - محمد بن بكر بن جناح، واقفي.

[٥١٤٥] ٤٦ - محمد بن عمرو، واقفي. ٤
--------------------

١ - أبي بصير (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥١، كما أثبتناه.
٢ - بشير (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، األرقام: ٥٤٤، ٩٠٦ إلي ٩٠٩، كما أثبتناه.

٣ - نسخة (ط) منفردة بنقله.
٤ - عمر (خ ل).

(٣٤٤)



باب النون
[٥١٤٦] ١ - نشيط بن عبد الله بن لفافة، كوفي، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

[٥١٤٧] ٢ - النضر بن سويد، له كتاب، وهو ثقة.
[٥١٤٨] ٣ - نشيط بن صالح بن عبد الله.

[٥١٤٩] ٤ - نجية بن الحارث.
[٥١٥٠] ٥ - نصر بن قابوس.

باب الواو
[٥١٥١] ١ - الوليد بن سعد، مولي أبي الحسن عليه السالم.

[٥١٥٢] ٢ - الوليد بن هشام المرادي.
باب الهاء

[٥١٥٣] ١ - هشام بن الحكم.
[٥١٥٤] ٢ - هشام بن سالم.

[٥١٥٥] ٣ - هشام بن أحمر، رووا كلهم عن أبي عبد الله عليه السالم.
[٥١٥٦] ٤ - هند بن الحجاج.

باب الياء
[٥١٥٧] ١ - يعقوب بن شعيب، له كتاب.

[٥١٥٨] ٢ - يحيى األزرق.
[٥١٥٩] ٣ - يزيد بن سليط الزيدي.

[٥١٦٠] ٤ - يونس بن يعقوب، مولي نهد، له كتب، ثقة.
[٥١٦١] ٥ - يعقوب بن جعفر بن محمد.

(٣٤٥)



[٥١٦٢] ٦ - يعقوب بن سالم.
[٥١٦٣] ٧ - يحيى بن عبد الرحمان.

[٥١٦٤] ٨ - يحيى بن عبد الله البصري.
[٥١٦٥] ٩ - يحيى بن سماعة الخياط. ١

[٥١٦٦] ١٠ - يحيى بن عمران بن عال، كوفي، كانت تجارتهم إلي حلب فقيل
الحلبي،

له كتاب.
[٥١٦٧] ١١ - يونس بن عبد الرحمان، مولي علي بن يقطين، ضعفه القميون، وهو

ثقة.
[٥١٦٨] ١٢ - يحيى بن الفضل النوفلي.

[٥١٦٩] ١٣ - يحيى بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم.
[٥١٧٠] ١٤ - يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم، واقفي.

[٥١٧١] ١٥ - يزيد بن خليفة، واقفي.
[٥١٧٢] ١٦ - يحيى بن القاسم الحذاء، واقفي.

[٥١٧٣] ١٧ - يوسف بن يعقوب، واقفي.
[٥١٧٤] ١٨ - يحيى بن أبي القاسم، يكنى أبا بصير. ٢

[٥١٧٥] ١٩ - يزيد بن الحسن، أسند عنه، جد أيوب بن عباس بن يزيد. ٣
[٥١٧٦] ٢٠ - يزيد بن الحسن الكحال، مولي زيد بن علي عليه السالم.

باب الكنى
[٥١٧٧] ١ - أبو يحيى المكفوف، روى عن أبي عبد الله عليه السالم.

--------------------
١ - عنونه البرقي في رجاله: ٥٠، وفيه: الحناط.

٢ - كذا في النسخ، مر ذكره في أصحاب الصادق عليه السالم وأيضا عنونه الشيخ في
الفهرست، الرقم: ٧٧٦، والنجاشي في رجاله، الرقم: ١١٨٧، بعنوان: يحيى بن القاسم.

٣ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٣٤٦)



[٥١٧٨] ٢ - أبو المحتمل، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله عليه السالم. ١
[٥١٧٩] ٣ - أبو العال الحضرمي.

[٥١٨٠] ٤ - أبو شعيب المحاملي، ثقة.
[٥١٨١] ٥ - أبو سعيد القماط.

[٥١٨٢] ٦ - أبو مصعب الزيدي، ثقة.
[٥١٨٣] ٧ - أبو عامر بن جناح.

[٥١٨٤] ٨ - أبو خالد الزبالي، من أهل زبالة.
[٥١٨٥] ٩ - أبو زكريا األعور، ثقة، روى عنه علي بن رباط.

[٥١٨٦] ١٠ - أبو سلمة، وقيل اسمه خلف بن خلف اللفائفي، خادم أبي الحسن
عليه السالم.

[٥١٨٧] ١١ - أبو يحيى الطحان، ويقال: حناط.
[٥١٨٨] ١٢ - أبو مليك.

[٥١٨٩] ١٣ - أبو جرير القمي.
[٥١٩٠] ١٤ - أبو خالد الذيال، مجهول.
[٥١٩١] ١٥ - أبو جنادة األعمى، واقفي.

[٥١٩٢] ١٦ - أبو جعدة، واقفي.
[٥١٩٣] ١٧ - أبو جبل، واقفي. ٢

باب النساء
[٥١٩٤] ١ - سعيدة.

١ - ال يوجد (ثقة) في (ع).
٢ - أبو حبل (خ ل). (*)

(٣٤٧)



أصحاب
أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا

عليهما السالم

(٣٤٩)



باب الهمزة
[٥١٩٥] ١ - إبراهيم بن عبد الحميد، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم، أدرك

الرضا عليه السالم، ولم يسمع منه علي قول سعد بن عبد الله، واقفي، له كتاب.
[٥١٩٦] ٢ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، ثقة، مولي السكوني، له كتاب

الجامع،
روى عن أبي الحسن موسى عليه السالم.

[٥١٩٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى األشعري القمي، ثقة، له كتب.
[٥١٩٨] ٤ - إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين

بن
علي بن أبي طالب عليهم السالم، أسند عنه. ١

[٥١٩٩] ٥ - أحمد بن عامر بن سليمان الطائي، روى عنه ابنه عبد الله بن أحمد،
أسند
عنه.

[٥٢٠٠] ٦ - أحمد بن أشيم.
[٥٢٠١] ٧ - أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني، أبو عبد الله. ٢

[٥٢٠٢] ٨ - إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، يعرف بابن راهويه.
[٥٢٠٣] ٩ - إدريس بن عيسى األشعري القمي، دخل عليه عليه السالم وروى عنه

حديثا واحدا، ثقة.
[٥٢٠٤] ١٠ - إبراهيم بن أبي محمود، خراساني، ثقة، مولي.

[٥٢٠٥] ١١ - أحمد بن يوسف، مولي بني تيم الله، كوفي، كان منزله بالبصرة
ومات

ببغداد، ثقة.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع) هذا العنوان وال االسمين اللذين بعده.
٢ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٣٥١)



[٥٢٠٦] ١٢ - إسماعيل بن سعد األحوص األشعري القمي، ثقة.
[٥٢٠٧] ١٣ - إسماعيل بن عباد القصري، من قصر ابن هبيرة. ١

[٥٢٠٨] ١٤ - إسماعيل بن مهران.
[٥٢٠٩] ١٥ - إسماعيل بن همام، مولي لكندة، وهو أبو همام.

[٥٢١٠] ١٦ - إبراهيم بن محمد الهمداني.
[٥٢١١] ١٧ - إبراهيم بن صالح.

[٥٢١٢] ١٨ - إبراهيم بن أبي البالد، كوفي، ثقة.
[٥٢١٣] ١٩ - أحمد بن عمر الحالل، كان يبيع الحل، كوفي أنماطي، ثقة، ردي

األصل. ٢
[٥٢١٤] ٢٠ - أيوب بن نوح بن دراج، كوفي، مولي النخع، ثقة.

[٥٢١٥] ٢١ - أفلح بن يزيد.
[٥٢١٦] ٢٢ - إدريس بن يقطين.

[٥٢١٧] ٢٣ - إبراهيم بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الجعفري، وأم
علي بن

عبد الله زينب بنت علي عليه السالم، وأمها فاطمة بنت رسول الله. ٣
[٥٢١٨] ٢٤ - إبراهيم بن موسى.

[٥٢١٩] ٢٥ - إسحاق بن موسى بن جعفر عليهما السالم.
[٥٢٢٠] ٢٦ - إسحاق بن محمد الحصيني.
[٥٢٢١] ٢٧ - إبراهيم بن هاشم العباسي. ٤

--------------------
١ - ينسب إلي يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية الفزاري، انظر معجم البلدان ٤: ٣٦٥.

٢ - الخالل، الخل (خ ل)، يأتي في قسم من لم يرو عنهم عليهم السالم، وأيضا عنونه النجاشي
في رجاله، الرقم: ٢٤٨ كما أثبتناه.

٣ - هو إبراهيم بن أبي الكرام عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب،
ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٩.

٤ - ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ١١٦٨، وفيه: هاشم بن إبراهيم، وفي رجال الكشي،
الرقم ٤٩٧ و ٩٥٧: هشام بن إبراهيم.

(٣٥٢)



[٥٢٢٢] ٢٨ - إبراهيم بن شعيب العقرقوفي.
[٥٢٢٣] ٢٩ - إبراهيم بن إسرائيل.

[٥٢٢٤] ٣٠ - إبراهيم بن هاشم القمي، تلميذ يونس بن عبد الرحمان.
[٥٢٢٥] ٣١ - اصرم بن مطر.

[٥٢٢٦] ٣٢ - أحمد بن الفيض.
[٥٢٢٧] ٣٣ - إبراهيم بن محمد، مولي خراساني.

[٥٢٢٨] ٣٤ - أحمد بن محمد، المعروف بالزيدي.
[٥٢٢٩] ٣٥ - أفلح بن يزيد، مجهول.

[٥٢٣٠] ٣٦ - إسماعيل بن قتيبة، مجهول.
[٥٢٣١] ٣٧ - إبراهيم بن سالم، نيشابوري، وكيل. ١

باب الباء
[٥٢٣٢] ١ - بكر بن محمد األزدي، له كتاب، من أصحاب أبي عبد الله عليه

السالم.
[٥٢٣٣] ٢ - بكر بن صالح الضبي الرازي، مولي.

[٥٢٣٤] ٣ - البائس، مولي حمزة بن اليسع األشعري، ثقة.
باب الثاء

[٥٢٣٥] ١ - ثلج بن أبي الثلج اليعقوبي، من ولد داود بن علي اليعقوبي.
باب الجيم

[٥٢٣٦] ١ - جعفر بن المثني الخطيب، مولي لثقيف، كوفي، واقفي.
[٥٢٣٧] ٢ - جعفر بن عيسى بن عبيد.

[٥٢٣٨] ٣ - جعفر بن بشير البجلي.
--------------------

١ - سالمة (خ ل).

(٣٥٣)



[٥٢٣٩] ٤ - جعفر بن إبراهيم الحضرمي. ١
باب الحاء

[٥٢٤٠] ١ - حماد بن عثمان الناب، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم.
[٥٢٤١] ٢ - الحسن بن علي بن فضال، مولي لتيم الرباب، كوفي، ثقة.

[٥٢٤٢] ٣ - الحسن بن علي الربعي، مولي تيم الله بن ثعلبة، كوفي.
[٥٢٤٣] ٤ - الحسن بن سعيد بن حماد، مولي علي بن الحسين عليهما السالم،

كوفي
أهوازي، هو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحصيني إلي الرضا

عليه السالم حتى جرت الخدمة علي أيديهما
[٥٢٤٤] ٥ - الحسن بن علي الخزاز، ويعرف بالوشاء، وهو ابن بنت الياس، يكني أبا

محمد، وكان يدعي أنه عربي كوفي، له كتاب.
[٥٢٤٥] ٦ - الحسن التفليسي، يكنى أبا محمد.

[٥٢٤٦] ٧ - الحسن بن علي بن يقطين، ثقة.
[٥٢٤٧] ٨ - الحسن بن محمد بن أبي طلحة.

[٥٢٤٨] ٩ - الحسن بن جهم الرازي.
[٥٢٤٩] ١٠ - الحسن بن يونس. ٢

[٥٢٥٠] ١١ - الحسن بن إبراهيم الكوفي.
[٥٢٥١] ١٢ - الحسن بن محبوب السراد، مولي لبجيلة، كوفي، ثقة.

[٥٢٥٢] ١٣ - الحسن بن شعيب المدائني.
[٥٢٥٣] ١٤ - الحسن بن سعيد الكوفي.

--------------------
١ - إسماعيل (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١٠٧، كما أثبتناه.

٢ - لعله حسن بن محمد بن يونس، الذي ذكره ابن النجار البغدادي انه من أصحاب الرضا
عليه السالم، راجع ذيل تاريخ بغداد ٣: ٢٠٧.

(٣٥٤)



[٥٢٥٤] ١٥ - الحسن بن عمر بن يزيد. ١
[٥٢٥٥] ١٦ - الحسن الروندي الدينوري، يكنى أبا محمد، األصل كوفي، مولي

لبجيلة.
[٥٢٥٦] ١٧ - الحسن بن أسباط الكندي.

[٥٢٥٧] ١٨ - الحسين بن سعيد بن حماد، مولي علي بن الحسين عليهما السالم،
صاحب المصنفات، األهوازي، ثقة.

[٥٢٥٨] ١٩ - الحسن بن زياد، ثقة. ٢
[٥٢٥٩] ٢٠ - الحسين بن علي بن يقطين، ثقة.

[٥٢٦٠] ٢١ - الحسين بن مهران.
[٥٢٦١] ٢٢ - الحسين بن عمر بن يزيد، ثقة.

[٥٢٦٢] ٢٣ - الحسين بن خالد الصيرفي.
[٥٢٦٣] ٢٤ - الحسين بن بشار، مدائني، مولي زياد، ثقة صحيح، روى عن أبي

الحسن
موسى عليه السالم.

[٥٢٦٤] ٢٥ - الحسين بن موسى.
[٥٢٦٥] ٢٦ - الحسين بن يزيد النخعي، يلقب بالنوفلي.

[٥٢٦٦] ٢٧ - الحسين بن رئاب. ٣
[٥٢٦٧] ٢٨ - الحسين بن محمد بن أبي طلحة.

[٥٢٦٨] ٢٩ - الحسين بن جهم الرازي.
[٥٢٦٩] ٣٠ - الحسن بن راشد. ٤

--------------------
١ - الحسن بن يزيد (خ ل)، عد البرقي ما أثبتناه في أصحاب الصادق عليه السالم: ٢٦.

٢ - ال يوجد (ثقة) في بعض النسخ.
٣ - الحسين مولي رئاب (خ ل)، عده البرقي في رجاله: ٥١، من أصحاب الكاظم عليه السالم

كما أثبتناه.
٤ - ال يوجد هذا العنوان في (ع).

(٣٥٥)



[٥٢٧٠] ٣١ - حمدان بن سليمان النيسابوري. ١
[٥٢٧١] ٣٢ - الحسين الروندي الدينوري، يكنى أبا محمد، األصل كوفي، مولي

بني بجيلة.
[٥٢٧٢] ٣٣ - الحسين بن شعيب المدائني.

[٥٢٧٣] ٣٤ - الحسن بن القاسم. ٢
[٥٢٧٤] ٣٥ - الحسين بن إبراهيم بن موسى بن جعفر عليهما السالم.

[٥٢٧٥] ٣٦ - الحسين بن صالح الخثعمي.
[٥٢٧٦] ٣٧ - الحسن بن عباد.
[٥٢٧٧] ٣٨ - الحسين بن زياد.

[٥٢٧٨] ٣٩ - حمزة بن بزيع.
[٥٢٧٩] ٤٠ - الحسن بن سهل، أخو الفضل ذي الرياستين، ويعرف الحسن بذي

القلمين. ٣
[٥٢٨٠] ٤١ - الحسن بن الحسن العلوي.

[٥٢٨١] ٤٢ - حمدان بن إبراهيم األهوازي، كوفي.
[٥٢٨٢] ٤٣ - الحسن بن إبراهيم، كوفي. ٦١

[٥٢٨٣] ٤٤ - الحسن بن عديس.
[٥٢٨٤] ٤٥ - الحسن بن بشير، مجهول. ١

--------------------
١ - ال يوجد في (ع)، وعلي صحتها الظاهر أن هذا غير ما ذكر في أصحاب العسكريين

عليهما السالم وفيمن لم يرو عنهم، ألنه من المتأخرين من عصر الرضا عليه السالم، لرواية محمد بن
يحيى العطار عنه، الذي هو من شيوخ الكليني.

٢ - الحسين (خ ل)، عد الكشي حسن بن قاسم من أصحاب الرضا عليه السالم، الرقم:
.١١٤٣

٣ - الحسن بن الحسين (خ ل)، يأتي بكالء العنوانين في أصحاب الهادي عليه السالم.
٤ - الحسين (خ ل).

(٣٥٦)



[٥٢٨٥] ٤٦ - الحسن بن أسد، بصري.
باب الخاء

[٥٢٨٦] ١ - خلف بن سلمة البصري.
باب الدال

[٥٢٨٧] ١ - داود بن النعمان.
[٥٢٨٨] ٢ - داود بن علي العبدي، كان من أصحاب المهدي. ٢

[٥٢٨٩] ٣ - داود بن علي اليعقوبي.
[٥٢٩٠] ٤ - داود بن القاسم الجعفري، أبو هاشم.

[٥٢٩١] ٥ - دعبل بن علي الخزاعي.
[٥٢٩٢] ٦ - داود بن سليمان بن يونس بن أحمد الغازي، أسند عنه، روى عنه ابن

مهرويه. ٣
باب الراء

[٥٢٩٣] ١ - الريان بن الصلت، بغدادي، ثقة، خراساني األصل.
باب الزاي

[٥٢٩٤] ١ - زكريا بن عبد الصمد القمي، ثقة، يكنى أبا جرير، من أصحاب أبي
الحسن

--------------------
١ - يأتي في أصحاب الجواد والهادي عليهما السالم عد حسين بن أسد البصري من

أصحابهما.
٢ - يعني به المهدي بن المنصور العباسي.

٣ - يوسف أبو أحمد القاري (خ ل)، أقول: اختلف أرباب كتب التراجم في نسبه.

(٣٥٧)



موسى عليه السالم.
[٥٢٩٥] ٢ - زكريا بن إدريس بن عبد الله األشعري، قمي، يكنى أبا جرير.

[٥٢٩٦] ٣ - زكريا المؤمن. ١
[٥٢٩٧] ٤ - زكريا بن آدم القمي.

باب السين
[٥٢٩٨] ١ - سليمان بن جعفر الجعفري، ثقة.

[٥٢٩٩] ٢ - سهل بن اليسع بن عبد الله األشعري القمي، جميعا من أصحاب
أبي الحسن موسى عليه السالم.

[٥٣٠٠] ٣ - سعيد بن أخت صفوان بن يحيى، أخو فارس الغالي.
[٥٣٠١] ٤ - سعد بن سعد األحوص بن سعد بن مالك األشعري، قمي، ثقة.

[٥٣٠٢] ٥ - سليمان بن رشيد.
[٥٣٠٣] ٦ - سليمان بن داود الخفاف.

[٥٣٠٤] ٧ - سليمان المروزي. ٢
[٥٣٠٥] ٨ - سندي بن الربيع، كوفي.
[٥٣٠٦] ٩ - سعيد بن سعيد القمي. ٣

[٥٣٠٧] ١٠ - سعيد بن حماد، مجهول. ٤
باب الشين

[٥٣٠٨] ١ - شعيب بن حماد.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - في بعض النسخ زيادة: ثقة.

٤ - سعد (خ ل).

(٣٥٨)



باب الصاد
[٥٣٠٩] ١ - صالح بن علي بن عطية البغدادي.

[٥٣١٠] ٢ - صالح بن عبد الله الخثعمي.
[٥٣١١] ٣ - صفوان بن يحيى البجلي، بياع السابري، مولي، ثقة، وكيله عليه

السالم،
كوفي.

[٥٣١٢] ٤ - صالح الخباز، كوفي.
[٥٣١٣] ٥ - صدقة الخراساني.

باب الطاء
[٥٣١٤] ١ - طاهر بن حاتم، غالي كذاب، أخو فارس.

باب العين
[٥٣١٥] ١ - عبد الله بن موسى بن جعفر بن محمد عليهم السالم، أخوه عليه

السالم. ١
[٥٣١٦] ٢ - عبد الله بن جندب البجلي، كوفي، ثقة.

[٥٣١٧] ٣ - علي بن جعفر بن محمد عليهما السالم، له كتاب، ثقة.
[٥٣١٨] ٤ - عبد الله بن المغيرة، مولي بني نوفل بن الحارث بن عبد المطلب،

خزاز،
كوفي

[٥٣١٩] ٥ - عبد الحميد بن سعيد.
[٥٣٢٠] ٦ - علي بن سويد السائي، ثقة. ٢

[٥٣٢١] ٧ - علي بن بالل، أسند عنه. ٣
--------------------

١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.
٢ - عده البرقي في أصحاب الكاظم عليه السالم: ٤٨، وفيه: الشيباني.

٣ - ال يوجد في (ع).

(٣٥٩)



[٥٣٢٢] ٨ - عثمان بن عيسى الكالبي، رواسي، كوفي، واقفي، كلهم من أصحاب
أبي الحسن موسى عليه السالم.

[٥٣٢٣] ٩ - عبد الرحمان بن أبي نجران التميمي، مولي، كوفي.
[٥٣٢٤] ١٠ - عبد العزيز بن المهتدي، أشعري قمي.

[٥٣٢٥] ١١ - عبد الجبار بن المبارك النهاوندي.
[٥٣٢٦] ١٢ - عبد الوهاب، المعروف بابن كثير النهاوندي.

[٥٣٢٧] ١٣ - عبد الله بن الصلت، يكنى أبا طالب، مولي بني تيم الله بن ثعلبة، ثقة.
[٥٣٢٨] ١٤ - عبد السالم بن صالح الهروي، أبو الصلت، عامي. ١

[٥٣٢٩] ١٥ - علي بن مهدي بن صدقة الرقي، أبو الحسن، روى عنه ابنه أبو علي
أحمد.

[٥٣٣٠] ١٦ - عبد الله بن علي، أسند عنه.
[٥٣٣١] ١٧ - علي بن علي بن رزين الخزاعي، أخو دعبل بن علي الشاعر.

[٥٣٣٢] ١٨ - عبد الله بن محمد الحجال، مولي تيم الله، ثقة.
[٥٣٣٣] ١٩ - عبد الله بن محمد الحصيني العبدي، كان من األهواز.

[٥٣٣٤] ٢٠ - عبد الله بن أبان.
[٥٣٣٥] ٢١ - عمران بن محمد بن عمران بن عبد الله األشعري، ثقة.

[٥٣٣٦] ٢٢ - علي بن مهزيار، أهوازي، ثقة، صحيح.
[٥٣٣٧] ٢٣ - علي بن أسباط بن سالم، كندي، بياع الزطي، كوفي.

[٥٣٣٨] ٢٤ - علي بن حديد بن حكيم، كوفي، مولي األزد، وكان منزله ومنشأه
بالمدائن.

[٥٣٣٩] ٢٥ - علي بن يحيى بن الحسن، مولي علي بن الحسين عليهما السالم،
كوفي،

وهو خال الحسين بن سعيد، ثقة.
[٥٣٤٠] ٢٦ - علي بن أحمد بن رستم. ٢

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل األسماء الثالثة التي بعده.

٢ - أشيم (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السالم: ٥٣، كما أثبتناه.

(٣٦٠)



[٥٣٤١] ٢٧ - علي بن المسيب، عربي، من أهل همدان، ثقة.
[٥٣٤٢] ٢٨ - علي بن الحسين بن يحيى.

[٥٣٤٣] ٢٩ - علي بن الفضل الواسطي. ١
[٥٣٤٤] ٣٠ - علي بن الحكم بن الزبير، مولي النخعي، كوفي.
[٥٣٤٥] ٣١ - علي بن سيف بن عميرة، عربي، كوفي، نخعي.

[٥٣٤٦] ٣٢ - عباس بن محمد الوراق، يونسي.
[٥٣٤٧] ٣٣ - العباس بن موسى النخاس، كوفي، ثقة.

[٥٣٤٨] ٣٤ - العباس بن معروف، قمي، ثقة صحيح، مولي جعفر بن عمران بن
عبد الله األشعري.

[٥٣٤٩] ٣٥ - عبيد النصري.
[٥٣٥٠] ٣٦ - عباد بن يزيد، روى عنه الحسن والحسين ابنا سعيد.

[٥٣٥١] ٣٧ - عقبة بن رستم.
[٥٣٥٢] ٣٨ - عيسى بن عيسى الكالبي، مولي لبني عامر، وليس بالرواسي، كوفي،

واقفي
[٥٣٥٣] ٣٩ - العباس بن هالل الشامي.

[٥٣٥٤] ٤٠ - علي بن عبد الله بن مهران. ٢
[٥٣٥٥] ٤١ - عبد الحميد بن سعيد.

[٥٣٥٦] ٤٢ - عبد الوهاب، المعروف بابي قنبر النهاوندي. ٣
[٥٣٥٧] ٤٣ - علي بن يحيى، يكنى أبا الحسين. ٣

--------------------
١ - الفضيل (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السالم: ٥٢، كما أثبتناه.
٢ - عمران (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السالم: ٥٢، كما أثبتناه.

٣ - المعروف بابن قنبر (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السالم: ٥٢، كما أثبتناه.
٤ - أبو الحسن (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم والجواد عليهما السالم: ٥٢ و ٥٧، كما

أثبتناه.

(٣٦١)



[٥٣٥٨] ٤٤ - عبد الله بن أبان.
[٥٣٥٩] ٤٥ - العباس النجاشي، كوفي.

[٥٣٦٠] ٤٦ - عمار بن يزيد، يروي عنه الحسن والحسين ابنا سعيد.
[٥٣٦١] ٤٧ - عبد العزيز بن مسلم. ١

[٥٣٦٢] ٤٨ - عبد السالم بن صالح، يكنى أبا عبد الله.
[٥٣٦٣] ٤٩ - عمر بن فرات، كاتب، بغدادي، غالي.

[٥٣٦٤] ٥٠ - عبد الله بن إبراهيم.
[٥٣٦٥] ٥١ - علي بن النعمان.

[٥٣٦٦] ٥٢ - علي بن إسماعيل الميثمي، متكلم.
[٥٣٦٧] ٥٣ - عمر بن زهير الجزري. ٢

[٥٣٦٨] ٥٤ - عباد بن محمد بن سليمان النوفلي.
[٥٣٦٩] ٥٥ - عثمان بن رشيد.

[٥٣٧٠] ٥٦ - علي بن عثمان بن رزين.
[٥٣٧١] ٥٧ - عبيس بن هشام الناشري.
[٥٣٧٢] ٥٨ - علي بن سعيد المدائني.

[٥٣٧٣] ٥٩ - علي بن أبي ثور، كوفي.
[٥٣٧٤] ٦٠ - علي بن رباط.
[٥٣٧٥] ٦١ - علي بن هالل.

[٥٣٧٦] ٦٢ - عبيد الله بن علي بن سوار.
[٥٣٧٧] ٦٣ - عبد الله بن طاووس، عاش مائة سنة.

[٥٣٧٨] ٦٤ - عبد الله، الملقب برأس المذري، من ولد سالم بن المستنير. ٣
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - عمرو (خ ل).

٣ - المذري نسبة للذي ينسج التكك برأس اإلبر.

(٣٦٢)



[٥٣٧٩] ٦٥ - عيسى بن عثمان، مجهول.
[٥٣٨٠] ٦٦ - علي بن أحمد بن أشيم، مجهول.

[٥٣٨١] ٦٧ - عطية بن رستم، مجهول.
[٥٣٨٢] ٦٨ - علي بن يونس بن بهمن.

باب الفاء
[٥٣٨٣] ١ - فضالة بن أيوب، عربي، أزدي. ١

[٥٣٨٤] ٢ - الفضل بن سهل، ذو الرياستين.
[٥٣٨٥] ٣ - الفضل بن سنان، نيسابوري، وكيل.

باب القاف
[٥٣٨٦] ١ - القاسم بن أسباط، مجهول.
[٥٣٨٧] ٢ - القاسم بن يحيى بن الحسن.

باب الميم
[٥٣٨٨] ١ - محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن

علي بن
أبي طالب عليهم السالم. ٢

[٥٣٨٩] ٢ - محمد بن سليمان الديلمي، بصري. ٣
[٥٣٩٠] ٣ - محمد بن الفضل األزدي، كوفي، ثقة.

[٥٣٩١] ٤ - محمد بن خالد البرقي، ثقة، هؤالء من أصحاب أبي الحسن موسى
عليه السالم.

--------------------
١ - ال يوجد هذا الباب في (ع).

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - في بعض النسخ زيادة: ضعيف.

(٣٦٣)



[٥٣٩٢] ٥ - محمد بن علي بن جعفر.
[٥٣٩٣] ٦ - محمد بن إسماعيل بن بزيع، ثقة صحيح، كوفي، مولي المنصور.

[٥٣٩٤] ٧ - محمد بن سنان، ضعيف.
[٥٣٩٥] ٨ - محمد بن خالد البلخي، مولي أبي الحسن عليه السالم.

[٥٣٩٦] ٩ - محمد بن الفرج الرخجي، ثقة.
[٥٣٩٧] ١٠ - محمد بن عبد الحميد العطار، وأبوه عبد الحميد بن سالم العطار،

مولي
لبجيلة.

[٥٣٩٨] ١١ - محمد بن علي القرشي.
[٥٣٩٩] ١٢ - محمد بن عبد الله الطهوري.

[٥٤٠٠] ١٣ - محمد بن يحيى، أخو مغلس. ١
[٥٤٠١] ١٤ - محمد بن أسلم الجبلي الطبري، أصله كوفي.

[٥٤٠٢] ١٥ - محمد بن جعفر المقتبي. ٢
[٥٤٠٣] ١٦ محمد بن زيد الطبري، أصله كوفي.

[٥٤٠٤] ١٧ - محمد بن جمهور العمي، عربي، بصري، غال.
[٥٤٠٥] ١٨ - محمد بن القاسم النوشجاني.

[٥٤٠٦] ١٩ - محمد بن علي بن جعفر بن محمد، عمه عليه السالم. ٣
[٥٤٠٧] ٢٠ - محمد، مولي الرضا عليه السالم. ٤

[٥٤٠٨] ٢١ - محمد بن عرفة.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع)، وفي (ط): بحر، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٦٠٦، والنجاشي في
رجاله، الرقم: ١٠٧١، كما أثبتناه.

٢ - المقنائي (خ ل).
٣ - ال يوجد في (ع).

٤ - نسخة (ط) منفردة بنقله ونقل ما يليه.

(٣٦٤)



[٥٤٠٩] ٢٢ - محمد بن عمارة بن أشعث. ١
[٥٤١٠] ٢٣ - محمد بن إسحاق بن عمار الصيرفي، كوفي.

[٥٤١١] ٢٤ - محمد بن عبد الله األشعري.
[٥٤١٢] ٢٥ - محمد بن سهل بن اليسع األشعري القمي.

[٥٤١٣] ٢٦ - محمد بن أبي عمير، يكنى أبا أحمد، واسم أبي عمير زياد، مولي
األزد،

ثقة.
[٥٤١٤] ٢٧ - محمد بن خزاعة الفارسي. ٢

[٥٤١٥] ٢٨ - محمد بن جعفر الخزاز.
[٥٤١٦] ٢٩ - محمد بن منصور بن نصر الخزاعي.

[٥٤١٧] ٣٠ - محمد بن منصور األشعري.
[٥٤١٨] ٣١ - محمد بن سماعة، كوفي.

[٥٤١٩] ٣٢ - محمد بن عبد الله بن عيسى األشعري، قمي. ٣
[٥٤٢٠] ٣٣ - محمد بن عبد الله المدائني.

[٥٤٢١] ٣٤ - محمد بن سهل البجلي األزدي، أسند عنه
[٥٤٢٢] ٣٥ - محمد بن الفضيل المدائني. ٤

[٥٤٢٣] ٣٦ - محمد بن الفضيل، أزدي، صيرفي، يرمي بالغلو، له كتاب.
[٥٤٢٤] ٣٧ - موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب، عربي بجلي، كوفي، ثقة.

[٥٤٢٥] ٣٨ - مروان بن يحيى. ٥
[٥٤٢٦] ٣٩ - معاوية بن يحيى.

--------------------
١ - عمار (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٥١ في أصحاب الكاظم عليه السالم، كما أثبتناه.

٢ - جذاعة (خ ل)، عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السالم: ٥٢، كما أثبتناه.
٣ - في نسخة (ط) زيادة: ثقة.
٩١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

٤ - سيأتي له ذكر في هذا الباب، وظاهر تعدد ذكره ووصف الثاني بالجهالة انه غير واحد.

(٣٦٥)



[٥٤٢٧] ٤٠ - معاوية بن سعيد الكندي.
[٥٤٢٨] ٤١ - مقاتل بن مقاتل بن قياما، واقفي، خبيث، أظن اسمه خشيش.

[٥٤٢٩] ٤٢ - معن بن خالد، له كتاب، ثقة.
[٥٤٣٠] ٤٣ - محمد بن أحمد بن قيس بن عيالن، مولي كوفي، له كتاب، ثقة.

[٥٤٣١] ٤٤ - محمد بن المفضل بن عمر. ١
[٥٤٣٢] ٤٥ - محمد بن علي بن جعفر.

[٥٤٣٣] ٤٦ - معمر بن خالد.
[٥٤٣٤] ٤٧ - موسى بن رنجويه.

[٥٤٣٥] ٤٨ - محمد بن يونس بن عبد الرحمان.
[٥٤٣٦] ٤٩ - محمد بن عبد الله الطاهري.

[٥٤٣٧] ٥٠ - محمد بن أسلم الطوسي، أسند عنه. ٢
[٥٤٣٨] ٥١ - محمد بن عمار بن األشعث النهدي.

[٥٤٣٩] ٥٢ - محمد بن الحسن بن أبي خالد القمي األشعري.
[٥٤٤٠] ٥٣ - المرزبان بن عمران األشعري القمي.

[٥٤٤١] ٥٤ - محمد بن عمر بن يزيد.

[٥٤٤٢] ٥٥ - محمد بن جعفر الخزار.
[٥٤٤٣] ٥٦ - محمد بن القاسم بن الفضيل.

[٥٤٤٤] ٥٧ - محمد بن منصور بن نصر الخزاعي، ويقال: أحمد بن منصور.
[٥٤٤٥] ٥٨ - موسى بن يقطين.

[٥٤٤٦] ٥٩ - محمد بن سليمان الكاتب.
[٥٤٤٧] ٦٠ - مقاتل بن مقاتل.

[٥٤٤٨] ٦١ - محمد بن صدقة، بصري، غالي.
--------------------

١ - محمد بن أحمد بن فضل (خ ل)، مر ذكره في أصحاب الكاظم عليه السالم كما أثبتناه.
٢ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

(٣٦٦)



[٥٤٤٩] ٦٢ - محمد بن إسحاق شعر.
[٥٤٥٠] ٦٣ - مسافر، يكنى أبا مسلم.

[٥٤٥١] ٦٤ - موسى بن معمر.
[٥٤٥٢] ٦٥ - موفق بن هارون.

[٥٤٥٣] ٦٦ - محمد بن عمرو الكناسي. ١
[٥٤٥٤] ٦٧ - موسى بن مهران.

[٥٤٥٥] ٦٨ - محمد بن حمزة بن القاسم.
[٥٤٥٦] ٦٩ - محمد بن الخصيب األهوازي.

[٥٤٥٧] ٧٠ - محمد بن شعيب.
[٥٤٥٨] ٧١ - محمد بن سالم القمي.

[٥٤٥٩] ٧٢ - محمد بن الفرج الرخجي.
[٥٤٦٠] ٧٣ - محمد بن كليب األشعري.

[٥٤٦١] ٧٤ - محمد بن مالك بن األبرد النخعي. ٢
[٥٤٦٢] ٧٥ - محمد بن محمد، أبو المنذر بن محمد.

[٥٤٦٣] ٧٦ - محمد بن أورمة القمي.
[٥٤٦٤] ٧٧ - محمد بن عيسى بن عبيد، بغدادي.

[٥٤٦٥] ٧٨ - موسى بن جنيد، قمي. ٣
[٥٤٦٦] ٧٩ - محمد بن جعفر العتبي.

[٥٤٦٧] ٨٠ - محمد بن القاسم البوشنجي.

[٥٤٦٨] ٨١ - محمد بن عبد الله األشعري.
[٥٤٦٩] ٨٢ - محمد بن فيض بن مالك المدائني، مولي عمر بن الخطاب.

--------------------
١ - عمر (خ ل).

٢ - ال يوجد هذا العنوان والذي بعده في (ع).
٣ - جند (خ ل).

(٣٦٧)



[٥٤٧٠] ٨٣ - محمد بن آدم المدائني، يعرف بزرقان المدائني.
[٥٤٧١] ٨٤ - محسن بن أحمد البجلي، يكنى أبا أحمد.

[٥٤٧٢] ٨٥ - مروان بن يحيى، مجهول.
[٥٤٧٣] ٨٦ - محمد بن منصور األشعثي، مجهول.

باب النون
[٥٤٧٤] ١ - نصر بن مغلس.

باب الواو
[٥٤٧٥] ١ - الوليد بن أبان الضبي الرازي.

باب الهاء
[٥٤٧٦] ١ - هشام بن إبراهيم األحمر.

باب الياء
[٥٤٧٧] ١ - يونس بن يعقوب، ثقة، له كتاب، من أصحاب أبي عبد الله عليه

السالم.
[٥٤٧٨] ٢ - يونس بن عبد الرحمان، من أصحاب أبي الحسن موسى عليه السالم،

مولي علي بن يقطين، طعن عليه القميون، وهو عندي ثقة.
[٥٤٧٩] ٣ - يحيى بن المبارك.
[٥٤٨٠] ٤ - يحيى بن عمرو. ١

[٥٤٨١] ٥ - يحيى بن إبراهيم بن أبي البالد.
[٥٤٨٢] ٦ - يحيى بن يحيى التميمي، عامي. ٢

--------------------
١ - عمر (خ ل)، عده البرقي في أصحاب الرضا عليه السالم، ٥٤، كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد في (ع)، وهو أحد العلماء الذين خرجوا الستقباله عليه السالم عند وصوله إلى
نيسابور لطلب الحديث، راجع العيون ٢: ١٣٤.

(٣٦٨)



[٥٤٨٣] ٧ - يحيى بن حبيب الزيات. ١
[٥٤٨٤] ٨ - يحيى بن عمران الهمداني. ٢

[٥٤٨٥] ٩ - يحيى بن يزيد، أبو خالد الكوفي.
[٥٤٨٦] ١٠ - يحيى بن سليمان الكاتب.

[٥٤٨٧] ١١ - يعقوب بن عبد الله بن جندب.
[٥٤٨٨] ١٢ - يعقوب بن يزيد الكاتب، ويزيد أبوه ثقتان.

[٥٤٨٩] ١٣ - يعقوب بن يقطين، ثقة.
[٥٤٩٠] ١٤ - يزيد بن عمر بن بنت عثمان.

[٥٤٩١] ١٥ - ياسر، مولي اليسع األشعري القمي.

[٥٤٩٢] ١٦ - يحيى بن أحمد بن قيس بن غيالن.
[٥٤٩٣] ١٧ - يعقوب بن سعيد الكندي.

[٥٤٩٤] ١٨ - يحيى بن عباس الوراق، مجهول.
باب الكنى

[٥٤٩٥] ١ - أبو إسحاق الخراساني، من أصحاب أبي عبد الله عليه السالم.
[٥٤٩٦] ٢ - أبو خالد الكوفي.
[٥٤٩٧] ٣ - أبو يزيد المكي.

[٥٤٩٨] ٤ - أبو محمد القزويني.
[٥٤٩٩] ٥ - أبو الصلت الخراساني الهروي، عامي، روى عنه بكر بن صالح.

--------------------
١ - يحيى بن جندب (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٤، وابن شهرآشوب في مناقبه

٤: ٣٨٠، كما أثبتناه.
٢ - في بعض النسخ زيادة: يونسي، عنونه البرقي في رجاله: ٥٤، والكشي في رجاله، الرقم:

١٠٤٣، وفيهما: يحيى بن أبي عمران.

(٣٦٩)



[٥٥٠٠] ٦ - أبو الحسن الخراساني.
[٥٥٠١] ٧ - أبو علي القطان.

[٥٥٠٢] ٨ - أبو محمد الذريري، دينوري.
[٥٥٠٣] ٩ - أبو الفضل الخراساني. ١
[٥٥٠٤] ١٠ - أبو خالد السجستاني.
[٥٥٠٥] ١١ - أبو سجاح األنصاري.

[٥٥٠٦] ١٢ - أبو يحيى الموصلي.
[٥٥٠٧] ١٣ - أبو العباس الحميري.

[٥٥٠٨] ١٤ - أبو حمزة، مواله.
[٥٥٠٩] ١٥ - أبو محمد الكوفي.

[٥٥١٠] ١٦ - أبو جرير القمي.
[٥٥١١] ١٧ - أبو محمد التفليسي، مجهول.
[٥٥١٢] ١٨ - أبو سعيد الخراساني، مجهول.

[٥٥١٣] ١٩ - أبو زيد المكي، مجهول.
--------------------

١ - أبو المفضل (خ ل)، عنونه الكشي، الرقم: ١١٤٥، كما أثبتناه.

(٣٧٠)



أصحاب
أبي جعفر محمد بن علي الثاني

عليهما السالم

(٣٧١)



باب الهمزة
[٥٥١٤] ١ - إسحاق بن إبراهيم الحضيني، لقى الرضا عليه السالم. ١

[٥٥١٥] ٢ - إبراهيم بن محمد الهمداني، لحقه أيضا.
[٥٥١٦] ٣ - إبراهيم بن داود اليعقوبي.

[٥٥١٧] ٤ - إبراهيم بن مهرويه، من أهل جسر بابل.
[٥٥١٨] ٥ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، من أصحاب الرضا عليه السالم.
[٥٥١٩] ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى األشعري، من أصحاب الرضا عليه السالم.

[٥٥٢٠] ٧ - أحمد بن محمد بن عبيد الله األشعري.
[٥٥٢١] ٨ - أحمد بن محمد بن خالد.

[٥٥٢٢] ٩ - أحمد بن حماد.
[٥٥٢٣] ١٠ - إدريس القمي، يكنى أبا القاسم.

[٥٥٢٤] ١١ - أيوب بن نوح بن دراج، كوفي، مولي النخع، ثقة.
[٥٥٢٥] ١٢ - إبراهيم بن شيبة األصبهاني، مولي بني أسد، وأصله من قاسان.

[٥٥٢٦] ١٣ - أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري القمي.
[٥٥٢٧] ١٤ - أحمد بن محمد بن بندار، مولي الربيع األقرع.

[٥٥٢٨] ١٥ - أحمد بن حماد المروزي.
[٥٥٢٩] ١٦ - أحمد بن محمد بن عبيد القمي األشعري.

--------------------
١ - إسحاق بن محمد بن إبراهيم (خ ل)، وعليه فهو متحد مع ما مر في أصحاب الرضا

عليه السالم.

(٣٧٣)



[٥٥٣٠] ١٧ - احكم بن بشار المروزي. ١
[٥٥٣١] ١٨ - أحمد بن عبد الله الكوفي. ٢

[٥٥٣٢] ١٩ - إبراهيم بن مهزيار.
باب الجيم

[٥٥٣٣] ١ - جعفر بن محمد بن يونس األحول، ثقة.
[٥٥٣٤] ٢ - جعفر بن يحيى بن سعد األحول، خال الحسين بن سعيد.

[٥٥٣٥] ٣ - جعفر بن داود اليعقوبي.
[٥٥٣٦] ٤ - جعفر بن محمد الهاشمي، صيرفي.

[٥٥٣٧] ٥ - جعفر الجوهري.
باب الحاء

[٥٥٣٨] ١ - الحسن والحسين ابنا سعيد األهوازيان، من أصحاب الرضا عليه السالم.
[٥٥٣٩] ٢ - الحسين بن بشار. ٣

[٥٥٤٠] ٣ - الحسين بن مسلم.
[٥٥٤١] ٤ - الحسين بن أسد، ثقة صحيح.

[٥٥٤٢] ٥ - الحسين بن سهل بن نوح.
[٥٥٤٣] ٦ - الحسين بن علي القمي.

[٥٥٤٤] ٧ - الحسن بن عباس بن حريش الرازي.
--------------------

١ - أحلم (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ١٠٧٧، كما أثبتناه.
٢ - يأتي هذا العنوان في قسم من لم يرو عنهم، الظاهر أن هذا غيره، فان ذاك يروي عن

إبراهيم بن إسحاق، وهو من أصحاب العسكري عليه السالم، هذا من أصحاب الجواد
عليه السالم.

٣ - يسار (خ ل)، مر ذكره في أصحاب الكاظم والرضا عليهما السالم، كما أثبتناه.

(٣٧٤)



[٥٥٤٥] ٨ - الحسن بن راشد، يكنى أبا علي، مولي آلل المهلب، بغدادي، ثقة.
[٥٥٤٦] ٩ - الحسن بن بشار. ١
[٥٥٤٧] ١٠ - حفص الجوهري.

[٥٥٤٨] ١١ - الحسن بن علي بن أبي عثمان السجادة، غالي.
[٥٥٤٩] ١٢ - الحسين بن محمد القمي.

[٥٥٥٠] ١٣ - الحسن بن عباس بن خراش.
[٥٥٥١] ١٤ - الحسين بن داود اليعقوبي.

باب الخاء
[٥٥٥٢] ١ - خلف البصري، من أصحاب الرضا وموسى بن جعفر عليهما السالم.

باب الدال
[٥٥٥٣] ١ - داود بن القاسم الجعفري، يكنى أبا هاشم، من ولد جعفر بن أبي طالب

عليه السالم، ثقة جليل القدر.
[٥٥٥٤] ٢ - داود بن مهزيار، أخو علي.

باب الزاي
[٥٥٥٥] ١ - زكريا بن آدم القمي.

باب السين
[٥٥٥٦] ١ - سهل بن زياد االدمي، يكنى أبا سعيد، من أهل الري.

[٥٥٥٧] ٢ - سعد بن سعد. ٢
--------------------

١ - يسار (خ ل)، عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ٢٧٥، كما أثبتناه.
٢ - سعد بن سعيد (خ ل)، هو سعد بن سعد األحوص، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم:

٣٠٧، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٤٧٠.

(٣٧٥)



باب الشين
[٥٥٥٨] ١ - شاذان بن الخليل، والد الفضل بن شاذان النيسابوري.

باب الصاد
[٥٥٥٩] ١ - صفوان بن يحيى البجلي، بياع السابري.

[٥٥٦٠] ٢ - صالح بن أبي حماد، يكنى أبا الخير.
[٥٥٦١] ٣ - صالح بن محمد الهمداني.

باب العين
[٥٥٦٢] ١ - علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي

طالب
عليه السالم، والد الناصر الحسن بن علي رضي الله عنه. ١

[٥٥٦٣] ٢ - علي بن محمد بن علي العلوي، حسني.
[٥٥٦٤] ٣ - عبد الله بن محمد الحصيني.

[٥٥٦٥] ٤ - عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمي، مولي الربيع.
[٥٥٦٦] ٥ - عبد الله بن محمد بن حماد الرازي.
[٥٥٦٧] ٦ - عبد الرحمان بن أبي نجران، كوفي.

[٥٥٦٨] ٧ - علي بن مهزيار األهوازي.

[٥٥٦٩] ٨ - علي بن عبد الله المدائني.
[٥٥٧٠] ٩ - علي بن أسباط.

[٥٥٧١] ١٠ - علي بن حديد بن حكيم.
[٥٥٧٢] ١١ - علي بن الحكم.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

(٣٧٦)



[٥٥٧٣] ١٢ - عبد الله بن محمد بن سهل بن داود بن داود
[٥٥٧٤] ١٣ - عبد الله بن محمد الرازي.

[٥٥٧٥] ١٤ - علي بن ميسر.
[٥٥٧٦] ١٥ - علي بن نصر.

[٥٥٧٧] ١٦ - علي بن يحيى، يكنى أبا الحسين، يروي عنه كتاب: ثواب انا أنزلناه.
[٥٥٧٨] ١٧ - علي بن بالل، بغدادي، ثقة.

[٥٥٧٩] ١٨ - عبد الجبار بن المبارك، نهاوندي.
[٥٥٨٠] ١٩ - علي بن عبد الله، قمي.

[٥٥٨١] ٢٠ - العباس بن عمر، همداني.

[٥٥٨٢] ٢١ - علي بن محمد القالنسي.

[٥٥٨٣] ٢٢ - علي بن حسان الواسطي.
باب القاف

[٥٥٨٤] ١ - القاسم بن الحسن البزنطي، صاحب أيوب بن نوح. ١
باب الميم

[٥٥٨٥] ١ - محمد بن خالد البرقي، من أصحاب موسى بن جعفر والرضا
عليهما السالم.

[٥٥٨٦] ٢ - محمد بن الفرج الرخجي، من أصحاب الرضا عليه السالم.
[٥٥٨٧] ٣ - محمد بن سنان، من أصحاب الرضا عليه السالم.

[٥٥٨٨] ٤ - محمد بن إبراهيم الحصيني.
[٥٥٨٩] ٥ - محمد بن عبدة، يكنى أبا بشر.

[٥٥٩٠] ٦ - محمد بن إسماعيل بن بزيع، من أصحاب الرضا عليه السالم.
--------------------

١ - الحسين (خ ل).

(٣٧٧)



[٥٥٩١] ٧ - محمد بن حمزة.
[٥٥٩٢] ٨ - محمد بن إسحاق القمي.

[٥٥٩٣] ٩ - محمد بن أبي قريش.
[٥٥٩٤] ١٠ - محمد بن نصير.

[٥٥٩٥] ١١ - موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، من أصحاب الرضا
عليه السالم.

[٥٥٩٦] ١٢ - موسى بن عبد الله بن عبد الملك بن هشام.
[٥٥٩٧] ١٣ - موسى بن داود المنقري.

[٥٥٩٨] ١٤ - موسى بن عمر بن بزيع، ثقة.
[٥٥٩٩] ١٥ - المختار بن زياد العبدي، بصري، ثقة.

[٥٦٠٠] ١٦ - محمد بن عبد الله المدائني، لحق موسى بن جعفر عليهما السالم.
[٥٦٠١] ١٧ - محمد بن يونس بن عبد الرحمان، لحق الرضا عليه السالم.

[٥٦٠٢] ١٨ - محمد بن عبد الله بن مهران، ضعيف.
[٥٦٠٣] ١٩ - محمد بن حمزة.
[٥٦٠٤] ٢٠ - منذر بن قابوس.

[٥٦٠٥] ٢١ - محمد بن الوليد الخزاز الكرماني.
[٥٦٠٦] ٢٢ - معاوية بن حكيم.
[٥٦٠٧] ٢٣ - مصدق بن صدقة.

[٥٦٠٨] ٢٤ - مروك بن عبيد.
[٥٦٠٩] ٢٥ - محمد بن سالم بن عبد الحميد.

[٥٦١٠] ٢٦ - محمد بن نصير.
[٥٦١١] ٢٧ - موسى بن داود اليعقوبي.

[٥٦١٢] ٢٨ - محمد بن عبد الجبار.

(٣٧٨)



[٥٦١٣] ٢٩ - محمد بن أبي زيد الرازي، أصله من قم. ١
[٥٦١٤] ٣٠ - منصور بن العباس، كوفي أو بغدادي، كان داره بباب الكوفة ببغداد.

[٥٦١٥] ٣١ - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، كوفي، ثقة.
[٥٦١٦] ٣٢ - محمد بن الحسن بن شمون، بصري.

[٥٦١٧] ٣٣ - محمد بن الحسن الواسطي.
[٥٦١٨] ٣٤ - محمد بن الحسن بن محبوب.

باب النون
[٥٦١٩] ١ - نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان انه كان فقيها عالما

صالحا مرضيا، وقيل: إنه نوح بن صالح.
باب الهاء

[٥٦٢٠] ١ - هارون بن الحسن بن محبوب.
باب الياء

[٥٦٢١] ١ - يزداد.
باب الكنى

[٥٦٢٢] ١ - أبو خداش المهري، بصري.
[٥٦٢٣] ٢ - أبو الحصين بن الحصين الحصيني، ثقة.

[٥٦٢٤] ٣ - أبو مساور.
[٥٦٢٥] ٤ - أبو سارة.

[٥٦٢٦] ٥ - أبو سكينة، كوفي.
--------------------

١ - يزيد (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٦، كما أثبتناه.

(٣٧٩)



[٥٦٢٧] ٦ - أبو جعفر البصري.
باب النساء

[٥٦٢٨] ١ - زينب، بنت محمد بن يحيى.
[٥٦٢٩] ٢ - زهراء، أم أحمد بن الحسين، وهو أحمد بن داود البغدادي.

(٣٨٠)



أصحاب
أبي الحسن الثالث علي بن محمد

عليهما السالم

(٣٨١)



باب الهمزة
[٥٦٣٠] ١ - أحمد بن إسماعيل بن يقطين.

[٥٦٣١] ٢ - أحمد بن حمزة بن اليسع، قمي، ثقة.
[٥٦٣٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى األشعري، قمي.

[٥٦٣٣] ٤ - أحمد بن الحسن بن إسحاق بن سعد.
[٥٦٣٤] ٥ - أحمد بن الخضيب.

[٥٦٣٥] ٦ - إبراهيم بن إسحاق، ثقة.
[٥٦٣٦] ٧ - إبراهيم بن عقبة.

[٥٦٣٧] ٨ - إبراهيم بن محمد الهمداني.
[٥٦٣٨] ٩ - إبراهيم بن إدريس.

[٥٦٣٩] ١٠ - إبراهيم بن مهزيار، أهوازي.
[٥٦٤٠] ١١ - إبراهيم بن محمد بن فارس النيسابوري.

[٥٦٤١] ١٢ - إبراهيم بن داود اليعقوبي.
[٥٦٤٢] ١٣ - أيوب بن نوح بن دراج، ثقة.

[٥٦٤٣] ١٤ - أحمد بن إسحاق الرازي، ثقة.
[٥٦٤٤] ١٥ - إبراهيم، يكني أبا محمد. ١

[٥٦٤٥] ١٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي.
[٥٦٤٦] ١٧ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال.

--------------------
١ - هو إبراهيم بن أبي بكر الرازي أبو محمد، عنونه البرقي في أصحاب الهادي عليه السالم:

.٥٨

(٣٨٣)



[٥٦٤٥] ١٨ - أحمد بن زكريا بن بابا.
[٥٦٤٦] ١٩ - إبراهيم بن عبدة النيسابوري.

[٥٦٤٧] ٢٠ - أحمد بن هالل العبرتائي، بغدادي، غالي.
[٥٦٤٨] ٢١ - إبراهيم بن شيبة.

[٥٦٤٩] ٢٢ - إسحاق بن إسماعيل بن نوبخت. ١
[٥٦٥٠] ٢٣ - أحمد بن محمد السياري.

[٥٦٥١] ٢٤ - إسحاق بن محمد البصري، يرمي بالغلو.
[٥٦٥٢] ٢٥ - إبراهيم الدهقان.
[٥٦٥٣] ٢٦ - أحمد بن الفضل.

باب الباء
[٥٦٥٤] ١ - بشر بن بشار النيسابوري، وهو عم أبي عبد الله الشاذاني.

باب الجيم
[٥٦٥٥] ١ - جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب.

[٥٦٥٦] ٢ - جعفر بن إبراهيم.
[٥٦٥٧] ٣ - جعفر بن هشام.
[٥٦٥٨] ٤ - جعفر بن أحمد.

[٥٦٥٩] ٥ - جعفر بن عبد الله بن الحسين بن جامع، قمي، حميري.
[٥٦٦٠] ٦ - جعفر بن محمد بن يونس األحول.

[٥٦٦١] ٧ - جعفر بن سليمان.
--------------------

١ - عده البرقي في أصحاب الهادي عليه السالم، ٦٠، وفيه: إسحاق بن إسماعيل نوبخت.

(٣٨٤)



باب الحاء
[٥٦٦٤] ١ - الحسن بن محمد، ابن أخ محمد بن رجاء الخياط.

[٥٦٦٥] ٢ - الحسن بن علي الوشاء.
[٥٦٦٦] ٣ - الحسن بن محمد المدائني.

[٥٦٦٧] ٤ - الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي
بن

أبي طالب، الناصر للحق رضي الله عنه. ١
[٥٦٦٨] ٥ - الحسن بن الحسن العلوي.

[٥٦٦٩] ٦ - الحسين بن سعيد، كوفي أهوازي، مولي علي بن الحسين عليهما
السالم.

[٥٦٧٠] ٧ - الحسين بن أسد البصري.
[٥٦٧١] ٨ - الحسين بن مالك القمي، ثقة. ٢

[٥٦٧٢] ٩ - حفص المروزي.
[٥٦٧٣] ١٠ - الحسن بن راشد، يكنى أبا علي، بغدادي.

[٥٦٧٤] ١١ - الحسن بن ظريف. ٣
[٥٦٧٥] ١٢ - الحسن بن علي بن أبي عثمان السجادة، غالي.

[٥٦٧٦] ١٣ - الحسن بن محمد بن حي.
[٥٦٧٧] ١٤ - الحسين بن محمد المدائني.

[٥٦٧٨] ١٥ - حمزة، مولي علي بن سليمان بن رشيد، بغدادي.
[٥٦٧٩] ١٦ - حاتم بن الفرج.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع)، وهو والد السيد المرتضي من جهة امه، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم:

.٥٧
٢ - عده البرقي في رجاله من أصحاب الهادي عليه السالم: ٥٩، وفيه: الحسن.

٣ - الحسين، طريف (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٥٦، والنجاشي في رجاله،
الرقم: ١٤٠، كما أثبتناه.

(٣٨٥)



[٥٦٧٨] ١٧ - الحسن بن جعفر، المعروف بأبي طالب الفافاني، بغدادي.
[٥٦٧٩] ١٨ - الحسين بن اشكيب القمي، خادم القبر.

[٥٦٨٠] ١٩ - الحسين بن عبيد الله القمي، يرمي بالغلو.
[٥٦٨١] ٢٠ - الحسن بن خرزاذ، قمي.

[٥٦٨٢] ٢١ - الحسن بن محمد بن بابا القمي، غالي.
[٥٦٨٣] ٢٢ - الحسن بن سفيان الكوفي.

[٥٦٨٤] ٢٣ - الحسن بن الحسين العلوي.
[٥٦٨٥] ٢٤ - حمدان بن سليمان بن عميرة، نيسابوري، المعروف بالتاجر.

باب الخاء
[٥٦٨٦] ١ - خيران الخادم، ثقة.

[٥٦٨٧] ٢ - خيران بن إسحاق الزاكاني.
[٥٦٨٨] ٣ - خليل بن هشام الفارسي.

باب الدال
[٥٦٨٩] ١ - داود بن القاسم الجعفري، يكني أبا هاشم، ثقة.

[٥٦٩٠] ٢ - داود بن أبي زيد، اسمه زنكان، يكنى أبا سليمان، نيسابوري، في
النجارين

في سكة طرخان في دار سختويه، صادق اللهجة.
[٥٦٩١] ٣ - داود الصرمي، يكنى أبا سليمان. ١

باب الراء
[٥٦٩٢] ١ - الريان بن الصلت البغدادي، ثقة.

--------------------
١ - الصيرفي (خ ل)، هو داود بن مافنه الصرمي، عنونه البرقي في رجاله: ٥٩، والنجاشي في

رجاله، الرقم: ٤٢٥، والشيخ في الفهرست، الرقم: ٢٦٨.

(٣٨٦)



[٥٦٩٥] ٢ - رجاء العبرتائي بن يحيى، يكنى أبا الحسين، روى عنه أبو المفضل
محمد

ابن عبد الله بن المطلب الشيباني، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.
باب السين

[٥٦٩٦] ١ - سليمان بن داود المروزي.
[٥٦٩٧] ٢ - سليمان بن حفصويه.

[٥٦٩٨] ٣ - سهل بن يعقوب بن إسحاق، يكنى أبا السري، الملقب بأبي نؤاس. ١
[٥٦٩٩] ٤ - سهل بن زياد االدمي، يكنى أبا سعيد، ثقة، رازي.

[٥٧٠٠] ٥ - السري بن سالمة األصبهاني.
[٥٧٠١] ٦ - السندي بن محمد، أخو علي. ٢

باب الشين
[٥٧٠٢] ١ - شاهوية بن عبد الله.

باب الصاد
[٥٧٠٣] ١ - صالح بن محمد الهمداني، ثقة.

[٥٧٠٤] ٢ - صالح بن موسى بن عمر بن بزيع. ٣
[٥٧٠٥] ٣ - صالح بن مسلمة الرازي، يكنى أبا الخير.

باب العين
[٥٧٠٦] ١ - عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - هو أبان بن محمد البجلي المعروف بالسندي.
٣ - عيسى (خ ل).

(٣٨٧)



[٥٧٠٥] ٢ - عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور. ١
[٥٧٠٦] ٣ - علي بن مهزيار، األهوازي، ثقة.

[٥٧٠٧] ٤ - علي بن الحسين بن عبد ربه.
[٥٧٠٨] ٥ - علي بن بالل، بغدادي، يكنى أبا الحسن.

[٥٧٠٩] ٦ - علي بن معبد، بغدادي، له كتاب.
[٥٧١٠] ٧ - علي بن سليمان بن رشيد، بغدادي.

[٥٧١١] ٨ - علي بن شيرة، ثقة.
[٥٧١٢] ٩ - علي بن محمد القاساني، ضعيف، إصبهاني، من ولد زياد مولي عبد الله

بن
عباس، من آل خالد بن األزهر.

[٥٧١٣] ١٠ - علي بن الحسين الهمداني، ثقة.
[٥٧١٤] ١١ - علي بن زياد الصيمري.
[٥٧١٥] ١٢ - علي بن محمد النوفلي.

[٥٧١٦] ١٣ - علي بن عبد الغفار.
[٥٧١٧] ١٤ - علي بن جعفر، وكيل، ثقة. ٢

[٥٧١٨] ١٥ - علي بن عمرو العطار القزويني.
[٥٧١٩] ١٦ - علي بن الحسن. ٣
[٥٧٢٠] ١٧ - علي بن عبيد الله.

[٥٧٢١] ١٨ - علي بن إبراهيم الهمداني.
[٥٧٢٢] ١٩ - علي بن أبي قرة، يكنى أبا الحسن.

[٥٧٢٣] ٢٠ - عبد الرحمان بن محمد بن طيفور المتطبب.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - هو علي بن جعفر الهماني البرمكي، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٧٤٠، والبرقي في

رجاله: ٥٩ - ٦١.
٣ - الحسين (خ ل)، عنونه البرقي في أصحاب الهادي عليه السالم: ٥٩، كما أثبتناه.

(٣٨٨)



[٥٧٢٦] ٢١ - عروة بن يحيى الدهقان، غالي. ١
[٥٧٢٧] ٢٢ - عبد الله بن جعفر الحميري. ٢

[٥٧٢٨] ٢٣ - علي بن الريان بن الصلت.
[٥٧٢٩] ٢٤ - علي بن محمد بن زياد الصيمري.

[٥٧٣٠] ٢٥ - علي بن الحسن بن فضال.
[٥٧٣١] ٢٦ - علي بن عبد الله.

[٥٧٣٢] ٢٧ - عبد الرحمان بن محمد.
[٥٧٣٣] ٢٨ - عباس بن معروف القمي. ٣

[٥٧٣٤] ٢٩ - عبد الصمد بن محمد، قمي.
[٥٧٣٥] ٣٠ - علي بن محمد المنقري.

[٥٧٣٦] ٣١ - علي بن عبيد الله الزبيري. ٤
[٥٧٣٧] ٣٢ - علي بن رميس، بغدادي، ضعيف.

[٥٧٣٨] ٣٣ - علي بن إبراهيم.
[٥٧٣٩] ٣٤ - عبدوس العطار، كوفي.

[٥٧٤٠] ٣٥ - عروة النخاس الدهقان، ملعون غالي.
[٥٧٤١] ٣٦ - عثمان بن سعيد العمري، يكني أبا عمرو السمان، ويقال له: الزيات

خدمه عليه السالم وله إحدي عشره سنة، وله إليه عهد معروف.
--------------------

١ - علي (خ ل)، عنونه البرقي في أصحاب الهادي عليه السالم: ٦٠، كما أثبتناه.
٢ - علي بن عبد الله (خ ل)، يأتي ذكره في أصحاب العسكري عليه السالم كما أثبتناه، كذا

أيضا عنونه البرقي في رجاله: ٥٩ و ٦٠، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٥٧٣.
٣ - عبد الرحمان بن محمد بن معروف القمي (خ ل)، عنون البرقي عبد الرحمان بن محمد في

رجاله: ٦٠ من أصحاب الهادي عليه السالم، وأيضا مر ذكر العباس بن معروف في أصحاب الرضا
عليه السالم، كذا ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٧٤٣، والشيخ في الفهرست، الرقم: ٥١٨.

٤ - عبد الله (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله في أصحاب الهادي عليه السالم: ٦٠، كما أثبتناه.

(٣٨٩)



باب الفاء
[٥٧٤٠] ١ - الفضل بن شاذان النيسابوري، يكنى أبا محمد.

[٥٧٤١] ٢ - الفتح بن يزيد الجرجاني.
[٥٧٤٢] ٣ - فارس بن حاتم القزويني، غالي ملعون.

[٥٧٤٣] ٤ - الفضل بن كثير، بغدادي.
باب القاف

[٥٧٤٤] ١ - قاسم الصيقل.
[٥٧٤٥] ٢ - القاسم الشعراني اليقطيني، يرمي بالغلو. ١

باب الكاف
[٥٧٤٦] ١ - كافور الخادم، ثقة. ٢

باب الميم
[٥٧٤٧] ١ - مسافر، مواله عليه السالم.

[٥٧٤٨] ٢ - محمد بن سعيد بن كلثوم المروزي، وكان متكلما.
[٥٧٤٩] ٣ - محمد بن الفرج.

[٥٧٥٠] ٤ - محمد بن رجاء الحناط. ٣
[٥٧٥١] ٥ - محمد بن علي بن مهزيار، ثقة.

[٥٧٥٢] ٦ - محمد بن عبيد الله الطاهي، من أهل طاهي.
--------------------

١ - هو قاسم بن حسن بن علي بن يقطين، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٨٦٥.
٢ - ال يوجد في (ع).

٣ - الخياط (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٨، والكشي في رجاله، الرقم: ٨٧٢، كما أثبتناه.

(٣٩٠)



[٥٧٥٥] ٧ - محمد بن جزك الجمال، ثقة.
[٥٧٥٦] ٨ - محمد بن أحمد بن إبراهيم.

[٥٧٥٧] ٩ - محمد بن عبد الله النوفلي الهمداني.
[٥٧٥٨] ١٠ - محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، يونسي، ضعيف علي قول

القميين. ١٣١
[٥٧٥٩] ١١ - محمد بن يحيى، يكنى أبا يحيى البصري.
[٥٧٦٠] ١٢ - محمد بن علي بن عيسى األشعري، قمي.

[٥٧٦١] ١٣ - محمد بن أحمد بن مطهر. ٢
[٥٧٦٢] ١٤ - محمد بن أحمد بن عبيد الله بن المنصور، أبو الحسن، أسند عنه.

[٥٧٦٣] ١٥ - محمد بن مروان الجالب، ثقة.
[٥٧٦٤] ١٦ - محمد بن الريان بن الصلت، ثقة.

[٥٧٦٥] ١٧ - محمد بن عبد الجبار، وهو ابن أبي الصهبان، قمي، ثقة.
[٥٧٦٦] ١٨ - محمد بن أبي الطيفور المتطبب.

[٥٧٦٧] ١٩ - محمد بن الفضل.
[٥٧٦٨] ٢٠ - موسى بن عمر الحصيني.
[٥٧٦٩] ٢١ - موسى بن عمر بن بزيع.

[٥٧٧٠] ٢٢ - مصقلة بن إسحاق القمي األشعري.
[٥٧٧١] ٢٣ - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات الكوفي، ثقة، من أصحاب

أبي
جعفر الثاني عليه السالم.

[٥٧٧٢] ٢٤ - منصور بن العباس.
[٥٧٧٣] ٢٥ - محمد بن الحصين األهوازي.

[٥٧٧٤] ٢٦ - محمد بن عبد الله بن مهران الكرخي، يرمي بالغلو، ضعيف.
[٤٧٧٥] ٢٧ - محمد بن الحسن بن شمون، بصري.

--------------------
١ - ال يوجد (علي قول القميين) في بعض النسخ.
٢ - ال يوجد هذا العنوان والعنوانين بعده في (ع).

(٣٩١)



[٤٧٧٤] ٢٨ - موسى بن داود اليعقوبي.
[٥٧٧٥] ٢٩ - موسى بن محمد الحضيني. ١

[٥٧٧٦] ٣٠ - محمد بن يحيى بن درياب.

[٥٧٧٧] ٣١ - محمد بن سليمان الجالب.
[٥٧٧٨] ٣٢ - محمد بن حمزة القمي.

[٥٧٧٩] ٣٣ - محمد بن إسماعيل الصيمري، قمي.
[٥٧٨٠] ٣٤ - محمد بن صيفي، كوفي.

[٥٧٨١] ٣٥ - محمد بن خالد الرازي، يكنى أبا العباس.
[٥٧٨٢] ٣٦ - محمد بن إسماعيل البلخي.

[٥٧٨٣] ٣٧ - محمد بن أحمد بن حماد المحمودي، يكنى أبا علي. ٢
[٥٧٨٤] ٣٨ - محمد بن موسى الربعي.

[٥٧٨٥] ٣٩ - محمد بن حصين الفهري، ملعون. ٣
[٥٧٨٦] ٤٠ - محمد بن مروان الخطاب.

[٥٧٨٧] ٤١ - محمد بن القاسم بن حمزة بن موسى العلوي.
[٥٧٨٨] ٤٢ - معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الكوفي.

[٥٧٨٩] ٤٣ - محمد بن حسان الرازي الزينبي. ٤
[٥٧٩٠] ٤٤ - موسى بن مرشد الوراق، نيسابوري.

[٥٧٩١] ٤٥ - محمد بن موسى بن فرات.
--------------------

١ - الحصيني (خ ل)، ذكره البرقي في رجاله: ٥٨، كما أثبتناه.
٢ - المحمدي (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، األرقام: ٩٨٦ - ٩٨٨ و ١٠٥٧، كما أثبتناه.

٣ - ذكر الكشي في رجاله: ٣٨٣، محمد بن نصير الفهري وانه ملعون، وال يبعد اتحادهما و
وقوع التحريف هنا، وذلك لتأييد قول الكشي بما ذكره الشيخ في كتاب الغيبة في باب المذمومين

الذين ادعوا البابية، والطبرسي في االحتجاج في توقيعات الناحية، وابن شهرآشوب في مناقبه.
٤ - الزيني (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٩٠٣، كما أثبتناه.

(٣٩٢)



باب النون
[٥٧٩٤] ١ - النضر بن محمد الهمداني، ثقة. ١

[٥٧٩٥] ٢ - نصر بن حازم، قمي.
باب الياء

[٥٧٩٦] ١ - يحيى بن محمد.
[٥٧٩٧] ٢ - يعقوب بن يزيد الكاتب، ثقة.

[٥٧٩٨] ٣ - يعقوب البجلي.
[٥٧٩٩] ٤ - يحيى بن أبي بكر الرازي الضرير.

[٥٨٠٠] ٥ - يعقوب بن منقوش.
[٥٨٠١] ٦ - يعقوب بن إسحاق.

باب الكنى
[٥٨٠٢] ١ - أبو الحصين بن الحصين، نزل األهواز، ثقة. ٢

[٥٨٠٣] ٢ - أبو عبد الله المغازي، غالي.
[٥٨٠٤] ٣ - أبو طاهر بن حمزة بن اليسع األشعري، قمي، ثقة.

[٥٨٠٥] ٤ - أبو عمرو الحذاء.
[٥٨٠٦] ٥ - أبو الحسين بن هالل، ثقة.

[٥٨٠٧] ٦ - أبو عبد الله بن أبي الحسين.
--------------------

١ - النصر (خ ل)، عنونه البرقي في رجاله: ٥٩ من أصحاب الهادي عليه السالم، كما أثبتناه.
٢ - أبو الحسين بن الحسين (خ ل)، مر ذكره في أصحاب الجواد عليه السالم، وذكره البرقي في

رجاله: ٥٨ من أصحاب الهادي عليه السالم، كما أثبتناه.

(٣٩٣)



[٥٨٠٦] ٧ - أبو محمد بن إبراهيم. ١
[٥٨٠٧] ٨ - أبو بكر الفهفكي. ٢

[٥٨٠٨] ٩ - ابن أبي طيفور المتطبب.
[٥٨٠٩] ١٠ - أبو عبد الله المكاري.

[٥٨١٠] ١١ - أبو طاهر البرقي، أخو أحمد بن محمد.
[٥٨١١] ١٢ - أبو يحيى الجرجاني.

[٥٨١٢] ١٣ - أبو طاهر محمد، وأبو الحسن، وأبو الطيب بنو علي بن بالل.
[٥٨١٣] ١٤ - ابن راشتة المتطبب.

باب النساء
[٥٨١٤] ١ - كلثم الكرخية، روى عنها عبد الرحمان الشعيري، وهو أبو عبد

الرحمان
أحمد بن داود البغدادي. ٣

--------------------
١ - أبو محمد بن إبراهيم (خ ل)، مر إبراهيم أبو محمد في باب األلف، والظاهر اتحادهما.

٢ - أبو بكر الفهفكي ابن أبي طيفور المتطبب (خ ل)، وفيه خلط، الن أبي بكر الفهفكي روى
النص علي العسكري عليه السالم، وذكر البرقي ابن أبي طيفور المتطبب من أصحاب الهادي

عليه السالم: ٦٠.
٣ - كذا في السنخ، وفي رجال البرقي: ٦٢: كلثم الكرخته روى عنها أبو عبد الرحمان الشعيري

أبو أحمد بن داود.

(٣٩٤)



أصحاب أبي محمد
الحسن بن علي بن محمد بن علي الرضا

عليهم السالم

(٣٩٥)



باب الهمزة
[٥٨١٧] ١ - أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري، قمي، ثقة.

[٥٨١٨] ٢ - أحمد بن محمد الحضيني، نزل األهواز.
[٥٨١٩] ٣ - أحمد بن محمد السياري البصري.

[٥٨٢٠] ٤ - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون، الكاتب النديم،
شيخ

أهل اللغة، روى عنه وعن أبيه عليهما السالم.
[٥٨٢١] ٥ - أحمد بن عبد الله بن مروان األنباري.
[٥٨٢٢] ٦ - إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، ثقة.

[٥٨٢٣] ٧ - إبراهيم بن عبدة النيسابوري.
[٥٨٢٤] ٨ - أحمد بن حماد المحمودي، يكنى أبا علي. ١

[٥٨٢٥] ٩ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال.
[٥٨٢٦] ١٠ - إبراهيم بن محمد بن فارس، نيسابوري.

[٥٨٢٧] ١١ - إسحاق بن محمد البصري، يكنى أبا يعقوب.
[٥٨٢٨] ١٢ - إبراهيم بن يزيد، وأخوه أحمد بن يزيد.

[٥٨٢٩] ١٣ - أحمد بن هالل.
[٥٨٣٠] ١٤ - أحمد بن إبراهيم، يكنى أبا حامد المراغي.

[٥٨٣١] ١٥ - أحمد بن إدريس القمي المعلم، لحقه عليه السالم ولم يرو عنه.
--------------------

١ - أحمد بن حماد المذكور مات في حياة اإلمام الجواد عليه السالم وال يصح عده في أصحاب
العسكري عليه السالم، ويظهر من روايات الكشي في ترجمته ان المذكور هنا محمد بن أحمد بن

حماد، ويؤكد ذلك ان المحمودي المكني بابي علي هو محمد بن أحمد بن حماد.

(٣٩٧)



[٥٨٣٠] ١٦ - إسماعيل بن محمد بن علي بن إسماعيل، هاشمي عباسي.
[٥٨٣١] ١٧ - إبراهيم بن علي. ١

[٥٨٣٢] ١٨ - إبراهيم بن خضيب األنباري. ٢
باب الجيم

[٥٨٣٣] ١ - جعفر بن سهيل الصيقل، وكيل أبي الحسن وأبي محمد وصاحب الدار
عليهم السالم. ٣

[٥٨٣٤] ٢ - جعفر بن إبراهيم بن نوح.
[٥٨٣٥] ٣ - جابر بن يزيد الفارسي، يكنى أبا القاسم.

باب الحاء
[٥٨٣٦] ١ - الحسين بن اشكيب المروزي، المقيم بسمرقند وكش، عالم متكلم

مصنف
الكتب.

[٥٨٣٧] ٢ - الحسن بن جعفر الفافاني، يكنى أبا طالب.
[٥٨٣٨] ٣ - الحسن بن أحمد المالكي.

[٥٨٣٩] ٤ - حمدان بن سليمان، نيسابوري.
[٥٨٤٠] ٥ - الحسن بن موسى الخشاب.

[٥٨٤١] ٦ - الحسن بن علي بن نعمان، كوفي.
[٥٨٤٢] ٧ - حفص بن عمرو العمري المعروف، ويدعي بالجمال، وله قصة في

ذلك.
[٥٨٤٣] ٨ - الحسين بن الحسن بن أبان، أدركه عليه السالم ولم اعلم أنه روى عنه،

و
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - حصيب (خ ل)، ذكره الكشي في رجاله، الرقم: ١٠٨٥، في ترجمة أبي عون األبرش، كما

أثبتناه.
٣ - عنونه ابن حجر في لسان الميزان ٢: ١١٦ نقال عن الشيخ، وفيه: جعفر بن سهل.

(٣٩٨)



ذكر ابن قولويه انه قرابه الصفار وسعد بن عبد الله، وهو أقدم منهما، ألنه روى عن
الحسين بن سعيد، وهما لم يرويا عنه.

[٥٨٤٤] ٩ - الحسن بن النضر، أبو عون األبرش.
[٥٨٤٥] ١٠ - الحسن بن محمد بن بابا، غالي.

[٥٨٤٦] ١١ - حمزة بن محمد.
باب الدال

[٥٨٤٧] ١ - داود بن القاسم الجعفري، ثقة، يكنى أبا هاشم.
[٥٨٤٨] ٢ - داود بن عامر األشعري، قمي.

[٥٨٤٩] ٣ - داود بن أبي زيد النيسابوري، ثقة.
باب السين

[٥٨٥٠] ١ - سندي بن الربيع، كوفي. ١
[٥٨٥١] ٢ - سهل بن زياد، يكنى أبا سعيد االدمي الرازي.

[٥٨٥٢] ٣ - سعد بن عبد الله القمي، عاصره عليه السالم ولم اعلم أنه روى عنه.
باب الشين

[٥٨٥٣] ١ - شاهوية بن عبد الله الجالب، وصالح أخوه.
باب الصاد

[٥٨٥٤] ١ - صالح بن أبي حماد.
[٥٨٥٥] ٢ - صالح بن عبد الله الجالب.

--------------------
١ - في (ط) زيادة: ثقة.

(٣٩٩)



باب العين
[٥٨٥٦] ١ - علي بن جعفر، قيم ألبي الحسن عليه السالم، ثقة.

[٥٨٥٧] ٢ - عبد الله بن جعفر الحميري، قمي، ثقة.
[٥٨٥٨] ٣ - علي بن محمد الصيمري.

[٥٨٥٩] ٤ - علي بن بالل.
[٥٨٦٠] ٥ - عبد الله بن حمدويه، بيهقي.

[٥٨٦١] ٦ - عمرو بن سويد المدائني.
[٥٨٦٢] ٧ - العمركي بن علي البوفكي النيسابوري، يقال: إنه اشتري غلمانا أتراكا

بسمرقند للعسكري عليه السالم. ١
[٥٨٦٣] ٨ - علي بن شجاع، نيسابوري.

[٥٨٦٤] ٩ - عبدوس العطار.
[٥٨٦٥] ١٠ - علي بن سليمان بن داود الرقي.

[٥٨٦٦] ١١ - عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، كوفي.
[٥٨٦٧] ١٢ - علي بن الحسن بن فضال، كوفي.

[٥٨٦٨] ١٣ - علي بن عبد الله بن مروان، بغدادي.
[٥٨٦٩] ١٤ - علي بن الريان.

[٥٨٧٠] ١٥ - عروة الوكيل، قمي.
[٥٨٧١] ١٦ - علي بن رميس.

[٥٨٧٢] ١٧ - عمر بن أبي مسلم.
[٥٨٧٣] ١٨ - علي بن زيد بن علي، علوي.

[٥٨٧٤] ١٩ - علي بن محمد بن الياس.
--------------------

١ - العمركي بن علي بن محمد (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٨٢٨، وفيه:
العمركي بن علي أبو محمد.

(٤٠٠)



[٥٨٧٥] ٢٠ - عبد العظيم بن عبد الله الحسني رضي الله عنه. ١
[٥٨٧٦] ٢١ - عبد الله بن محمد، يكنى أبا محمد الشامي الدمشقي، يروي عن

أحمد
ابن محمد بن عيسى وغيره.

[٥٨٧٧] ٢٢ - عثمان بن سعيد العمري الزيات، ويقال له: السمان، يكنى أبا عمرو،
جليل القدر ثقة، وكيله عليه السالم.

[٥٨٧٨] ٢٣ - علي بن جعفر بن العباس الخزاعي، واقفي، مروزي.
[٥٨٧٩] ٢٤ - عمر بن أبي مسلم.

باب الفاء
[٥٨٨٠] ١ - الفضل بن الحارث.

[٥٨٨١] ٢ - الفضل بن شاذان النيسابوري، يكنى أبا محمد.
باب القاف

[٥٨٨٢] ١ - قاسم بن هشام اللؤلؤي، يروي عن أبي أيوب.
باب الميم

[٥٨٨٣] ١ - محمد بن أحمد بن مطهر، بغدادي، يونسي.
[٥٨٨٤] ٢ - محمد بن علي التستري، من أهل تستر.

[٥٨٨٥] ٣ - محمد بن عيسى اليقطيني، بغدادي، يونسي.
[٥٨٨٦] ٤ - محمد بن علي بن بالل، ثقة.

[٥٨٨٧] ٥ - محمد بن أبي الصهبان، قمي، ثقة.
[٥٨٨٨] ٦ - محمد بن بالل، ثقة.

[٥٨٨٩] ٧ - محمد بن علي الكاتب.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).

(٤٠١)



[٥٨٩٠] ٨ - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، كوفي، زيات.
[٥٨٩١] ٩ - محمد بن علي القسري.

[٥٨٩٢] ١٠ - محمد بن عبد الحميد العطار، كوفي، مولي بجيلة.
[٥٨٩٣] ١١ - محمد بن يحيى المعاذي.

[٥٨٩٤] ١٢ - محمد بن يزداد الرازي.
[٥٨٩٥] ١٣ - محمد بن أحمد بن نعيم، أبو عبد الله الشاذاني، نيسابوري.

[٥٨٩٦] ١٤ - محمد بن حفص بن عمرو بن العمري. ١
[٥٨٩٧] ١٥ - محمد بن إبراهيم بن مهزيار.

[٥٨٩٨] ١٦ - محمد بن الحسن الصفار، له إليه عليه السالم مسائل، يلقب ممولة.
[٥٨٩٩] ١٧ - محمد بن أحمد بن جعفر القمي، وكيله عليه السالم، أدرك أبا الحسن

عليه السالم. ٢
[٥٩٠٠] ١٨ - محمد بن صالح بن محمد الهمداني، وكيل، الدهقان. ٣

[٥٩٠١] ١٩ - محمد بن موسى السريعي، غالي.
[٥٩٠٢] ٢٠ - محمد بن نصير، غال.

[٥٩٠٣] ٢١ - محمد بن الحسن بن شمون، غالي، بصري.
[٥٩٠٤] ٢٢ - محمد بن يحيى بن زياد.

[٥٩٠٥] ٢٣ - محمد بن علي الذراع.
[٥٩٠٦] ٢٤ - محمد بن صالح األرمني.

[٥٩٠٧] ٢٥ - محمد بن ربيع بن سويد السائي.
[٥٩٠٨] ٢٦ - محمد بن موسى بن فرات.
[٥٩٠٩] ٢٧ - محمد بن صالح الخثعمي.

--------------------
١ - عمر (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ١٠١٥، كما أثبتناه.

٢ - محمد بن أحمد الجعفري القمي (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ١٠١٩، كما أثبتناه.
٣ - يزيد انه وكيل لإلمام عليه السالم، والدهقان صفة له ال مضاف إليه.

(٤٠٢)



باب الهاء
[٥٩١٢] ١ - هارون بن مسلم بن سعدان، األصل كوفي تحول إلي البصرة، ثم تحول

إلي
بغداد ومات بها.

باب الياء
[٥٩١٣] ١ - يعقوب بن منقوش.

[٥٩١٤] ٢ - يوسف بن السخت، أبو يعقوب، بصري.
[٥٩١٥] ٣ - يعقوب بن إسحاق البرقي.

[٥٩١٦] ٤ - يحيى البصري.
باب الكنى

[٥٩١٧] ١ - أبو خلف العجلي، روى عنه علي بن الحسين بن بابويه، عن أبي محمد
الحسن بن علي.

[٥٩١٨] ٢ - أبو محمد بن علي بن بالل. ١
[٥٩١٩] ٣ - أبو البختري، مؤدب ولد الحجاج.

--------------------
١ - أبو محمد اإلسكافي األصل هو علي بن بالل (خ ل)، ما أثبتناه هو الصحيح، الن كنية علي

ابن بالل أبو الحسن، علي ما صرح الشيخ في أصحاب الهادي عليه السالم، والبرقي في رجاله: ٥٩
في أصحاب الهادي عليه السالم.

(٤٠٣)



باب ذكر أسماء
من لم يرو عن واحد من األئمة

عليهم السالم

(٤٠٥)



باب الهمزة
[٥٩٢٠] ١ - أحمد بن إبراهيم، المعروف بعالن الكليني، خير فاضل، من أهل الري.
[٥٩٢١] ٢ - إبراهيم بن علي الكوفي، راو مصنف زاهد عالم، قطن بسمرقند، وكان

نصر بن أحمد صاحب خراسان يكرمه ومن بعده الملوك.
[٥٩٢٢] ٣ - أحمد بن محمد الدينوري، يكنى أبا العباس، يلقب باستونه.

[٥٩٢٣] ٤ - أحمد بن علي بن كلثوم، من أهل سرخس، متهم بالغلو.
[٥٩٢٤] ٥ - آدم بن محمد القالنسي، من أهل بلخ، قيل: إنه كان يقول بالتفويض.

[٥٩٢٥] ٦ - إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي، يروي عن سعد بن عبد الله وغيره
من القميين، وعن علي بن الحسن بن فضال، وكان رجال صالحا.

[٥٩٢٦] ٧ - أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي العمري، ثقة، من أصحاب العياشي.
[٥٩٢٧] ٨ - إبراهيم بن مجاهد، وهو ابن أبي ثواب المؤدب.

[٥٩٢٨] ٩ - أحمد بن يعقوب السنائي، يكنى أبا نصر، له تصانيف، من غلمان
العياشي.

[٥٩٢٩] ١٠ - أحمد بن علي القمي، المعروف بشقران، المقيم بكش وكان أشل
دوارا. ١

[٥٩٣٠] ١١ - إبراهيم الحبوبي، من غلمان العياشي.
[٥٩٣١] ١٢ - أحمد بن الصفار، من غلمان العياشي.

[٥٩٣٢] ١٣ - أحمد بن يحيى، يكنى أبا نصر، من غلمان العياشي.
[٥٩٣٣] ١٤ - إبراهيم بن نصير الكشي، ثقة مأمون، كثير الرواية.

[٥٩٣٤] ١٥ - إسماعيل بن محمد اإلسكاف، تلميذ العياشي.
[٥٩٣٥] ١٦ - أحمد بن محمد بن الحسين األزدي، غالم العياشي.

--------------------
١ - التيملي (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، الرقم: ٩٩٠، كما أثبتناه.

(٤٠٧)



[٥٩٣٦] ١٧ - أحمد بن أبي عوف، يكنى أبا عوف، من أهل بخاري، ال بأس به.
[٥٩٣٧] ١٨ - أحمد بن علي الحموي الصيدي، روى عنه حميد بن زياد. ١

[٥٩٣٨] ١٩ - أحمد بن وهيب، روى عنه حميد بن زياد. ٢
[٥٩٣٩] ٢٠ - أحمد بن بكر بن جناح، يكنى أبا الحسين، روى عنه حميد كتاب

عبد الله بن بكير رواية فضال. ٣
[٥٩٤٠] ٢١ - أحمد بن ميثم بن أبي نعيم الفضل بن دكين، روى عنه حميد بن زياد

كتاب المالحم وكتاب الداللة وغير ذلك من األصول.
[٥٩٤١] ٢٢ - أحمد بن محمد بن مسلمة الرماني البغدادي، روى عنه حميد أصوال

كثيرة، منها كتاب زياد بن مروان القندي. ٤
[٥٩٤٢] ٢٣ - أحمد بن محمد بن زيد الخزاعي، يكنى أبا جعفر، روى عنه حميد

أصوال
كثيره، ومات سنة اثنتين وستين ومائتين، وصلي عليه الحسن بن محمد بن سماعة

الصيرفي.
[٥٩٤٣] ٢٤ - إبراهيم بن سليمان بن حيان، يكنى أبا إسحاق الخزاز الهاللي، من

بني
تميم، روى عنه حميد بن زياد أصوال كثيرة.

[٥٩٤٤] ٢٥ - أحمد بن الحسين البصري القزاز، روى عنه حميد كتاب عاصم بن
حميد وغيره، مات سنة أحدي وستين ومائتين. ٥

--------------------
١ - الحميري الصدي (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٦٨، في طريقه إلي الحسن

ابن أيوب، كما أثبتناه.
٢ - وهب (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢١٧، كما أثبتناه.

٣ - أبو الحسن (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٢٢، كما أثبتناه.
٤ - الرصافي (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ١٨٧، كما أثبتناه.

٤ - كذا في النسخ، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ١٨٦، والشيخ في ترجمة المفضل بن عمر،
الرقم: ٧٥٧، وفيهما: أحمد بن الحسن، إال أن الشيخ ذكره في ترجمة زياد بن أبي غياث، الرقم:

٣٠٨، وفيه: أحمد بن الحسين القزاز.

(٤٠٨)



[٥٩٤٥] ٢٦ - أحمد بن الحسين بن مفلس الضبي النخاس، روى عنه حميد كتاب
زكريا بن محمد المؤمن وغير ذلك من األصول. ١

[٥٩٤٦] ٢٧ - إبراهيم بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن
الحسن بن

علي بن أبي طالب عليهما السالم، الحسني العلوي الكوفي، روى عنه التلعكبري.
[٥٩٤٧] ٢٨ - أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن عبيد الله بن

الحسين بن
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، يكنى أبا العباس الكوفي

الجواني، روى عنه التلعكبري أحاديث يسيرة، وسمع منه دعاء الحريق، وله منه
إجازة.

[٥٩٤٨] ٢٩ - أحمد بن جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن موسى
بن

جعفر العلوي الحيري، يكنى أبا جعفر، روى عنه التلعكبري وسمع منه في سنة سبعين
وثالثمائة، وكان يروي عن حميد.

[٥٩٤٩] ٣٠ - أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن زياد بن
عبد الله بن عجالن، مولي عبد الرحمان بن سعيد بن قيس الهمداني السبيعي الكوفي،
المعروف بابن عقدة، يكنى أبا العباس، جليل القدر، عظيم المنزلة، له تصانيف كثيره،

ذكرناها في كتاب الفهرست، وكان زيد يا جاروديا، إال أنه روى جميع كتب
أصحابنا وصنف لهم وذكر أصولهم، وكان حفظة، سمعت جماعة يحكون أنه قال:
احفظ مائة وعشرين الف حديث بأسانيدها وأذاكر بثالثمائة الف حديث، روى عنه

التلعكبري من شيوخنا وغيره، وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف
بابن الصلت رويا عنه، وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواياته، ومولده سنة تسع

وأربعين ومائتين، ومات سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة. ٢
[٥٩٥٠] ٣١ - أحمد بن نصر بن سعيد الباهلي، المعروف بابن أبي هراسة، يلقب

أبوه
هوذة، سمع منه التلعكبري سنة أحدي وثالثين وثالثمائة، وله منه إجازة، مات في

--------------------
١ - مغلس (خ ل).

٢ - ذكر الشيخ في الفهرست وكذا سائر كتب التراجم ان وفاته سنة ٣٣٣ بالكوفة، فتذكر.

(٤٠٩)



ذي الحجة سنة ثالث وثالثين وثالثمائة يوم التروية بجسر النهروان ودفن بها. ١
[٥٩٥١] ٣٢ - أحمد بن محمد بن أبي الغريب الضبي، يكنى أبا الحسن، نزيل بغداد،

روى عنه التلعكبري، سمع منه سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة بجميع
ما رواه محمد بن زكريا الغالبي. ٢

[٥٩٥٢] ٣٣ - أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة بن هشام بن غالب بن محمد بن
علي الرقي األنصاري، يكنى أبا علي، سمع منه التلعكبري بمصر سنة أربعين وثالثمائة

عن أبيه عن الرضا عليه السالم، وله منه إجازة. ٣
[٥٩٥٣] ٣٤ - أحمد بن محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين بن

سنسن الزراري الكوفي، نزيل بغداد، يكنى أبا غالب، جليل القدر، كثير الرواية، ثقة،
روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثالثمائة، وله مصنفات ذكرناها في

الفهرست، وأخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن
عبدون المعروف بابن حاشر وابن عزور، مات سنة ثمان أو سبع وستين وثالثمائة. ٤

[٥٩٥٤] ٣٥ - أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، يكنى أبا علي، ابن عم
أبي عبد الله، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وستين وثالثمائة، وله منه

إجازة وكان يروي عن أبي علي األشعري، أخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان و
الحسين بن عبد الله.

[٥٩٥٥] ٣٦ - أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي، روى عنه التلعكبري،
وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمي، وسمع منه سنة ست

--------------------
١ - النضر (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة إبراهيم بن إسحاق، الرقم: ٩، وفيه:

نصير (نصر) بن سعيد.
٢ - الصيني، النصيبي (خ ل).

٣ - البرقي (خ ل)، روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات، الباب ١١، الحديث ١، كما
أثبتناه.

٤ - عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٠١، وفيه: أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان.

(٤١٠)



وخمسين وثالثمائة، وله منه إجازة.
[٥٩٥٦] ٣٧ - أحمد بن إدريس القمي األشعري، يكنى أبا علي، وكان من القواد،
روى عنه التلعكبري قال: سمعت منه أحاديث يسيره في دار ابن همام وليس لي منه

إجازة.
[٥٩٥٧] ٣٨ - أحمد بن الحسن الرازي، يكنى أبا علي، خاصي، روى عن أبي

الحسين األسدي، روى عنه التلعكبري، وله منه إجازة.
[٥٩٥٨] ٣٩ - أحمد بن محمد بن يحيى الفارسي، يكنى أبا علي، روى عنه

التلعكبري،
وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، وخرج إلي قزوين، وليس له منه إجازة.
[٥٩٥٩] ٤٠ - أحمد بن القاسم بن أبي بن كعب، يكنى أبا جعفر، روى عنه
التلعكبري، سمع منه سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وما بعدها، وله منه إجازة. ١

[٥٩٦٠] ٤١ - أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع الصيمري، يكنى أبا عبد الله، روى عنه
التلعكبري، وقال: كنا نجتمع ونتذاكر، فروي عني ورويت عنه، وأجاز لي جميع

رواياته، وأخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله ومحمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن
عبدون وابن عزور.

[٥٩٦١] ٤٢ - أحمد بن محمد السري، المعروف بابن أبي دارم، يكنى أبا بكر،
كوفي،

روى عنه التلعكبري وسمع منه ثالث وثالثين وثالثمائة وإلي ما بعدها، وله
منه إجازة.

[٥٩٦٢] ٤٣ - إبراهيم بن أحمد بن بسام المصري، يكنى أبا إسحاق، روى عنه
التلعكبري. ٢

[٥٩٦٣] ٤٤ - أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلي بن أسد العمي البصري، يكنى
أبا

بشر، واسع الرواية ثقة، روى عنه التلعكبري إجازة ولم يلقه، وله مصنفات
ذكرناها في الفهرست.

--------------------
١ - أبي كعب (خ ل).

٢ - إبراهيم بن محمد (خ ل).

(٤١١)



[٥٩٦٤] ٤٥ - أحمد بن العباس النجاشي الصيرفي، المعروف بابن الطيالسي، يكنى
أبا يعقوب، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثالثين وثالثمائة وله منه إجازة، وكان

يروي دعاء الكامل، ومنزله كان في درب البقر.
[٥٩٦٥] ٤٦ - أحمد بن محمد المقري، صاحب أحمد بن بديل، روى عنه

التلعكبري
إجازة.

[٥٩٦٦] ٤٧ - إبراهيم بن محمد، مولي قريش، روى عنه التلعكبري إجازة.
[٥٩٦٧] ٤٨ - أحمد بن عبد الله الكوفي، صاحب إبراهيم بن إسحاق

األحمري، يروي عنه كتب إبراهيم كلها، روى عنه التلعكبري إجازة.
[٥٩٦٨] ٤٩ - أحمد بن علي البلخي، الرجل الصالح، أجاز للتلعكبري.

[٥٩٦٩] ٥٠ - أحمد بن إسماعيل الفقيه، صاحب كتاب اإلمامة من تصنيف علي
ابن محمد الجعفري، روى عنه التلعكبري إجازة.

[٥٩٧٠] ٥١ - أحمد بن عمر الحالل، روى عنه محمد بن عيسى اليقطيني.
[٥٩٧١] ٥٢ - أحمد بن عبدوس الخلنجي، روى ابن الوليد عن الحسن بن متوية بن

السندي العريشي عنه. ١
[٥٩٧٢] ٥٣ - إسماعيل بن مرار، روى عن يونس بن عبد الرحمان، روى عنه

إبراهيم
ابن هاشم.

[٥٩٧٣] ٥٤ - أحمد بن الحسين بن سعيد.
[٥٩٧٤] ٥٥ - أحمد بن بشير البرقي، روى عنهما محمد بن أحمد بن يحيى، وهما

ضعيفان، ذكر ذلك ابن بابويه. ٢
[٥٩٧٥] ٥٦ - أحمد بن علوية األصفهاني، المعروف بابن األسود الكاتب، روى عن

إبراهيم بن محمد الثقفي كتبه كلها، روى عنه الحسين بن محمد بن عامر، وله
--------------------

١ - القرشي (خ ل).
٢ - أحمد بن محمد (خ ل)، وهو مصحف، الن طبقة أحمد بن محمد متأخرة عن طبقة أحمد بن

بشير فال يمكن روايته عنه.

(٤١٢)



دعاء االعتقاد، تصنيفه.
[٥٩٧٦] ٥٧ - إبراهيم بن رجاء الجحدري، روى عنه إبراهيم بن هاشم.

[٥٩٧٧] ٥٨ - أحمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وصف أبا محمد الحسن بن
علي

العسكري عليهما السالم، روى ذلك عنه عبد الله بن جعفر الحميري وغيره.
[٥٩٧٨] ٥٩ - أحمد بن هارون الفامي.

[٥٩٧٩] ٦٠ - أحمد بن محمد بن يحيى، روى عنهما أبو جعفر ابن بابويه.
[٥٩٨٠] ٦١ - أحمد بن علي بن إبراهيم، روى عنه أيضا أبو جعفر.

[٥٩٨١] ٦٢ - أحمد بن حمدان القزويني، روى عنه ابن نوح، وسمع منه سنة اثنتين
و

أربعين وثالثمائة، وكان يروي عن محمد بن جعفر األسدي أبي الحسين.
[٥٩٨٢] ٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى القسري، يكنى أبا الحسن، روى عن أبي

جعفر محمد بن العال بشيراز - وكان أديبا فاضال - بالتوقيع الذي خرج في سنة
أحدي وثمانين ومائتين في الصالة علي النبي محمد وآله.

[٥٩٨٣] ٦٤ - أحمد بن محمد بن عياش، يكنى أبا عبد الله، كثير الرواية اال انه
اختل في آخر عمره، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا، مات سنة أحدي وأربعمائة. ١

[٥٩٨٤] ٦٥ - أحمد بن محمد بن داود، يكنى أبا الحسين، يروي عن أبيه محمد بن
أحمد بن داود القمي، أخبرنا عنهما الحسين بن عبيد الله.

[٥٩٨٥] ٦٦ - أحمد بن الحسن بن إسحاق، روى عنه ابن نوح.
[٥٩٨٦] ٦٧ - إسحاق بن محمد بن علي بن خالد المقري التمار، عن أحمد بن

حازم
الغفاري عن يوسف بن كليب المسعودي عن يحيى بن سالم، روى عنه ابن نوح.

[٥٩٨٧] ٦٨ - أحمد بن محمد بن رميم المروزي النخعي بالبصرة، روى عن محمد
ابن همام، روى عنه ابن نوح.

[٥٩٨٨] ٦٩ - أحمد بن عبدون، المعروف بابن الحاشر، يكنى أبا عبد الله، كثير
السماع

--------------------
١ - هو أحمد بن محمد بن عبيد الله بن حسن بن عياش الجوهري، ذكره الشيخ في الفهرست،

الرقم: ٩٩، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٢٠٧.

(٤١٣)



والرواية، وسمعنا منه، وأجاز لنا بجميع ما رواه، مات سنة ثالث وعشرين و
أربعمائة.

[٥٩٨٩] ٧٠ - أحمد بن علي الكوفي، يكنى أبا الحسين، روى عن الكليني، أخبرنا
عنه

علي بن الحسين الموسوي المرتضي. ١
[٥٩٩٠] ٧١ - إبراهيم بن صالح األنماطي، روى عنه أحمد بن نهيك، ذكرناه

في الفهرست. ٢
[٥٩٩١] ٧٢ - إبراهيم بن رجاء الجحدري، من بني قيس بن ثعلبة، له كتب ذكرناها

في الفهرست.
[٥٩٩٢] ٧٣ - إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي، كوفي، له كتب ذكرناها في

الفهرست.
[٥٩٩٣] ٧٤ - إبراهيم بن سليمان النهمي، له كتب ذكرناها في الفهرست، روى

عنه حميد بن زياد.
[٥٩٩٤] ٧٥ - إبراهيم بن إسحاق األحمري النهاوندي، له كتب، وهو ضعيف.

[٥٩٩٥] ٧٦ - إبراهيم بن محمد المذاري، روى عنه ابن حاشر.
[٥٩٩٦] ٧٧ - إبراهيم بن محمد األشعري، أخو الفضل بن محمد، روى عنهما

الحسن بن
علي بن فضال.

[٥٩٩٧] ٧٨ - إبراهيم العجمي، من أهل نهاوند، روى عنه البرقي. ٣
[٥٩٩٨] ٧٩ - إبراهيم بن قتيبة، من أهل أصفهان، روى عنه البرقي. ٤

[٥٩٩٩] ٨٠ - إبراهيم بن هراسة. ٥
--------------------

١ - أحمد بن محمد بن علي الكوفي (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٥٩١ في طريقه إلي
الكليني، كما أثبتناه.

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - عنونه في الفهرست، الرقم: ١٦، وفيه: إبراهيم األعجمي.

٤ - ال يوجد في (ع).
٥ - هو إبراهيم بن رجاء الشيباني، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٣، قائال: هو المعروف

بابن أبي هراسة.

(٤١٤)



[٦٠٠٠] ٨١ - إسماعيل بن شعيب العريشي، قليل الحديث ثقة، روى عنه عبد الله بن
جعفر.

[٦٠٠١] ٨٢ - إسماعيل بن علي العمي، أبو علي البصري، له كتب ذكرناها في
الفهرست.

[٦٠٠٢] ٨٣ - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن هالل المخزومي، مكي، أبو
محمد،

روى عن أيوب بن نوح ونظرائه.
[٦٠٠٣] ٨٤ - إسماعيل بن علي بن علي بن رزين، ابن أخ دعبل، يكنى أبا القاسم،

أخبرنا عنه هالل الحفار.
[٦٠٠٤] ٨٥ - إسماعيل بن محمد، قمي، يعرف بقنبرة.

[٦٠٠٥] ٨٦ - إسماعيل بن عثمان بن أبان، روى عنه أحمد بن ميثم.
[٦٠٠٦] ٨٧ - أحمد بن الحسين بن سعيد، روى عن جميع شيوخ أبيه اال حماد بن

عيسى، يرمي بالغلو، مات بقم.
[٦٠٠٧] ٨٨ - أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي. ١

[٦٠٠٨] ٨٩ - أحمد بن الحسين بن عبد الملك األودي، روى عنه ابن الزبير، روى
عن الحسن بن محبوب. ٢

[٦٠٠٩] ٩٠ - أحمد بن علي العلوي العقيقي، مكي. ٣
[٦٠١٠] ٩١ - أحمد بن عبدوس الخلنجي.

--------------------
١ - أحمد بن الحسن بن الحسن (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٥٩، والنجاشي في

رجاله، الرقم: ١٨٥، كما أثبتناه.
٢ - الحسن (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٦١، وكذا في المشيخة في طريقه إلي

الحسن بن محبوب، كما أثبتناه.
٣ - هو أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله بن حسين بن علي السجاد عليهما السالم،

ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٧٣.

(٤١٥)



[٦٠١١] ٩٢ - أحمد بن أبي زاهر موسى، أبو جعفر األشعري، روى عنه محمد بن
يحيى

العطار.
[٦٠١٢] ٩٣ - أحمد بن عبد الله بن مهران، يعرف بابن خانبة، أبو جعفر، ثقة.

[٦٠١٣] ٩٤ - أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد القرشي، أبو عبد الله، روى عنه
ابن عقده. ١

[٦٠١٤] ٩٥ - أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رباح، أبو الحسن، وأخوه محمد
أبو الحسين، وأبو القاسم علي، وهو األصغر وهو أكثرهم حديثا [وجدهم عمر بن
رباح القال روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما السالم ووقف وكل

أوالده] واقفة، وآخر من بقي من بني رباح أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن
علي بن عمر بن رباح، وكان شديد العناد، وأحمد المتقدم ثقة. ٢

[٦٠١٥] ٩٦ - أحمد بن الحسن االسفرائني، أبو العباس الضرير المفسر، روى ابن
أبي

رافع عن ابن بهلول عنه.
[٦٠١٦] ٩٧ - أحمد بن محمد بن عاصم، أبو عبد الله، يقال له: العاصمي، ابن أخ

علي
ابن عاصم المحدث، روى عنه ابن الجنيد وابن داود.

[٦٠١٧] ٩٨ - أحمد بن محمد بن عمار، كوفي ثقة، روى عنه ابن داود.
[٦٠١٨] ٩٩ - أحمد بن علي الفائدي القزويني، ثقة، روى عنه ابن حاتم القزويني.
[٦٠١٩] ١٠٠ - أحمد بن إبراهيم بن معلي بن أسد العمي، أبو بشر، بصري، ثقة،

مستملي أبي أحمد الجلودي.
[٦٠٢٠] ١٠١ - أحمد بن علي، أبو العباس الرازي الخضيب األيادي، متهم بالغلو.
[٦٠٢١] ١٠٢ - أحمد بن اصفهبذ، أبو العباس القمي الضرير المفسر، روى عنه ابن

قولويه.
--------------------

١ - ظاهر عبارة الشيخ في الفهرست، الرقم: ٧٠، ان الحسين والده، عنونه النجاشي في
رجاله، الرقم: ٢٢٨، وفيه: أحمد بن حسن بن سعيد.

٢ - أضفناه من الفهرست، الرقم: ٧٢، ورجال النجاشي، الرقم: ٢٢٩، تتميما للعبارة.

(٤١٦)



[٦٠٢٢] ١٠٣ - أحمد بن إسماعيل بن سمكة القمي، أديب، أستاذ ابن العميد.
[٦٠٢٣] ١٠٤ - أحمد بن محمد بن جعفر، أبو علي الصولي، صحب الجلودي،

روى
الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عنه.

[٦٠٢٤] ١٠٥ - أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين الدوري، أبو بكر الوراق، ثقة،
روى عنه ابن الغضائري.

[٦٠٢٥] ١٠٦ - أحمد بن محمد بن عمر بن موسى بن الجراح، أبو الحسن،
المعروف

بابن الجندي، روى عنه ابن عزور. ١
[٦٠٢٦] ١٠٧ - أحمد بن داود بن سعيد الفزاري، أبو يحيى الجرجاني، كان عاميا.

متقدما في علم الحديث، ثم استبصر، له كتب ذكرناها في الفهرست.
[٦٠٢٧] ١٠٨ - أحمد بن محمد بن نوح البصري السيرافي، يكنى أبا العباس، ثقة.

[٦٠٢٨] ١٠٩ - أحمد بن سليمان الحجال، روى عنه البرقي.
باب الباء

[٦٠٢٩] ١ - بكر الكرماني، من أصحاب العياشي.
[٦٠٣٠] ٢ - بكار بن أحمد بن زياد، روى عنه ابن الزبير.

[٦٠٣١] ٣ - بكر بن صالح الرازي، روى عنه إبراهيم بن هاشم.
[٦٠٣٢] ٤ - بكر بن محمد األزدي، روى عنه العباس بن معروف.

[٦٠٣٣] ٥ - بندار بن محمد، امامي، له كتب ذكرناها في الفهرست.
باب التاء

[٦٠٣٤] ١ - تقي بن نجم الحلبي، ثقة، له كتب، قرأ علينا وعلي المرتضي
--------------------

١ - كذا أيضا في الفهرست، الرقم: ٨٨، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٢٠٦، والذهبي
في ميزان االعتدال ١: ١٤٧، وفيهما: أحمد بن محمد بن عمران.

(٤١٧)



باب الثاء
[٦٠٣٥] ١ - ثابت بن شريح، روى عنه عبيس بن هشام.

باب الجيم
[٦٠٣٦] ١ - جعفر بن علي بن أحمد القمي، المعروف بابن الرازي، يكنى أبا

محمد،
صاحب المصنفات. ١

[٦٠٣٧] ٢ - جعفر بن محمد بن مالك، كوفي، ثقة، ويضعفه قوم، روى في مولد
القائم

عليه السالم أعاجيب.
[٦٠٣٨] ٣ - جعفر بن محمد بن قولويه، يكنى أبا القاسم القمي، صاحب مصنفات،

قد ذكرنا بعض كتبه في الفهرست، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه محمد بن
محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون وابن عزور، مات سنة ثمان

وستين وثالثمائة.
[٦٠٣٩] ٤ - جعفر بن محمد بن جندب، يكنى أبا محمد، من أهل قزوين.

[٦٠٤٠] ٥ - جعفر بن أحمد بن أيوب، يعرف بابن التاجر، من أهل سمرقند، متكلم،
له كتب.

[٦٠٤١] ٦ - جعفر بن معروف، يكنى أبا محمد، من أهل كش، وكيل، وكان
مكاتبا.

[٦٠٤٢] ٧ - جبريل بن أحمد الفاريابي، يكنى أبا محمد، وكان مقيما بكش،
كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان.

[٦٠٤٣] ٨ - جعفر بن محمد بن مسعود العياشي، فاضل، روى عن أبيه جميع كتب
أبيه، روى عنه أبو المفضل الشيباني.

[٦٠٤٤] ٩ - جعفر بن محمد، يكنى أبا القاسم الشاشي، من غلمان العياشي.
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - جعفر بن محمد (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٣١٠، كما أثبتناه.

(٤١٨)



[٦٠٤٥] ١٠ - جعفر بن أبي جعفر السمرقندي وابنه، يروي بعضهم عن بعض،
من أصحاب العياشي.

[٦٠٤٦] ١١ - جعفر بن علي بن حازم، يروي عنه حميد بن زياد.
[٦٠٤٧] ١٢ - جعفر بن عبد الرحمان، روى عنه حميد.

[٦٠٤٨] ١٣ - جعفر بن محمد السنجاري، روى عنه حميد.
[٦٠٤٩] ١٤ - جعفر بن هذيل، روى عنه حميد.

[٦٠٥٠] ١٥ - جعفر بن الوراق، روى عنه حميد.
[٦٠٥١] ١٦ - جعفر بن محمد الدوريستي، أبو عبد الله، ثقة. ١

[٦٠٥٢] ١٧ - جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن موسى بن جعفر بن محمد
بن

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم، العلوي الحسيني الموسوي
المصري، روى عنه التلعكبري، وكان سماعه منه سنة أربعين وثالثمائة بمصر، و

له منه إجازة. ٢
[٦٠٥٣] ١٨ - جعفر بن محمد العلوي الحسيني، من ولد علي بن عبد الله بن

الحسين
ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم، يكنى أبا هاشم، روى عنه

التلعكبري وقال: كان قليل الرواية، وسمع منه شيئا يسيرا.
[٦٠٥٤] ١٩ - أبو عبد الله جعفر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن موسى بن جعفر

بن
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السالم الحيري، روى عنه

التلعكبري وسمع منه سنة ستين وثالثمائة، وله منه إجازة، روى عن حميد.
[٦٠٥٥] ٢٠ - جعفر بن علي بن سهل بن فروخ الدقاق الدوري الحافظ،

بغدادي، يكنى أبا محمد، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وما
بعدها وله منه إجازة.

--------------------
١ - ال يوجد في (ع).

٢ - محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبيد الله (عبد الله) (خ ل)، ما أثبتناه هو األصح كما في كامل
الزيارات، الباب ٦٥، الحديث ١، والتهذيب ٦، باب البينات، الحديث ٧٩١.

(٤١٩)



[٦٠٥٦] ٢١ - جعفر بن عبد الله، روى عن الحسن بن محبوب، روى عنه ابن عقدة.
١

[٦٠٥٧] ٢٢ - جعفر بن محمد الكوفي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى.
[٦٠٥٨] ٢٣ - جعفر بن الحسين، روى عنه ابن بابويه أبو جعفر.

[٦٠٥٩] ٢٤ - جعفر بن محمد بن مروان بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، روى
عنه أبو عبد الله محمد بن محمد بن رباط الخزاز الكوفي، روى عنه ابن نوح. ٢

[٦٠٦٠] ٢٥ - جعفر بن علي البجلي، روى عنه حميد.
[٦٠٦١] ٢٦ - جعفر بن علي بن حسان.

[٦٠٦٢] ٢٧ - وجعفر بن عبد الرحمان الكاهلي.
[٦٠٦٣] ٢٨ - وجعفر الهذلي.

[٦٠٦٤] ٢٩ - وجعفر الوراق، روى عنهم حميد.
[٦٠٦٥] ٣٠ - جعفر بن محمد، يكنى أبا محمد، روى عنه محمد بن علي بن

محبوب.
باب الحاء

[٦٠٦٦] ١ - الحسن بن خالد البرقي، أخو محمد بن خالد، أبو علي.
[٦٠٦٧] ٢ - الحسن بن العباس الحريشي.

[٦٠٦٨] ٣ - الحسن بن موسى الخشاب، روى عنه الصفار.
[٦٠٦٩] ٤ - الحسن بن موسى النوبختي، ابن أخت أبي سهل، أبو محمد، متكلم،

ثقة
[٦٠٧٠] ٥ - الحسين بن الحسن الحسيني األسود، فاضل، يكنى أبا عبد الله، رازي.

[٦٠٧١] ٦ - الحسن بن علي الخياط، رازي، فاضل.
[٦٠٧٢] ٧ - الحسين بن اشكيب المروزي، فاضل، جليل متكلم، فقيه مناظر،

صاحب تصانيف، لطيف الكالم، جيد النظر.
[٦٠٧٣] ٨ - حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، عالم جليل، يكنى أبا أحمد،

يروي
--------------------

١ - جعفر بن عبيد الله (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٣٠٦، كما أثبتناه.
٢ - النجار (خ ل).

(٤٢٠)



جميع مصنفات الشيعة وأصولهم عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، وعن
أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن إدريس القمي، وعن أبي القاسم جعفر بن محمد بن

قولويه القمي، وعن أبيه، روى عن الكشي عن العياشي جميع مصنفاته، روى عنه
التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثالثمائة، وله منه إجازة، وله كتب ذكرناها في

الفهرست. ١
[٦٠٧٤] ٩ - حمدويه بن نصير بن شاهي، سمع يعقوب بن يزيد، روى عن العياشي،

يكنى أبا الحسن، عديم النظير في زمانه، كثير العلم والرواية، ثقة، حسن المذهب.
[٦٠٧٥] ١٠ - الحسن بن خرزاذ، من أهل كش.

[٦٠٧٦] ١١ - الحسين بن نعيم، يروي عن العياشي.
[٦٠٧٧] ١٢ - الحسين الغزال الكتنجي، يروي عن العياشي. ٢

[٦٠٧٨] ١٣ - الحسن بن يوسف.
[٦٠٧٩] ١٤ - الحسن الكرماني، روى عن العياشي.

[٦٠٨٠] ١٥ - الحسن بن علي القائد، يكنى أبا محمد، من أهل كش.
[٦٠٨١] ١٦ - حميد بن زياد، من أهل نينوى، قرية بجنب الحائر علي ساكنه

السالم، عالم جليل، واسع العلم كثير التصانيف، قد ذكرنا طرفا من كتبه في الفهرست.
[٦٠٨٢] ١٧ - الحسن بن عنبسة الصوفي، روى عنه حميد. ٣

[٦٠٨٣] ١٨ - الحسن بن يحيى الطحان، روى عنه حميد.
[٦٠٨٤] ١٩ - الحسن بن محمد، الداعي بالخير.

--------------------
١ - عنونه في الفهرست، الرقم: ٢٤٩، ويظهر منه انه من غلمان العياشي، وانه روى جميع

مصنفاته وقرأها عليه، وهو ينافي ما ذكره هنا من أنه روى عن الكشي عن العياشي جميع
مصنفاته.

٢ - الحسين بن الغزال، الكنتجي (خ ل).
٣ - العوفي (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٦٩، والنجاشي في رجاله، الرقم:

١٤٢، كما أثبتناه.

(٤٢١)



[٦٠٨٣] ٢٠ - الحسن بن محمد السراج، روى عنهما حميد. ١
[٦٠٨٤] ٢١ - الحسن بن هذيل، روى عنه حميد.

[٦٠٨٥] ٢٢ - الحسن بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن
الحسين بن

علي بن أبي طالب عليهم السالم، يكنى أبا محمد، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنه
ثالث وعشر بن وثالثمائة وما بعدها، وكان ينزل بالرميلة ببغداد، وله منه إجازة.

[٦٠٨٦] ٢٣ - الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن
الحسين

ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، صاحب النسب، ابن أخ
طاهر، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة سبع وعشرين وثالثمائة إلي سنة خمس

وخمسين، يكنى أبا محمد، وله منه إجازة، أخبرنا عنه أبو الحسين بن أبي جعفر
النسابة وأبو علي بن شاذان من العامة.

[٦٠٨٧] ٢٤ - الحسن بن محمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن
بن

الحسين ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، المرعشي
الطبري، يكنى أبا محمد، زاهد عالم أديب فاضل، روى عنه التلعكبري، وكان سماعه

منه أوال سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة بجميع كتبه ورواياته،
أخبرنا عنه جماعه، منهم الحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون ومحمد بن محمد بن

النعمان، وكان سماعهم منه سنة أربع وخمسين وثالثمائة. ٢
[٦٠٨٨] ٢٥ - حمزة بن القاسم، يكنى أبا عمرو، هاشمي، عباسي، روى عنه

التلعكبري.
[٦٠٨٩] ٢٦ - الحسين بن محمد بن الفرزدق، المعروف بالقطعي، يكنى أبا

--------------------
١ - عنونه في الفهرست، الرقم: ١٧١، وفيه: عن حميد، عن ابن نهيك عنه، والتهافت ظاهر.

٢ - كذا في النسخ، والظاهر وقوع السهو من جهتين: األولي من جهة نسبه، يظهر من
النجاشي الرقم: ١٥٠، والشيخ في الفهرست، الرقم: ١٨٤، انه الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله،

والثاني من جهة تاريخ سماع الشيوخ منه، فإنه ينافي ما ذكراه من أن مالقاة الشيوخ إياه سنة ٣٥٦.

(٤٢٢)



عبد الله كوفي، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنه ثمان وعشرين وثالثمائة، وله منه
إجازة، وروى عنه ابن عياش.

[٦٠٩٢] ٢٧ - الحسين بن علي بن سفيان البزوفري، خاصي، يكنى أبا عبد الله، له
كتب ذكرناها في الفهرست، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه جماعة، منهم محمد

بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون.
[٦٠٩٣] ٢٨ - الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، كثير الرواية، يروي

عن جماعه وعن أبيه وعن أخيه محمد بن علي، ثقة.
[٦٠٩٤] ٢٩ - الحسين بن أحمد بن إدريس القمي األشعري، يكنى أبا عبد الله،

روى عنه التلعكبري، وله منه إجازة.
[٦٠٩٥] ٣٠ - حنظلة بن زكريا بن يحيى بن حنظلة التميمي القزويني، يكنى أبا

الحسين، خاصي، روى عنه التلعكبري وله منه إجازة.
[٦٠٩٦] ٣١ - حيدر بن شعيب بن عيسى الطالقاني، خاصي، نزيل بغداد، يكنى أبا

القاسم. روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ست وعشرين وثالثمائة، وقال: روى
كتب الفضل بن شاذان عن أبي عبد الله محمد بن نعيم بن شاذان المعروف بالشاذاني

ابن أخ الفضل، وله منه إجازة.
[٦٠٩٧] ٣٢ - الحسين بن أحمد بن شيبان القزويني، نزيل بغداد، يكنى أبا عبد الله،

روى عنه التلعكبري وله منه إجازة، أخبرنا عنه أحمد بن عبدون.
[٦٠٩٨] ٣٣ - الحسين بن حمدان الحصيني الجنبالني، يكنى أبا عبد الله، روى

عنه التلعكبري. ١
[٦٠٩٩] ٣٤ - الحسن بن محمد بن الحسن السكوني الكوفي، يكنى أبا القاسم،

روى
عنه التلعكبري وسمع منه في داره بالكوفة سنة أربع وأربعين وثالثمائة، وليس له

منه إجازة.
[٦١٠٠] ٣٥ - الحسن بن إبراهيم بن عبد الصمد الخزاز الكوفي، روى عنه

التلعكبري،
--------------------

١ - الحصيني (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ١٥٩، وفيه: الخصيبي.

(٤٢٣)



سمع منه سنة سبع وثالثين وثالثمائة، وليس له منه إجازة.
[٦١٠١] ٣٦ - الحسن بن محمد بن أحمد الحذاء النيسابوري، يكنى أبا محمد،

روى
عنه التلعكبري وله منه إجازة.

[٦١٠٢] ٣٧ - الحسن بن عبد السالم، روى عنه التلعكبري إجازة، أجازها له علي
يدي إسماعيل بن يحيى العبسي، وكان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن

جعفر الحميري ونظرائهما كتب القميين.
[٦١٠٣] ٣٨ - حمزة بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن الحسن بن
عبيد الله ابن العباس بن علي بن أبي طالب عليه السالم، يروي عن سعد بن عبد الله،

روى عنه التلعكبري إجازة. ١
[٦١٠٤] ٣٩ - حمزة بن القاسم العلوي العباسي، يروي عن سعد بن عبد الله، روى

عنه التلعكبري إجازة.
[٦١٠٥] ٤٠ - حمزة بن محمد القزويني العلوي، يروي عن علي بن إبراهيم ونظرائه،

روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.
[٦١٠٦] ٤١ - الحسين بن أحمد بن عامر األشعري، يروي عن عمه عبد الله بن

عامر عن ابن أبي عمير، روى عنه الكليني.
[٦١٠٧] ٤٢ - الحسين بن علي بن أحمد، روى عنه ابن بابويه محمد بن علي، عن

ابن
عقدة.

[٦١٠٨] ٤٣ - الحسن بن متيل القمي، روى عنه ابن الوليد.
[٦١٠٩] ٤٤ - الحسين بن الحسن بن أبان، روى عن الحسين بن سعيد كتبه كلها،

روى عنه ابن الوليد.
[٦١١٠] ٤٥ - الحسن بن الحسين اللؤلؤي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى،

ضعفه ابن بابويه.
[٦١١١] ٤٦ - الحسن بن علي بن أحمد الصائغ.

--------------------
١ - نسخة (ط) منفردة بنقله.

(٤٢٤)



[٦١١٢] ٤٧ - الحسين بن الحسن بن محمد ١
[٦١١٣] ٤٨ - الحسين بن أحمد بن إدريس، روى عنهم محمد بن علي بن الحسين

بن
بابويه.

[٦١١٤] ٤٩ - الحسين بن علي، روى عن حميد بن زياد، روى عنه ابن نوح.
[٦١١٥] ٥٠ - الحسن بن علي بن أحمد، يكنى أبا محمد، روى عن ابن همام، روى

عنه ابن نوح.
[٦١١٦] ٥١ - الحسين بن الحسن بن بندار، روى عن سعد بن عبد الله، روى عنه

الكشي.
[٦١١٧] ٥٢ - الحسين بن عبيد الله الغضائري، يكنى أبا عبد الله، كثير السماع،
عارف بالرجال، وله تصانيف ذكرناها في الفهرست، سمعنا منه وأجاز لنا بجميع

رواياته، مات سنة أحدي عشره وأربعمائة.
[٦١١٨] ٥٣ - الحسن بن عيسى، أبو علي، المعروف بابن أبي عقيل العماني، له

كتب. ٢
[٦١١٩] ٥٤ - الحسين بن عبد الله بن سهل، روى عنه ابن حاتم. ٣

[٦١٢٠] ٥٥ - الحسين أبو علي بن الفرج أبي قتادة، روى عنه أحمد بن أبي عبد الله
البرقي.

[٦١٢١] ٥٦ - الحسين بن الزبرقان، روى عنه البرقي.
[٦١٢٢] ٥٧ - حفص بن غياث القاضي، روى ابن الوليد عن محمد بن حفص،

عن أبيه.
--------------------

١ - في نسخة (ط) كذا: الحسين بن الحسن بن محمد بن موسى بن بابويه كان فقيها عالما روى
عن خاله علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ومحمد بن الحسن بن الوليد وعلي بن محمد ماجيلويه
وغيرهم، روى عنه جعفر بن علي بن أحمد القمي ومحمد بن أحمد بن سنان ومحمد بن علي ملبية.

٢ - الحسين (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ١٩١، والنجاشي في رجاله، الرقم:
١٠٠، كما أثبتناه.

٣ - عبيد الله (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٢٠٩، كما أثبتناه.

(٤٢٥)



[٦١٢٣] ٥٨ - حمدان بن سليمان النيسابوري، روى عنه محمد بن يحيى العطار.
باب الخاء

[٦١٢٤] ١ - خلف بن حماد، يكنى أبا صالح، من أهل كش.
[٦١٢٥] ٢ - خليفة بن الصباح بن خليفة، روى عن أبيه، عن أبان بن عثمان األحمر،

عن أبي بصير، روى عنه وسمع الحسن بن علي بن نعيم بن سهل بن أبان.
[٦١٢٦] ٣ - الخضر بن عيسى، روى عنه محمد بن علي بن محبوب.

باب الدال
[٦١٢٧] ١ - داود بن محمد النهدي، روى عنه الصفار.

[٦١٢٨] ٢ - داود بن كورة القمي، بوب كتاب النوادر ألحمد بن محمد بن عيسى.
باب الراء

[٦١٢٩] ١ - الريان بن الصلت، روى عنه إبراهيم بن هاشم.
[٦١٣٠] ٢ - رشيد بن زيد الجعفي، روى حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان عنه.

١
باب الزاي

[٦١٣١] ١ - زيتون، يكنى أبا محمد، قمي.
[٦١٣٢] ٢ - زيد بن أحمد الخلفي، يزدكي، من أصحاب العياشي.

[٦١٣٣] ٣ - زيد بن محمد بن جعفر، المعروف بابن أبي الياس الكوفي، روى عنه
التلعكبري، قال: قدم علينا بغداد ونزل في نهر البزازين، سمع منه سنة ثالثين و
ثالثمائة وله منه إجازة، وكان له كتاب الفضائل، روى عنه الحسن بن علي بن

--------------------
١ - رشد الحنفي (خ ل)، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٤٤٦ كما أثبتناه، وفي الفهرست،

الرقم: ٧١، رشيد بن يزيد.

(٤٢٦)



الحسن الدينوري العلوي، روى عن علي بن الحسين بن بابويه.
[٦١٣٤] ٤ - زكريا بن الحر، روى حميد عن محمد بن موسى خوراء عنه.

[٦١٣٥] ٥ - زرعة بن محمد، عن سماعة.
باب السين

[٦١٣٦] ١ - سهل بن بحر الفارسي، كان مقيما بكش.
[٦١٣٧] ٢ - سعد الصفار، من أصحاب العياشي.

[٦١٣٨] ٣ - سهل بن أحمد بن عبد الله بن سهل الديباجي، بغدادي، وكان ينزل
درب الزعفراني ببغداد، سمع منه التلعكبري سنة سبعين وثالثمائة وله منه إجازة و

البنه، أخبرنا عنه الحسين بن عبيد الله، يكنى أبا محمد.
[٦١٣٩] ٤ - سالمة بن محمد بن إسماعيل األرزني، نزيل بغداد، سمع منه التلعكبري

سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة يكنى أبا الحسن.
[٦١٤٠] ٥ - سالمة بن ذكاء الحراني، يكنى أبا الخير، صاحب التلعكبري.

[٦١٤١] ٦ - سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي، جليل القدر،
صاحب تصانيف، ذكرناها في الفهرست، روى عنه ابن الوليد وغيره، وروى ابن

قولويه عن أبيه عنه.
[٦١٤٢] ٧ - سهل بن الحسن الصفار، أخو محمد، روى عن يوسف بن الحارث

الكمنداني عن عبد الرحمان البرزمي كتابه، روى عنه أخوه محمد بن الحسن.
[٦١٤٣] ٨ - سلمة بن الخطاب البراوستاني، له كتب ذكرناها في الفهرست، روى

عنه الصفار وسعد وأحمد بن إدريس وغيرهم.
[٦١٤٤] ٩ - سليمان بن صالح الجصاص، روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة.

[٦١٤٥] ١٠ - سهل بن زياد الواسطي، روى عنه البرقي.
[٦١٤٦] ١١ - السندي بن محمد، روى عنه الصفار. ١

--------------------
١ - السندي بن الربيع بن محمد (خ ل)، وهو مصحف ألنهما شخصان، ذكرهما النجاشي في

رجاله، األرقام: ٤٩٦ و ٤٩٧.

(٤٢٧)



[٦١٤٧] ١٢ - السندي بن الربيع.
باب الشين

[٦١٤٨] ١ - شعيب المحاملي، روى عنه البرقي.
[٦١٤٩] ٢ - شعيب بن أعين الحداد، روى عنه ابن سماعة.

[س ٦١٥٠] ٣ - شريف بن سابق التفليسي، روى عنه البرقي أحمد.
باب الصاد

[٦١٥١] ١ - صالح بن السندي، روى عن يونس بن عبد الرحمان، روى عنه إبراهيم
ابن هاشم.

[٦١٥٢] ٢ - صالح القماط.
[٦١٥٣] ٣ - صالح الحذاء، روى حميد بن زياد عن أحمد بن ميثم عنهم.

باب الضاد
[٦١٥٤] ١ - الضحاك بن سعد الواسطي، روى حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان

عنه.
باب الطاء

[٦١٥٥] ١ - طاهر بن عيسى الوراق يكنى أبا محمد، من أهل كش صاحب كتب،
روى عنه الكشي، وروى هو عن جعفر بن أحمد الخزاعي، عن محمد بن الحسين بن

أبي الخطاب
[٦١٥٦] ٢ - طاهر بن حاتم بن ماهويه، روى عنه محمد بن عيسى بن يقطين، غالي.

(٤٢٨)



باب الظاء
[٦١٥٧] ١ - ظفر بن محمد البادرائي، روى عن إبراهيم بن إسحاق األحمري، أخبرنا

عنه ابن شبل الوكيل. ١
باب العين

[٦١٥٨] ١ - علي بن صالح، يروي عن الصفار، قمي.
[٦١٥٩] ٢ - علي بن محمد القتيبي، تلميذ الفضل بن شاذان، نيسابوري، فاضل.

[٦١٦٠] ٣ - عبد الله بن بشر السرخسي، نفاه إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان
عن البلد.

[٦١٦١] ٤ - علي بن محمد الخلقي، من أهل سمرقند، ثقة، فاضل.
[٦١٦٢] ٥ - علي بن الحسين بن علي، يكنى أبا الحسن بن أبي طاهر الطبري، من

أهل سمرقند، ثقة، وكيل، يروي عن جعفر بن محمد بن مالك وعن أبي الحسين
األسدي.

[٦١٦٣] ٦ - عثمان بن حامد، يكنى أبا سعيد الوجيني من، أهل كش، ثقة.
[٦١٦٤] ٧ - علي بن محمد بن فيروزان القمي، كثير الرواية، يكنى أبا الحسن، كان

مقيما بكش.
[٦١٦٥] ٨ - عيسى بن عمر السنائي، عالم زيدي المذهب.

[٦١٦٦] ٩ - علي بن إسماعيل الدهقان، زاهد خير فاضل، من أصحاب العياشي.
[٦١٦٧] ١٠ - علي بن حسنوية الكرماني، من تالمذة أبي النضر محمد بن مسعود

العياشي.
[٦١٦٨] ١١ - عبد الله بن طاهر النقار، ثقة، حلواني، صالح ورع، يكنى أبا القاسم،

--------------------
١ - كذا في النسخ، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٩ في ترجمة إبراهيم بن إسحاق األحمري،

وكذا النجاشي في رجاله، الرقم: ٥٥٤، وفيهما: ظفر بن حمدون

(٤٢٩)



من أصحاب العياشي.
[٦١٦٩] ١٢ - عمرو الخياط، من أصحاب العياشي.

[٦١٧٠] ١٣ - عبد الله الصيدالني، من أصحابه أيضا.
[٦١٧١] ١٤ - عوانة بن الحسين البزاز، كوفي، روى عنه حميد بن زياد، مات سنة

أربع وستين ومائتين، وصلي عليه موسى بن زيد العلوي.
[٦١٧٢] ١٥ - علي بن أحمد بن علي الخزاز، نزيل الري، يكنى أبا الحسن، متكلم

جليل. ١
[٦١٧٣] ١٦ - عمران بن مسكان، روى عنه حميد بن زياد.

[٦١٧٤] ١٧ - علي بن جندب كوفي، روى عنه حميد، مات سنة ثمان وستين
ومائتين،

وصلي عليه الحسن بن أحمد الكوفي ودفن بالكوفة في بني رواس ذاك الجانب. ٢
[٦١٧٥] ١٨ - عمر بن طرخان، روى عنه حميد كتاب أبي يحيى المكفوف.

[٦١٧٦] ١٩ - عبيد الله بن أحمد بن نهيك، يكنى أبا العباس، كوفي، روى عنه
حميد

كتبا كثيرة من األصول. ٣
[٦١٧٧] ٢٠ - علي بن بزرج، يكنى أبا الحسن، روى عنه حميد كتبا كثيرة

من األصول.
[٦١٧٨] ٢١ - علي بن إبراهيم الخياط، روى عنه حميد أصوال، مات سنة سبع و

مائتين، وصلي عليه إبراهيم بن محمد العلوي ودفن عند مسجد السهلة. ٤
[٦١٧٩] ٢٢ - علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي، روى عن علي بن الحسن

بن
--------------------

١ - ال يوجد في (ع).
٢ - في (ع): الحسن بن أحمد اللؤلؤي.

٣ - كذا أيضا عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٦١٥، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٤٣٦،
وفيه: عبد الله.

٤ - حميد بن زياد مات سنة. ٣١، وال يمكن ان يروي عمن مات سنة ٢٠٧ بال واسطة، فال
بدان يحمل علي الرواية مع الواسطة.

(٤٣٠)



فضال جميع كتبه، وروى أكثر األصول، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه أحمد
ابن عبدون، ومات ببغداد سنة ثمان وأربعين وثالثمائة وقد ناهز مائة سنة، ودفن

في مشهد أمير المؤمنين عليه السالم.
[٦١٨٠] ٢٣ - عيسى بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السالم، المعروف بابن الرضا
عليه السالم، سمع منه التلعكبري سنة خمس وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة.

[٦١٨١] ٢٤ - العباس بن علي بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر
ابن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السالم، من ولد بن الحنيفة، يكنى أبا الحسن،
روى عنه التلعكبري، وقال: هو ولد ولد أبي عبد الله جعفر بن عبد الله المحمد ي،

الذي يروي عنه ابن عقدة وسمع منه سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة، وله منه إجازة.
[٦١٨٢] ٢٥ - علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق بن عمار الصيرفي الكسائي

الكوفي العجلي، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس وعشرين وثالثمائة، وله
منه إجازة، مات سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة. ١

[٦١٨٣] ٢٦ - عبد العزيز بن عبد الله بن يونس الموصلي األكبر، يكنى أبا الحسن،
روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ست وعشرين وثالثمائة، وأجاز له، وذكر انه

كان فاضال ثقة.
[٦١٨٤] ٢٧ - عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي، أخو عبد العزيز، يكني أبا

القاسم، سمع منه أيضا سنه ست وعشرين وثالثمائة وذكر انه كان ثقة.
[٦١٨٥] ٢٨ - عبيد الله بن محمد بن الفضل بن هالل الطائي، يكنى أبا عيسى

المصري،
خاصي، روى عنه التلعكبري وقال: سمعت منه بمصر سنة أحدي وأربعين
وثالثمائة، وله منه إجازة، وقال: كان يروي كتاب الحلبي النسخة الكبيرة.

[٦١٨٦] ٢٩ - علي بن الحسن بن القاسم القشيري الخزاز الكوفي، المعروف بابن
الطبال، يكنى أبا القاسم، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنه تسع وعشرين و

--------------------
١ - في (ع): سنة ثالثين وثالثمائة.

(٤٣١)



ثالثمائة، وذكر انه سمع منه أحاديث محمد بن معروف الهاللي عن أبي عبد الله
عليه السالم، قال: ولم يكن من أصحاب الحديث.

[٦١٨٧] ٣٠ - علي بن محمد بن محمد بن عقبة الشيباني الكوفي، يكنى أبا الحسن،
سمع

منه التلعكبري بالكوفة وببغداد، وله منه إجازة.
[٦١٨٨] ٣١ - عبد الله بن أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري، يكنى أبا طالب،

خاصي، روى عنه التلعكبري، أخبرنا عنه أحمد بن عبدون، وله تصانيف ذكرنا
بعضها في الفهرست. ١

[٦١٨٩] ٣٢ - علي بن حبشي بن قوني الكاتب، خاصي، روى عنه التلعكبري وسمع
منه سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة إلي وقت وفاته، له منه إجازة.

[٦١٩٠] ٣٣ - علي بن حاتم بن أبي حاتم القزويني، يكنى أبا الحسن، ثقة، له
تصانيف ذكرنا بعضها في الفهرست، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنه ست و

عشرين وثالثمائة وفيما بعدها، وله منه إجازة. ٢
[٦١٩١] ٣٤ - علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، يكنى أبا الحسن، ثقة، له

تصانيف ذكرناها في الفهرست، روى عنه التلعكبري، قال: سمعت منه في السنة
التي تهافتت فيها الكواكب دخل بغداد فيها، وذكران له منه إجازة بجميع ما يرويه.

[٦١٩٢] ٣٥ - علي بن عبد الله، المعروف بالخديجي النيلي، روى عنه
التلعكبري، يكنى أبا الحسن.

[٦١٩٣] ٣٦ - علي بن الحسن بن الحجاج الكوفي، خاصي، يكنى أبا الحسن، روى
عنه التلعكبري وقال: سمعت منه بالكوفة في الجامع سنة ثالث وثالثين وثالثمائة، و

ليس له منه إجازة.
[٦١٩٤] ٣٧ - عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر الزيدي البقال الكوفي، وكان زيديا،

--------------------
١ - عبيد الله (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٤٣٤ كما أثبتناه، وفي رجال النجاشي،

الرقم: ٦١٧، عبيد الله.

٢ - ال يوجد في (ع).

(٤٣٢)



يكنى أبا القاسم، سمع منه التلعكبري سنة ست وعشرين وثالثمائة.
[٦١٩٥] ٣٨ - عبد الغفار بن عبد الله بن السري الحضيني المقري، يكنى أبا الطيب،

روى عنه التلعكبري.
[٦١٩٦] ٣٩ - عبيد الله بن محمد بن عائذ الحالل، بغدادي، يكنى أبا محمد، سمع

منه التلعكبري سنة ستين وثالثمائة، وله منه إجازة، وكان ينزل باب الطاق.
[٦١٩٧] ٤٠ - علي بن محمد الحداد، يكنى أبا الحسن، صاحب كتب الفضل بن

شاذان،
روى عنه التلعكبري إجازة.

[٦١٩٨] ٤١ - علي بن عبد الله، العلوي، يكنى أبا طالب، صاحب مسجد الرضا
عليه السالم بمطير من ارض طبرستان، روى عنه التلعكبري إجازة.

[٦١٩٩] ٤٢ - علي بن الحسين السعد آبادي، روى عنه الكليني، وروى عنه الزراري
وكان معلمه.

[٦٢٠٠] ٤٣ - عباد بن سليمان، روى عن محمد بن سليمان الديلمي، روى عنه
الصفار.

[٦٢٠١] ٤٤ - عبد الله بن محمد الشامي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى.
[٦٢٠٢] ٤٥ - عبد الله بن محمد الرازي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. ١

[٦٢٠٣] ٤٦ - عبد الله بن الحسن المؤدب، روى عن أحمد بن علوية كتب الثقفي،
روى عنه علي بن الحسين بن بابويه.

[٦٢٠٤] ٤٧ - علي بن محمد بن سعد األشعري، روى عنه محمد بن الحسن بن
الوليد.

[٦٢٠٥] ٤٨ - عبد الله بن أبي الحسين العلوي، روى عن أبيه عن الرضا عليه السالم،
روى عنه الصفواني.

[٦٢٠٦] ٤٩ - عبد الله بن إبراهيم، يكنى أبا العباس، روى عن أحمد بن أبي عبد الله
البرقي. ٢

[٦٢٠٧] ٥٠ - عثمان بن حامد، روى عنه الكشي.
--------------------

١ - المزني (خ ل).
٢ - روى عنه (خ ل).

(٤٣٣)



[٦٢٠٨] ٥١ - علي بن داود الحداد، روى عن حريز بن عبد الله، روى عنه إسحاق
ابن محمد.

[٦٢٠٩] ٥٢ - علي بن الحسين الموسوي، يكنى أبا القاسم، الملقب بالمرتضى، ذي
المجدين علم الهدي أدام الله تعالى أيامه، أكثر أهل زمانه أدبا وفضال، متكلم فقيه

جامع للعلوم كلها مد الله في عمره، يروي عن التلعكبري والحسين بن علي بن
بابويه وغيرهم من شيوخنا، له تصانيف كثيره ذكرنا بعضها في الفهرست، وسمعنا

منه أكثر كتبه وقرأناها عليه.
[٦٢١٠] ٥٣ - علي بن مالك، روى عنه ابن همام دعاء الصحيفة.

[٦٢١١] ٥٤ - علي بن أحمد الكوفي، أبو القاسم، مخمس. ١
[٦٢١٢] ٥٥ - علي بن زيدويه، نهاوندي، روى عنه البرقي.

[٦٢١٣] ٥٦ - علي بن إسحاق بن سعد األشعري، روى عنه البرقي.
[٦٢١٤] ٥٧ - علي بن محمد بن األشعث، روى عنه حميد.
[٦٢١٥] ٥٨ - علي بن بالل المهلبي، روى عنه ابن حاشر.

[٦٢١٦] ٥٩ - علي بن محمد بن رباح النحوي، روى عنه ابن همام.
[٦٢١٧] ٦٠ - علي بن أحمد العقيقي، روى عنه ابن أخ طاهر، مخلط.

[٦٢١٨] ٦١ - عبد الله بن أبي زيد األنباري، روى عنه ابن حاشر، ضعيف.
[٦٢١٩] ٦٢ - عبد الملك بن منذر، بصري، روى عنه البرقي.

[٦٢٢٠] ٦٣ - عمر بن عبد العزيز، الملقب بزحل، روى عنه أحمد بن محمد بن
عيسى و
البرقي.

[٦٢٢١] ٦٤ - عيسى بن مهران، روى ابن همام عن أحمد بن محمد بن موسى
النوفلي

عنه.
[٦٢٢٢] ٦٥ - العباس بن عامر القصباني، روى عنه أيوب بن نوح.

--------------------
١ - المخمس من الغالة هم الذين يقولون إن سلمان الفارسي والمقداد وأبا ذر وعمار وعمر بن

أمية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم من قبل الرب.

(٤٣٤)



[٦٢٢١] ٦٦ - عبد العزيز بن المهتدي، جد محمد بن الحسين، روى عنه أحمد بن
محمد بن عيسى والبرقي.

[٦٢٢٢] ٦٧ - عبد العزيز بن يحيى الجلودي، أبو أحمد، بصري، ثقة.
[٦٢٢٣] ٦٨ - عبيس بن هشام الناشري، روى عنه محمد بن الحسين والحسن بن

علي
الكوفي.

[٦٢٢٤] ٦٩ - عبد الجبار، من أهل نهاوند، روى عنه البرقي.
[٦٢٢٥] ٧٠ - عبد الباقي بن قانع، روى عنه الدوري.

[٦٢٢٦] ٧١ - عبد الغفار الجازي. ١
[٦٢٢٧] ٧٢ - عامر بن جذاعة، روى حميد عن إبراهيم بن سليمان الخزاز عنهما. ٢

[٦٢٢٨] ٧٣ - عون بن جرير، صاحب عمرو بن هارون، روى عنه أحمد بن
أبي عبد الله، [عن أبيه]. ٣

باب الغين
[٦٢٢٩] ١ - غالب بن عثمان، روى عنه الحسن بن علي بن فضال.
[٦٢٣٠] ٢ - غياث بن إبراهيم، روى محمد بن يحيى الخزاز عنه.

[٦٢٣١] ٣ - غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، روى عنه الصفار.
باب الفاء

[٦٢٣٢] ١ - الفضل بن عامر، روى عنه سعد بن عبد الله.
[٦٢٣٣] ٢ - الفضل وإبراهيم ابنا محمد األشعريان، روى الحسن بن علي بن فضال

--------------------
١ - عبد الغفار الجابرزي (خ ل).

٢ - خداعة (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٥٤٥، كما أثبتناه، ذكره النجاشي في
رجاله، الرقم: ٧٩٤، وفيه: عامر بن عبد الله بن جذاعة.

٣ - ما أثبتناه من الشيخ في فهرسه، الرقم: ٥٤٨، والنجاشي في رجاله، الرقم: ٨١٨.

(٤٣٥)



عنهما.
[٦٢٣٦] ٣ - الفضل بن أبي قرة، روى حميد عن إبراهيم بن سليمان عن الفضل.

[٦٢٣٧] ٤ - فضالة بن أيوب، روى عنه الحسين بن سعيد. ١
[٦٢٣٨] ٥ - فيهس.

[٦٢٣٩] ٦ - الفتح بن يزيد الجرجاني.
باب القاف

[٦٢٤٠] ١ - القاسم بن محمد االباركني، من أصحاب العياشي. ٢
[٦٢٤١] ٢ - القاسم بن إسماعيل القرشي، يكنى أبا محمد المنذر، روى عنه حميد

ابن زياد أصوال كثيرة.
[٦٢٤٢] ٣ - قنبرة بن علي بن شاذان، يكنى أبا نصر، روى عن أبيه، عن الفضل بن

شاذان، روى عنه حمزة بن محمد العلوي الذي روى عنه ابن بابويه.
[٦٢٤٣] ٤ - القاسم بن العال الهمداني، وكان جليل القدر، روى عنه الصفواني.

[٦٢٤٤] ٥ - القاسم بن محمد الجوهري، روى عنه الحسين بن سعيد.
[٦٢٤٥] ٦ - القاسم بن يحيى، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

[٦٢٤٦] ٧ - القاسم بن محمد األصفهاني، المعروف بكاسام، روى عنه أحمد بن
أبي عبد الله.

[٦٢٤٧] ٨ - القاسم بن عروة، روى عنه البرقي أحمد.
[٦٢٤٨] ٩ - قتيبة األعشي، روى حميد عن القاسم بن إسماعيل عنه.

باب الكاف
[٦٢٤٩] ١ - كليب بن معاوية األسدي، روى عنه صفوان.

--------------------
١ - فهير (خ ل).

٢ - األزدي (خ ل).

(٤٣٦)



باب الالم
[٦٢٥٠] ١ - الليث بن نصر، من أصحاب العياشي.

باب الميم
[٦٢٥١] ١ - محمد بن الحسن القمي، وليس بابن الوليد إال أنه نظيره، روى عن

جميع
شيوخه، روى عن سعد وعن الحميري واألشعريين محمد بن أحمد بن يحيى و

غيرهم، روى عنه التلعكبري إجازة.
[٦٢٥٢] ٢ - محمد بن علي ماجيلويه القمي، روى عنه محمد بن علي بن الحسين

بن بابويه.
[٦٢٥٣] ٣ - محمد بن موسى بن المتوكل، روى عن عبد الله بن جعفر الحميري،

روى عنه ابن بابويه.
[٦٢٥٤] ٤ - محمد بن أحمد بن هشام، روى عن علي بن الحسين بن بابويه.

[٦٢٥٥] ٥ - محمد بن السندي، روى عن علي بن الحكم.
[٦٢٥٦] ٦ - محمد بن عبد الحميد، روى عنه ابن الوليد.

[٦٢٥٧] ٧ - موسى بن رنجوية األرمني، يكنى أبا عمران، روى عن عبد الله بن
الحكم، روى أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان عن أبي عمران.

[٦٢٥٨] ٨ - المختار بن بالل بن المختار بن أبي عبيد، روى عن فتح بن يزيد
الجرجاني، روى عنه الصفار. ١

[٦٢٥٩] ٩ - محمد بن الحسين بن عبد العزيز، روى عن محمد بن عيسى الطلحي،
روى عنه ابن الوليد.

[٦٤٦٠] ١٠ - محمد بن حفص بن غياث، روى عن أبيه، روى عنه محمد بن الوليد
--------------------

١ - هالل (خ ل).

(٤٣٧)



الخزاز، وروى عن محمد بن الحسن الصفار، والحميري، وسعد ١
[٦٢٦١] ١١ - محمد بن خالد الطيالسي، روى عنه علي بن الحسن بن فضال و

سعد ابن عبد الله.
[٦٢٦٢] ١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى األشعري، صاحب نوادر الحكمة، وقد

ذكرناه في الفهرست، روى عنه سعد ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس.
[٦٢٦٣] ١٣ - محمد بن يحيى المعاذي.
[٦٢٦٤] ١٤ - ومحمد بن علي الهمداني.

[٦٢٦٥] ١٥ - ومحمد بن هارون.
[٦٢٦٦] ١٦ - ومموية.

[٦٢٦٧] ١٧ - ومحمد بن عبد الله بن مهران ضعفاء، روى عنهم محمد بن أحمد بن
يحيى.

[٦٢٦٨] ١٨ - محمد بن علي بن محبوب األشعري، له تصانيف ذكرناها في
الفهرست،

روى عنه أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار وغيرهما.
[٦٢٦٩] ١٩ - محمد بن بندار بن عاصم، المعروف بالذهلي، روى عنه الحسين بن

محمد
ابن عامر، الذي روى عنه ابن الوليد.

[٦٢٧٠] ٢٠ - محمد بن همام البغدادي، يكنى أبا علي، وهمام يكنى أبا بكر،
--------------------

١ - كذا في النسخ، والظاهر أن الضمير في (روى) راجع إلي ابن الوليد، اي انه روى عن
محمد بن حفص بن غياث، وكذا عن الصفار والحميري وسعد، أو ان في العبارة تحريف وان

الصحيح: روى عنه، ويؤكده ما ذكره النجاشي في رجاله في ترجمته: وعمر حتى لقيه الصفار و
سعد، وأيضا ان محمد بن حفص روى عن أبيه وأبوه مات سنة ١٩٤، والصفار توفي سنة ٢٩٠، و
سعد توفي سنة ٢٩٩ أو ٣٠١، والحميري دخل الكوفة سنة مائة ونيف وتسعين، وعلي ذلك كان
محمد بن حفص له من العمر ما يقرب من خمسين سنة عند تولد هؤالء، ولم يعهد رواية الشيوخ
عن الشباب، وقد صرح الشيخ في ترجمة أبيه حفص بن غياث برواية سعد والحميري عن محمد

ابن حفص.

(٤٣٨)



جليل القدر، ثقة، روى عنه التلعكبري وسمع منه أوال سنة ثالث وعشرين و
ثالثمائة وله منه إجازة، ومات سنة اثنتين وثالثين وثالثمائة.

[٦٢٧١] ٢١ - محمد بن عبد الله الحميري، أبو جعفر، قمي.
[٦٢٧٢] ٢٢ - محمد بن قولويه الجمال، والد أبي القاسم جعفر بن محمد، يروي

عن
سعد بن عبد الله وغيره.

[٦٢٧٣] ٢٣ - محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، جليل القدر بصير بالفقه،
ثقة، يروي عن الصفار وسعد، روى عنه التلعكبري وذكر انه يلقه لكن وردت

عليه إجازته علي يد صاحبه جعفر بن الحسين المؤمن بجميع رواياته، أخبرنا عنه
أبو الحسين ابن أبي جيد بجميع رواياته. ١

[٦٢٧٤] ٢٤ - محمد بن يحيى العطار، روى عنه الكليني، قمي، كثير الرواية.
[٦٢٧٥] ٢٥ - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، يكنى أبا جعفر، جليل

القدر
حفظة، بصير بالفقه واالخبار والرجال، له مصنفات كثيره ذكرناها في الفهرست،

روى عنه التلعكبري، أخبرنا عنه جماعة، منهم محمد بن محمد بن النعمان والحسين
ابن عبيد الله.

[٦٢٧٦] ٢٦ - محمد بن يحيى، يكنى أبا الحسن الفارسي، يروي عن خلق، و
طاف الدنيا وجمع كثيرا من االخبار.

[٦٢٧٧] ٢٧ - محمد بن يعقوب الكليني، يكنى أبا جعفر األعور، جليل القدر عالم
باالخبار، وله مصنفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي، مات سنة تسع و

عشرين وثالثمائة في شعبان ببغداد ودفن بباب الكوفة، وذكرنا كتبه في الفهرست.
[٦٢٧٨] ٢٨ - محمد بن جعفر األسدي، يكنى أبا الحسين الرازي، كان أحد

األبواب.
[٦٢٧٩] ٢٩ - محمد بن إبراهيم، المعروف بعالن الكليني، خير.

--------------------
١ - جعفر بن الحسن (خ ل)، ذكره النجاشي في رجاله، الرقم: ٣١٧، كما أثبتناه، وأيضا هو

من مشائخ الصدوق وترضي عنه، راجع األمالي، المجلس ٦١، الحديث ٨، وقد مر ذكره في باب
الجيم.

(٤٣٩)



[٦٢٨٠] ٣٠ - محمد بن إسماعيل، يكنى، أبا الحسن، نيسابوري، يدعي بندقي. ١
[٦٢٨١] ٣١ - مكي بن علي بن سختويه، فاضل.

[٦٢٨٢] ٣٢ - محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي، يكنى أبا النضر،
أكثر

أهل المشرق علما وفضال وأدبا وفهما ونبال في زمانه، صنف أكثر من مائتي
مصنف ذكرناها في الفهرست، وكان له مجلس للخاص ومجلس للعام رحمه الله.

[٦٢٨٣] ٣٣ - محمد بن إبراهيم الوراق، من أهل سمرقند.
[٦٢٨٤] ٣٤ - محمد بن نصير، من أهل كش، ثقة جليل القدر كثير العلم، روى عنه

أبو
عمرو الكشي.

[٦٢٨٥] ٣٥ - محمد بن الحسن البراني، يكنى أبا بكر، كانت له رواية.
[٦٢٨٦] ٣٦ - محمد بن سعد، أبا الحسن، من أهل كش صالح مستقيم المذهب. ٢

[٦٢٨٧] ٣٧ - محمد بن أحمد بن أبي عوف، من أهل بخاري، ال بأس به.
[٦٢٨٨] ٣٨ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، يكنى أبا عمرو، صاحب

كتاب الرجال، من غلمان العياشي، ثقة بصير بالرجال واالخبار، مستقيم المذهب. ٣
[٦٢٨٩] ٣٩ - محمد بن طاهر بن جمهور، من غلمان العياشي.

[٦٢٩٠] ٤٠ - محمد بن نعيم الخياط، أمي اال انه كان حافظا، يروي عن العياشي.
[٦٢٩١] ٤١ - محمد بن يحيى الضرير المؤدب، من غلمان العياشي.

[٦٢٩٢] ٤٢ - محمد بن بالل المعلم.
[٦٢٩٣] ٤٣ - محمد بن فتح المعلم.

[٦٢٩٤] ٤٤ - محمد بن شعيب البوجاكني.
[٦٢٩٥] ٤٥ - محمد بن يوسف بن يعقوب الجعفري، الدين الزاهد، هؤالء من

أصحاب
--------------------

١ - بند فر (خ ل)، عنونه الكشي في رجاله، األرقام: ١٠١٦ و ١٠٢٤، كما أثبتناه.
٢ - محمد بن سعيد (خ ل)، هو محمد بن سعد بن يزيد أبو الحسن من مشائخ الكشي، ذكره في

ترجمة محمد بن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، الرقم: ٥٠٤.
٣ - ليس في (ع): ثقة.

(٤٤٠)



العياشي.
[٦٢٩٦] ٤٦ - محمد بن يوسف الكرماني روى عنه أيضا. ١

[٦٢٩٧] ٤٧ - محمد بن الحسين الصائغ، روى عنه حميد، مات سنة تسع وستين و
مائتين وصلي عليه جعفر بن عبد الله المحمدي ودفن في جعفي.

[٦٢٩٨] ٤٨ - محمد بن موسى خوراء، يكنى أبا جعفر، روى عنه حميد.
[٦٢٩٩] ٤٩ - محمد بن خليل بن راشد، روى عنه حميد.

[٦٣٠٠] ٥٠ - محمد بن نافع، روى عنه حميد.
[٦٣٠١] ٥١ - محمد بن عباس بن عيسى، روى عنه حميد كتبا كثيرة من األصول.
[٦٣٠٢] ٥٢ - محمد بن أحمد بن رجاء البجلي، يكنى أبا جعفر، روى عنه حميد

كتبا
كثيرة من األصول، ومات سنة ست وستين ومائتين في طريق مكة وهو راجع، و

دفن بذات عرق.
[٦٣٠٣] ٥٣ - محمد بن عبد الله المسلي، روى عنه حميد نوادر، مات سنة ست

وستين
ومائتين وصلي عليه ابنه. ٢

[٦٣٠٤] ٥٤ - محمد بن خالد الطيالسي، يكنى أبا عبد الله، روى عنه حميد أصوال
كثيرة ومات سنة تسع وخمسين ومائتين، وله سبع وتسعون سنة.

[٦٣٠٥] ٥٥ - محمد بن حسان عرزم، يكنى أبا جعفر، روى عنه حميد كتاب
إبراهيم

ابن أبي بكر بن أبي سمال. ٣
[٦٣٠٦] ٥٦ - محمد بن الحسن بن حازم، يكنى أبا جعفر، روى عنه حميد أصوال

كثيرة، مات سنة أحدي وستين ومائتين وصلي عليه قاسم بن حازم.
[٦٣٠٧] ٥٧ - محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن

بن
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السالم، المعروف بابي قيراط، روى عنه

--------------------
١ - روى عند حميد أيضا (خ ل).

٢ - المكي (خ ل)، ذكره الشيخ في الفهرست، الرقم: ٦٥٩، كما أثبتناه.
٣ - حسان بن عرزم (خ ل).

(٤٤١)



التلعكبري، يكنى أبا الحسن وسمع منه سنة ثمان وعشرين وثالثمائة وله منه إجازة.
[٦٣٠٨] ٥٨ - المظفر بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن

أبي
طالب عليه السالم، روى عنه التلعكبري إجازة كتب العياشي محمد بن مسعود ابن

محمد بن عياش السلمي، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه أبي النضر، يكنى أبا طالب.
[٦٣٠٩] ٥٩ - محمد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى بن المنصور،

عباسي هاشمي، روى عنه التلعكبري، يكنى أبا الحسن، يروي عن عمه أبي موسى
عيسى بن أحمد بن عيسى بن المنصور، عن أبي محمد صاحب العسكر عليه السالم

معجزات ودالئل.
[٦٣١٠] ٦٠ - محمد بن علي بن معمر الكوفي، يكنى أبا الحسين صاحب الصبيحي،

سمع منه التلعكبري سنة تسع وعشرين وثالثمائة وله منه إجازة. ١
[٦٣١١] ٦١ - محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، المعروف بالسوداني، يكنى أبا

عبد الله، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربع وعشرين وثالثمائة، وله منه
إجازة.

[٦٣١٢] ٦٢ - محمد بن الحسين بن حفص الخثعمي األشناني الكوفي، يكنى أبا
جعفر،

روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة خمس عشرة وثالثمائة وفيما بعدها، مات سنة
سبع عشرة وثالثمائة، وله منه إجازة.

[٦٣١٣] ٦٣ - محمد بن محمد بن األشعث الكوفي، يكنى أبا علي، ومسكنه بمصر
في

سقيفة جواد، يروي نسخة عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه
إسماعيل بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر عليهما السالم، قال التلعكبري: أخذ لي

والدي منه إجازة في سنة ثالث عشرة وثالثمائة. ٢
--------------------

١ - هو حمدان بن معافا، ذكره النجاشي في ترجمته، الرقم: ٣٥٦.
٢ - أخذ لي ولوالدي وألخي (خ ل)، يأتي في ترجمة محمد بن داود بن سليمان انه روى عنه
التلعكبري، وذكر انه إجازة محمد بن محمد بن األشعث وان اإلجازه وصلت إليه علي يد هذا

الرجل.

(٤٤٢)



[٦٣١٤] ٦٤ - محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الثلج الكاتب، بغدادي،
خاصي، يكنى أبا بكر، سمع منه التلعكبري سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة وما

بعدها إلي سنة خمس وعشرين، وفيها مات، وله منه إجازة.
[٦٣١٥] ٦٥ - محمد بن أحمد بن الحسين الزعفراني العسكري، يكنى أبا عبد

الرحمان
المصري نزيل، بغداد، روى عنه التلعكبري، سمع منه سنة خمس وعشرين و

ثالثمائة، وله منه إجازة.
[٦٣١٦] ٦٦ - محمد بن أحمد بن مخزوم المقري، يكنى أبا الحسين، مولي بني

هاشم، بغدادي، روى عنه التلعكبري وسمع منه سنة ثالثين وثالثمائة وفيما بعدها، و
له منه إجازة.

[٦٣١٧] ٦٧ - محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني، يكنى أبا
نعيم، كان

جليل القدر عظيم الحفظ، روى عنه التلعكبري وسمع منه في حياة أبيه، وكان يروي
عن حميد.

[٦٣١٨] ٦٨ - محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة بن صفوان بن مهران
الجمال، المعروف بالصفواني، يكنى أبا عبد الله، له مصنفات ذكرناها في الفهرست،

يروي عن علي بن إبراهيم بن هاشم، روى عنه التلعكبري، وأخبرنا عنه محمد بن
محمد بن النعمان وأبو محمد الحسن بن القاسم العلوي المحمدي، وهو خاصي، نزيل

بغداد.
[٦٣١٩] ٦٩ - محمد بن الحسين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد الطبري، يكنى أبا

جعفر، خاصي، روى عنه التلعكبري وقال: سمعت منه سنة ثالثين وثالثمائة وفيما
بعدها، وله منه إجازة، وسمع منه الدعاء الذي كتب به إلي أهل قم، وروى حديث

ابن بغا لما توجه إلى قم.
[٦٣٢٠] ٧٠ - محمد بن علي بن الفضل بن تمام الدهقان الكوفي، يكنى أبا الحسين،

روى
عنه التلعكبري وسمع منه سنة أربعين وثالثمائة، وله منه إجازة، وأخبرنا عنه أبو

محمد المحمدي.
[٦٣٢١] ٧١ - محمد بن العباس بن علي بن مروان، المعروف بابن الحجام، يكنى

(٤٤٣)



أبا عبد الله، سمع منه التلعكبري سنة ثمان وعشرين وثالثمائة، وله منه إجازة.
[٦٣٢٢] ٧٢ - محمد بن العباس بن الوليد النحوي، يكنى أبا الحسين، روى عنه

التلعكبري.
[٦٣٢٣] ٧٣ - محمد بن بكران بن حمدان، المعروف بالنقاش، من أهل قم، روى

عنه
التلعكبي، سمع منه سنة خمس وأربعين وثالثمائة، وله منه إجازة.

[٦٣٢٤] ٧٤ - محمد بن الحسن بن هارون الكندي، الطحان الكوفي، يكنى أبا
جعفر،

روى عنه التلعكبري. ١
[٦٣٢٥] ٧٥ - محمد بن داود بن سليمان الكاتب، يكنى أبا الحسن، روى عنه

التلعكبري وذكر ان إجازة محمد بن محمد بن األشعث الكوفي وصلت إليه علي يد
هذا الرجل في سنة ثالث عشره وثالثمائة، وقال: سمعت منه في هذه السنة من
األشعثيات ما كان اسناده متصال بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان غير
ذلك لم يروه عن صاحبه، وذكر التلعكبري ان سماعه هذه األحاديث المتصلة

األسانيد من هذا الرجل، ورواية جميع النسخ باإلجازة عن محمد بن محمد بن
األشعث، وقال: ليس لي من هذا الرجل إجازة.

[٦٣٢٦] ٧٦ - محمد بن موسى بن يعقوب السامري، بكرخ سامراء، يكنى أبا
الحسن، روى عنه التلعكبري حديث الفص ولم يسمع منه غيره.

[٦٣٢٧] ٧٧ - محمد بن وهبان بن محمد الهنائي، المعروف بالدبيلي، يكنى أبا عبد
الله،

بصري، روى عنه التلعكبري، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني، وكان يروي
دعاء أويس القرني. ٢

[٦٣٢٨] ٧٨ - محمد، شاكري أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السالم،
يكنى

أبا عبد الله، روى عنه التلعكبري حكايته لحال أبي محمد عليه السالم، قال: سمعته منه
--------------------

١ - الحسين (خ ل).
٢٢٧ - النبهاني (خ ل).

(٤٤٤)



في دار أبي علي بن همام. ١
[٦٣٢٩] ٧٩ - محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة بن يسار التميمي
القاضي، يكنى أبا بكر، المعروف بابن الجعابي الحافظ، بغدادي، روى عنه التلعكبري

وأخبرنا عنه محمد بن محمد بن النعمان.
[٦٣٣٠] ٨٠ - محمد بن عبد ربه األنصاري، أجاز التلعكبري جميع حديثه، و

كان يروي عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري ونظرائهما علي يد أبي
أحمد إسماعيل بن يحيى العبسي.

[٦٣٣١] ٨١ - محمد بن جعفر القطني، يروي كتب الحسين بن سعيد عن عبد
السالم

ابن عبد الوهاب عن الحسين والحسن ابني سعيد، روى عنه التلعكبري.
[٦٣٣٢] ٨٢ - محمد بن أحمد، يكنى أبا الحسين الزاهد، من أهل طوس، روى

عنه التلعكبري إجازة. ٢
[٦٣٣٣] ٨٣ - محمد بن أحمد العلوي، روى عنه أحمد بن إدريس.

[٦٣٣٤] ٨٤ - محمد بن حسان الرازي، روى عنه الصفار وغيره.
[٦٣٣٥] ٨٥ - محمد بن القاسم بن بشار، روى عنه سعد والحميري.

[٦٣٣٦] ٨٦ - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، روى عنه أحمد بن هارون
الفامي

وجعفر بن الحسين، روى عنهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.
[٦٣٣٧] ٨٧ - موسى بن أبي موسى الكوفي، روى عن محمد بن أيوب بن يحيى بن

ضريس والحسن بن علي بن زياد، عن يحيى بن عبد الحميد، روى عنه موسى بن
المتوكل. ٣

--------------------
١ - محمد بن شاكري (خ ل)، أقول: الشاكر: األجير والمستخدم، وهو معرب چاكر

بالفارسية.
٢ - أبا الحسن (خ ل)، وال يوجد هذا العنوان في (ع).

٣ - الظاهر أن الراوي عنه محمد بن موسى بن المتوكل شيخ الصدوق، كما يظهر من طريق
الشيخ إلي يحيى بن عبد الحميد وإلي ابن أبي أويس.

(٤٤٥)



[٦٣٣٨] ٨٨ - محمد بن محمد بن رباط الكوفي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن
الحسين

ابن عبد الله بن سعيد الطبري ببغداد، قال: حدثنا عمي إبراهيم بن عبد الله بن سعيد،
قال: لما توجه موسى بن بغا إلي قم فوطأها وطأه خشنة وعظم بها ما فعل بأهلها،

فكتبوا بذلك إلي أبي محمد صاحب العسكر عليه السالم يسألونه الدعاء لهم، فكتب
عليه السالم إليهم ان ادعوا بهذا الدعاء في وتركم، وهو - وذكر الدعاء. ١

[٦٣٣٩] ٨٩ - محمد بن علي بن أحمد بن هشام القمي، يكنى أبا جعفر، روى عن
محمد

ابن علي ما جيلويه، روى عنه ابن نوح.
[٦٣٤٠] ٩٠ - المظفر بن أحمد القزويني، يكنى أبا الفرج، روى عن أبي جعفر

األسدي، روى عنه الصفواني.
[٦٣٤١] ٩١ - محمد بن مروان بن زياد الغزال، روى عن الحسن بن محبوب، روى

عنه
القاسم بن العالء الهمداني، الذي روى عنه الصفواني.

[٦٣٤٢] ٩٢ - محمد بن أحمد بن العباس بن نوح، جد أبي العباس بن نوح، روى
عنه أبو العباس.

[٦٣٤٣] ٩٣ - محمد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي الكوفي، روى عن
ابن عقدة، روى عنه ابن نوح. ٢

[٦٣٤٤] ٩٤ - محمد بن مزيد بن محمود بن أبي األزهر المتوشحي النحوي، روى
عن يعقوب بن يزيد، روى عنه أبو المفضل.

[٦٣٤٥] ٩٥ - محمد بن أحمد بن بشر األصفهاني، يكنى أبا جعفر، روى عن أبي
جعفر محمد بن إبراهيم الدقاق القمي عن عبد الله بن الحسن بن موسى، قال: حدثنا
محمد ابن عبد الله بن إسحاق الهمداني عن أخيه، قال: بعثتي المتوكل مع يحيى بن

هرثمه في حمل أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عليهم السالم - و
ذكر الحديث -

--------------------
١ - كان موسى بن بغافي زمن المعتز، قد قصد بلدة قم وذلك سنة ٢٥٤ وهدم كثيرا من دور

أهلها وبعد ان رحل من قم أعاد بنائها أهلها.
٢ - محمد بن أحمد (خ ل).

(٤٤٦)



روى عنه محمد بن همام.
[٦٣٤٦] ٩٦ - محمد بن محمد بن الحسن بن هارون الكندي، روى عنه ابن نوح.

[٦٣٤٧] ٩٧ - محمد بن الحسن البرناني، روى عنه الكشي. ١
[٦٣٤٨] ٩٨ - محمد بن يزداد، روى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.

[٦٣٤٩] ٩٩ - محمد بن موسى الجورجاني، روى عن أبي عمرو عثمان بن سعيد بن
عمرو األسدي زيارة سلمان وكيفية القول عنده، روى ابن نوح عن رجل عن أبي

جعفر محمد بن الحق الشيباني عن محمد بن موسى.
[٦٣٥٠] ١٠٠ - محمد بن عبد الله بن محمد، روى عنه ابن نوح دعاء الحريق

باسناده.
[٦٣٥١] ١٠١ - محمد بن عثمان بن سعيد العمري، يكنى أبا جعفر، وأبوه يكنى أبا

عمرو، جميعا وكيالن من جهة صاحب الزمان عليه السالم، ولهما منزلة جليلة عند
الطائفة.

[٦٣٥٢] ١٠٢ - محمد بن أحمد بن محمد بن سنان الزاهري، يكنى أبا عيسى، نزيل
الري، روى عن أبيه عن جده محمد بن سنان، روى عنه ابن نوح وأبو المفضل.
[٦٣٥٣] ١٠٣ - محمد بن أسلم الجبلي، روى عنه محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب.
[٦٣٥٤] ١٠٤ - محمد بن مصبح، روى عنه موسى بن جعفر البغدادي.

[٦٣٥٥] ١٠٥ - محمد بن عمرو الزيات، روى عنه علي ابن السندي.
[٦٣٥٦] ١٠٦ - محمد بن بحر الرهني، يرمي بالتفويض.

[٦٣٥٧] ١٠٧ - محمد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب، أبو الحسن، ويعرف بأبي بكر
الشافعي، أخبرنا عنه ابن عبدون.

[٦٣٥٨] ١٠٨ - محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو علي، أخبرنا عنه جماعة.
[٦٣٥٩] ١٠٩ - محمد بن أحمد بن داود القمي، يكنى أبا الحسن، أخبرنا عنه

جماعة.
[٦٣٦٠] ١١٠ - محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني، أبو المفضل، كثير الرواية

اال أنه
ضعفه قوم، أخبرنا عنه جماعة.

--------------------
١ - البراثي (خ ل).

(٤٤٧)



[٦٣٦١] ١١١ - محمد بن عيسى اليقطيني، ضعيف.
[٦٣٦٢] ١١٢ - محمد بن أورمة ضعيف، روى عنه الحسين بن الحسن بن أبان.

[٦٣٦٣] ١١٣ - محمد بن الحسن بن جمهور العمي، روى سعد عن أحمد بن
الحسين بن
سعيد عنه.

[٦٣٦٤] ١١٤ - محمد بن علي الشلمغاني، يعرف بابن أبي العزاقر، غال.
[٦٣٦٥] ١١٥ - محمد بن إدريس الحنظلي، أبو حاتم، روى عنه عبد الله بن

جعفر الحميري.
[٦٣٦٦] ١١٦ - محمد بن أبي الصهبان عبد الجبار، روى عنه سعد وغيره.

[٦٣٦٧] ١١٧ - محمد بن أحمد بن الخطيب بساوة، روى عنه ابن بطة.
[٦٣٦٨] ١١٨ - محمد بن أحمد بن عبد الله، المعروف بالمفجع، روى عنه

الدوري.
[٦٣٦٩] ١١٩ - محمد بن عمر بن سلم الجعابي، أبو بكر، أخبرنا عنه محمد بن

محمد بن
النعمان.

[٦٣٧٠] ١٢٠ - محمد بن أحمد بن أبي الثلج، روى عنه الدوري.
[٦٣٧١] ١٢١ - محمد بن منصور بن يونس بزرج، روى حميد عن محمد بن

الحسين
الصائغ عنه.

[٦٣٧٢] ١٢٢ - محمد بن عمر الجرجاني، بغدادي، روى عنه البرقي.
[٦٣٧٣] ١٢٣ - محمد بن إسحاق القمي، روى عنه أحمد بن أبي عبد الله. ١

[٦٣٧٤] ١٢٤ - محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، روى ابن بابويه أبو جعفر
عن

أحمد بن هارون الفامي عنه. ٢
--------------------

١ - أبي إسحاق (خ ل)، مر ذكره في أصحاب الجواد عليه السالم، وكذا أيضا في الفهرست،
الرقم: ٦٨٢، ورجال البرقي: ٥٦، كما أثبتناه، عنونه النجاشي في رجاله، الرقم: ٩٣٢، وفيه: محمد

ابن إسحاق.
٢ - القاضي (خ ل)، مر في باب األلف عنوانه، وكذا أيضا ذكره الصدوق في العيون، الباب

١١، الحديث ٤٥، والخصال، الباب ٢، الحديث ١، كما أثبتناه.

(٤٤٨)



[٦٣٧٥] ١٢٥ - محمد بن محمد بن النعمان، جليل، ثقة.
[٦٣٧٦] ١٢٦ - محمد بن جرير بن رستم الطبري، وليس بصاحب التاريخ.

[٦٣٧٧] ١٢٧ - موسى بن جعفر البغدادي.
[٦٣٧٨] ١٢٨ - موسى بن سابق.

[٦٣٧٩] ١٢٩ - موسى بن حبيب.
[٦٣٨٠] ١٣٠ - موسى بن طلحة، روى عنه البرقي.

[٦٣٨١] ١٣١ - موسى بن عامر، روى عنه الحميري.
[٦٣٨٢] ١٣٢ - منصور بن العباس، روى عنه البرقي.

[٦٣٨٣] ١٣٣ - المعلى بن محمد البصري، روى عنه الحسين بن محمد.
[٦٣٨٤] ١٣٤ - معاوية بن حكيم، روى عنه الصفار.

باب النون
[٦٣٨٥] ١ - نصر بن صباح، يكنى أبا القاسم، من أهل بلخ، لقى جلة من كان في

عصره من المشائخ والعلماء وروى عنهم، اال انه قيل: إنه كان من الطيارة، غال.
باب الهاء

[٦٣٨٦] ١ - هارون بن موسى التلعكبري، يكنى أبا محمد، جليل القدر، عظيم
المنزلة،

واسع الرواية، عديم النظير، ثقة، روى جميع األصول والمصنفات، مات سنة خمس و
ثمانين وثالثمائة، أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا.

[٦٣٨٧] ٢ - الهيثم بن أبي مسروق النهدي، روى عنه سعد بن عبد الله.
[٦٣٨٨] ٣ - الهيثم بن عدي، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى.

[٦٣٨٩] ٤ - هارون بن يحيى البزاز، أبا الحسن، روى عنه ابن نوح.

(٤٤٩)



باب الياء
[٦٣٩٠] ١ - يحيى بن زكريا، المعروف بالكتنجي، يكنى أبا القاسم، روى عنه

التلعكبري وسمع منه سنة ثماني عشرة وثالثمائة، وكان سنه حين لقيه أكثر من مائة و
عشرين سنة وقد لقى العسكريين عليهما السالم. ١

[٦٣٩١] ٢ - يونس بن علي العطار، روى عنه حميد بن زياد كتاب أبي حمزة الثمالي
و

غير ذلك من األصول.
[٦٣٩٢] ٣ - يوسف بن السخت، روى عن محمد بن جمهور العمي، روى عنه

محمد بن
أحمد بن يحيى.

[٦٣٩٣] ٤ - يوسف بن محمد، روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى، بصري.
[٦٣٩٤] ٥ - يحيى بن عبد الحميد الحماني.

[٦٣٩٥] ٦ - يحيى بن إبراهيم، روى عنه البرقي. ٢
[٦٣٩٦] ٧ - يحيى بن أبي بكر بن مهرويه، روى عنه أحمد بن أبي عبد الله.

[٦٣٩٧] ٨ - يحيى بن حسن العلوي، له كتاب نسب آل أبي طالب، روى ابن أخ
طاهر عنه. ٣

[٦٣٩٨] ٩ - يحيى العلوي، أبو محمد، من بني زبارة، نيسابوري.
[٦٣٩٩] ١٠ - يعلي بن حسان الواسطي، روى عنه الصفار.

--------------------
١ - لقى العسكري عليه السالم (خ ل).

٢ - ال يوجد في (ع).
٣ - الحسين (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٧٨٠، كما أثبتناه.

(٤٥٠)



باب الكنى
[٦٤٠٠] ١ - أبو علي العلوي وأخوه أبو الحسين، اسمه محمد بن محمد بن يحيى

من بني
زبارة، معروفان جليالن من أهل نيسابور.

[٦٤٠١] ٢ - أبو الحسين الملبدي، من أهل األدب والمعرفة، في وقت الطاهرية.
[٦٤٠٢] ٣ - أبو نصر بن يحيى الفقيه من أهل سمرقند، ثقة خير فاضل، كان يفتي

العامة بفتياهم والحشوية بفتياهم والشيعة بفتياهم.
[٦٤٠٣] ٤ - أبو بكر العنابي، زاهد، من أصحاب العياشي. ١

[٦٤٠٤] ٥ - أبو علي الوارثي.
[٦٤٠٥] ٦ - وأبو نصر الخلقاني.
[٦٤٠٦] ٧ - وأبو عمرو الخياط.

[٦٤٠٧] ٨ - وأبو عبد الله البقال، هوال من أصحاب العياشي.
[٦٤٠٨] ٩ - أبو جعفر بن أبي عوف، بخاري، من أصحاب العياشي.
[٦٤٠٩] ١٠ - أبو الحسن بن عشاية، روى عنه حميد حديثا واحدا.

[٦٤١٠] ١١ - أبو عمر، الضرير، روى عنه حميد.
[٦٤١١] ١٢ - أبو جعفر السقاء األحول المنجم، وكان لقى الرضا عليه السالم، رآه

التلعكبري بدسكرة الملك سنة أربعين وثالثمائة ووصف له الرضا عليه السالم و
حكي حكايته.

[٦٤١٢] ١٣ - أبو عبد الله الجاموراني الرازي.
[٦٤١٣] ١٤ - أبو علي النيسابوري.

[٦٤١٤] ١٥ - أبو يحيى الواسطي، روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى.
[٦٤١٥] ١٦ - أبو سعد، روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى.

[٦٤١٦] ١٧ - أبو عمرو ابن أخ السكوني، اسمه محمد بن محمد بن نصر
السكوني،

--------------------
١ - القناني (خ ل).

(٤٥١)



بصري، أخبرنا عنه أحمد بن إبراهيم القزويني. ١
[٦٤١٧] ١٨ - أبو عبد الله.

[٦٤١٨] ١٩ - أبو الحسين بن أبي طاهر الطبري، وقيل: اسمه علي بن الحسين،
روى عن أبي جعفر األسدي، وعن جعفر بن محمد بن مالك، من غلمان العياشي.

[٦٤١٩] ٢٠ - أبو عبد الرحمان المسعودي.
[٦٤٢٠] ٢١ - أبو حيون، روى عنه البرقي أحمد بن أبي عبد الله.

[٦٤٢١] ٢٢ - أبو حمزة الغنوي، روى عنه عبد الله بن الصلت.
[٦٤٢٢] ٢٣ - أبو عبد الرحمان العرزمي.

[٦٤٢٣] ٢٤ - أبو أيوب األنباري.
[٦٤٢٤] ٢٥ - أبو يحيى الواسطي.
[٦٤٢٥] ٢٦ - أبو سليمان الجبلي.

[٦٤٢٦] ٢٧ - أبو عبد الله الجاموراني.
[٦٤٢٧] ٢٨ - أبو طالب البصري.

[٦٤٢٨] ٢٩ - أبو العباس صاحب عمار بن مروان، روى عنهم أحمد بن أبي عبد
الله.

باب النساء
[٦٤٢٩] ١ - فاطمة بنت هارون بن موسى بن الفرات، روى عنها التلعكبري قالت:

سمعت جدي موسى بن الفرات يقول: حدثني محمد بن أبي عمير بكتاب عبيد الله بن
علي الحلبي، ولم يسمع منها غير هذا الكتاب.

--------------------
١ - السكري، ابن أبي نصر (خ ل)، عنونه الشيخ في الفهرست، الرقم: ٨٠٤، النجاشي

في رجاله، الرقم: ١٠٦١، كما أثبتناه.

(٤٥٢)


