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بسم الله الرحمن الرحيم

(٣)



تصدير
يعتبر الحديث المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم،

وقد أمرنا الله باتباع ما جاء به، فقال - عز من قائل -: (ومآ ءاتلكم الرسول فخذوه
وما نهيكم عنه فانتهوا) (١)، فبه نقف على البيان لكتاب الله وتفصيل آياته، ومنه
يتبين الحالل والحرام، والفرائض والسنن، وبه يدرك الفوز بالمعارف الحقة ما ال

يدرك من غيره.
وال شك في أن إعطاء الحديث حقه من الرواية والدراية أمر مهم لمن أراد التفقه

في الدين واالجتهاد في أحكام الشرع المبين. فالبد من إحراز صدوره عن
المعصومين (عليهم السالم) من خالل االطمئنان إلى صحة سند الروايات باعتباره حاكيا

عنها،
والعلم بما يعرض على متن الحديث من حيث كونه نصا أو ظاهرا أو عاما أو
خاصا،... والعلم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحيح الطريق

وضعيفه، وسليم اإلسناد وسقيمه، ويعرف أنواع الحديث المقبول والمردود، وما
يكون حجة في إثبات األحكام وما ال يكون حجة.

--------------------
١. الحشر: ٧.

(٥)



ولذا لقي علم الحديث عناية فائقة من علماء الفريقين، فصنفوا كتبا كثيرة وأصوال
قيمة في فنون درايته وتعديل رواته وتحقيق تواريخه وطبقات رجاله.

وممن وفقه الله بالتأليف في علم الدراية والرجال من علماء الشيعة الشيخ الحافظ
مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري، من تالمذة المحدث الشيخ الحر
صاحب وسائل الشيعة، في كتابه هذا المسمى ب " فائق المقال في الحديث

والرجال ". وحيث إنه كان مخطوطا بعيدا عن أيدي المحققين والطالب، عزمنا
بتوفيق الله - عزوجل - في مركز بحوث دار الحديث على جمع نسخه، ثم

تصحيحه ونشره. وقد تم بحمد الله وتوفيقه تحقيقه على يد الشيخ الفاضل
غالمحسين القيصري.

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة مكتبة أهل البيت (عليهم السالم) أكثر مما مضى،
والحمد لله

رب العالمين، وإياه نعبد وإياه نستعين.
قسم إحياء التراث

مركز بحوث دار الحديث
١١ ربيع الثاني ١٤٢٢

١٢ تير ماه ١٣٨٠
قم المقدسة

(٦)



مقدمة التحقيق
المؤلف:

هو الشيخ األجل الحافظ مهذب الدين أحمد بن عبد الرضا البصري من أجلة
تالميذ المحدث الحر العاملي.

كان فقيها، اصوليا، محدثا، رجاليا، متقنا لعلمي المعاني والبيان والفلكيات.
وكان يحفظ اثني عشر ألف حديث بال إسناد، وألفا ومئتي حديث مع اإلسناد. (١)

صرح بذلك في كتابه هذا " فائق المقال في الحديث والرجال " (ص ٧٨) حيث
قال:

هذا والمذنب الجاني المقصر الفاني قد حفظت إلى يومي هذا اثني عشر ألف
حديث بغير أسانيدها، وألفا ومائتين بأسانيدها.

وسبب القصور والتقصير والتفريط والتدمير ابتالئي بدواهي، بالملوك الزائفين
عن السلوك، والكد على العيال واألسرى واألطفال، وارتكاب األسفار

البعيدة، وتواتر المصائب الشديدة، واآلالم النفسانية، واألمراض الجسمانية،
واالشتغال بمزخرفات الدنيا الدنية وزيناتها التمويهية، واالنهماك باللذات

البدنية. وبالجملة لو أني بقيت ببالد العرب الكرام لصرت شيئا متصفا بما
يحاكي التمام، ولكن هواء القدر والوجد ألقاني في هوالك الهند. والحمد لله

--------------------
١. الذريعة ١٦: ٩١، أعيان الشيعة ٢: ٦٢٤.

(٧)



المتعال على جميع األحوال.
وقد رحل إلى البالد اإلسالمية كخراسان، وكابل، وقندهار، ودهلي،

وحيدر آباد.
مولده ووفاته:

لم نعثر على تاريخ صحيح لمولده ووفاته. نعم ذكر في " مستدرك أعيان
الشيعة ": " ولد سنة ١٠٢٠ وتوفي سنة ١٠٨٥ على األرجح في التأريخين ". (١)

وليس له مستند صحيح، بل مخالف لما في آخر رسالته " التحفة العزيزة في
اصول الفقه " من أن تاريخ فراغه منها سنة ١٠٨٦. (٢) فالصحيح أن يقال: إنه كان

حيا
سنة ١٠٨٦، وعلى هذا ما في " أعيان الشيعة " من أنه كان حيا سنة ١٠٨٥ أيضا

خالف
التحقيق.
مؤلفاته:

قد ألف كتبا ورسائل في موضوعات مختلفة من الفقه واالصول، والحديث
والكالم، والدراية والرجال، والفلكيات. عد له في " أعيان الشيعة " تسعة عشر كتابا

ورسالة وقال: " وله رسائل غير ذلك لم تحضرنا أسماؤها ألفها من سنة
١٠٧٧ - ١٠٨٥، وتوجد ضمن مجموعة بعض مكتبات النجف ". (٣)

وها نحن نذكر بعض مؤلفاته:
١. تحفة ذخائر كنوز األخيار في بيان ما يحتاج إلى التوضيح من األخبار. في

مجلدين. ينقل عنه في " دانشوران ناصري ".
٢. العبرة الشافية والفكرة الوافية في الكلمات الحكمية والنكات األخالقية.

--------------------
١. مستدرك أعيان الشيعة ٥: ٨٨.

٢. فهرست كتابهاى خطى كتابخانه ملي ملك ٦ / ٤٩٦. وهذه الرسالة في المجموعة المرقمة ٣٥٧٢.
٣. أعيان الشيعة ٢: ٦٢٤.

(٨)



٣. غوث العالم في حدوث العالم ورد أدلة القائلين بالقدم.
٤. الفلكية في الهيئة.

ألفه في قرية أدكان من محال خراسان في سنة ١٠٧٧، مرتبا على سبع
سماوات.

٥. رسالة في القيافة.
يذكر فيها أحكام األعضاء من الرأس إلى القدم. مثال: الرأس الكبير يدل على

الهمة العالية والنباهة. وهكذا إلى آخر األعضاء. فرغ منها سنة ١٠٨١.
وهذه الثالثة األخيرة في مجموعة من تصانيف المصنف في خزانة الشيخ هادي

بن الشيخ عباس آل كاشف الغطاء. ذكره العالمة الطهراني في الذريعة. (١)
٦. فائق المقال في الحديث والرجال.

وهو الكتاب الذي بين يديك.
٧. المقنعة األنيسة والمغنية النفيسة، في الدراية.

٨. التحفة العزيزة في اصول الفقه.
٩. حساب األنامل.

هذا الكتاب:
وهذه األربعة في مجموعة من تصانيف المصنف في مخطوطات مكتبة الملك

الوطنية المرقمة ٣٥٧٢. وفي هذه المجموعة أيضا إجازة المصنف للشيخ أحمد بن
جعفر الچلپى. ولم يطبع حتى اآلن من مؤلفاته إال " المقنعة األنيسة " وهذا الكتاب

أعني: " فائق المقال ". (٢)
--------------------

١. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦: ٧٢ و ٣١٤، و ١٧: ٢٢٢.
٢. مصادر ترجمة المؤلف: أعيان الشيعة ٢: ٦٢٤، مستدرك أعيان الشيعة ٥: ٨٨، الذريعة إلى تصانيف

الشيعة
١٦: ٩١، فوائد الرضوية: ١٧، معجم مؤلفي الشيعة: ٧١ - ٧٢.

(٩)



الكتاب الذي بين يديك، هو من أهم مؤلفات المصنف في علمي الدراية
والرجال. تكلم أوال في عدة فصول في الدراية وما يتعلق بها، ثم ذكر الموثقات من

الرجال، معتمدا في األكثر على رجال الكشي والنجاشي ورجال الطوسي والفهرست
وخالصة األقوال، وعقبه بذكر الكنى وما صدر بابن، واألنساب واأللقاب، وطرق

الصدوق في الفقيه واالستبصار. ثم ذكر فصال مستوفى في المشتركات.
وقد تأثر المصنف بكتاب جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال،

تأليف الشيخ فخر الدين الطريحي، واستفاد منه كثيرا. ويظهر أن كتاب الطريحي كان
عند المصنف حال تأليف الكتاب، حيث إن الطريحي فرغ من تأليف كتابه سنة

١٠٥٣ والمصنف فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة ١٠٨٥.
نسخ الكتاب:

١. نسخة بخط مير فضل شاه، تلميذ السيد " محمد بن السيد دلدار علي " في
مكتبة السيد ناصر.

٢. نسخة عند السيد محمدعلي الروضاتي.
ذكرهما الطهراني في الذريعة. (١)

٣. مخطوطة مكتبة ملك الوطنية في مجموعة تصانيف المصنف المرقمة
.٣٥٧٢

٤. ميكروفيلم مكتبة طباطبائى، قم رقم ١٩٧، عن مخطوطته مكتبة بريتيش
ميزيوم - لندن، المرقمة ٨٤٥٩.

عملنا في الكتاب:
١. من بين المخطوطات األربعة اعتمدنا في تحقيق الكتاب على اثنتين منها:

أ - مخطوطة مكتبة الملك الوطنية.
ب - ميكروفيلم مكتبة طباطبائي، قم.

--------------------
١. الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦: ص ٩١.

(١٠)



٢. لقد خرجنا األحاديث التي أوردها المصنف عن طريق الخاصة والعامة من
المصادر األصلية وأرجعنا إليها.

٣. قد بذلنا وسعنا في تخريج األقوال واآلراء من مصادرها األصلية واالرجاع
إليها، وبعد اليأس من الوصول إلى المصادر األصلية أرجعناه إلى المصادر التي نقلت

عنها.
رموز الكتاب:

" صه ": خالصة األقوال في معرفة الرجال.
" جش ": رجال النجاشي.
" كش ": رجال الكشي.

" جخ ": رجال الشيخ الطوسي.
" ست ": فهرست.

" د ": رجال ابن داود.
" غض ": ابن الغضائري.

" ق ": ألصحاب الصادق (عليه السالم).
" ضا ": ألصحاب الرضا (عليه السالم).

وفي الختام من الواجب علي أن اقدم شكري وثنائي إلى أخي الفاضل الشيخ
على أوسط ناطقي المشرف على قسم تصحيح وإحياء التراث الحديثي للشيعة

اإلمامية في مركز بحوث دار الحديث، لمساعدته إياي وإرشاداته في تحقيق الكتاب.
ونسأل الله أن يتقبل منا ويغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا.

غالمحسين قيصريه ها
٢٣ / ١١ / ١٣٧٩ ش

(١١)



فائق المقال
في الحديث والرجال

(١٣)



بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين

أما بعد الحمد لوليه وأهله، والصالة على نبيه وآله،
فيقول الجاني الراجي عفو ربه العفو والرضى، أحوج

خليقته إليه، المشتهر بمهذب الدين أحمد بن عبد
الرضا: هذا فائق المقال في الحديث والرجال، من وجائزنا

عزيز الحال، إجابة لبعض أهل الكمال، مرتبا على فصول
الوصال.

(١٥)



[القسم األول: علم الدراية]
[وفيه فصول:]

(١٧)



[١] فصل
[اصطالحات علم الدراية]

علم الدراية: علم يبحث فيه عن متن الحديث، وكيفية تحمله، وآداب نقله،
وطرقه من صحيحها وعليلها.

والحديث: كالم يحكي قول المعصوم، أو فعله، أو تقريره. وإطالقه على ما ورد
عن غيره مجاز.

ويرد على عكسه بالمسموع منه غير محكي عنه آخر، فانضمام القول إلى
التعريف بأن يقال: إنه قول المعصوم، أو حكاية قوله، أو فعله، أو تقريره.

ويرد انتقاض عكسه بالمنقول بالمعنى فقط. وطرده بكثير من عبارات الفقهآء
فروعا.

وإمكان الجواب عن األول بإمكان إرادة العموم بالحكاية. وعن الثاني بإمكان
اعتبار الحيثية فيها.

والخبر: يطلق على ما يقابل اإلنشاء تارة، وأخرى ما ورد عن غير المعصوم من
الصحابي والتابعي ونحوهما، وثالثا ما يرادف الحديث وهو األكثر. فعليه إنه كالم

يكون لنسبته خارج في أحد الثالثة.
وفيه أنه إنما ينطبق على األول، النتقاض طرده بنحو: " زيد انسان "، وعكسه

(١٩)



بنحو قوله (صلى الله عليه وآله): " صلوا كما رأيتموني أصلي " (١).
وقد يجاب عن األول بإضافة قولنا: " يحكي " الخ. وعن الثاني بجعل قول

الراوي: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) " جزءا من الحديث.
واالثر: أعم منهما مطلقا. وقيل: ما يرادف الخبر (٢)، وهو أعم منهما (٣).

والسنة: طريقة النبي (صلى الله عليه وآله) قوال أو فعال أو تقريرا، أصالة، أو نيابة فأعم
من الحديث

ونحوه، لصدقها على ذلك كله. واختصاصه بالقول ال غير، لعدم إطالق نفس الفعل
والتقرير على غيرها.

والحديث القدسي: ما يحكي كالم الله سبحانه ولم يتحد بشيء منه، كقوله تعالى:
" يحزن عبدي المؤمن إذا قترت عليه، وذلك أقرب له مني. ويفرح عبدي المؤمن إذا

وسعت عليه، وذلك أبعد له مني " (٤).
وجواز مسه، وتغيير لفظه. وعدم اإلعجاز فيه فارق بينه وبين الفرقان المجيد.

ومتن الحديث: لفظه الذي يتقوم به معناه.
وسنده: طريق المتن، وهو جملة رواته. وقيل: هو اإلخبار عن طريقه (٥).

وإسناده: رفعه إلى قائله من معصوم وغيره.
[٢] فصل

[أقسام الخبر]
ما استنبط معناه من عدة أخبار مشتركة فمتواتر معنى، كوجوب الصالة اليومية، أو
بلغت سلسلة روايته إلى المعصوم حدا يؤمن معه تواطؤهم على الكذب في جميع

--------------------
١. صحيح البخاري ١: ٢٦ / ٦٠٥، سنن البيهقي ٢: ٣٤٥.

٢. نقله قوال في شرح البداية: ٧.
٣. أي الحديث أعم من األثر والخبر.

٤. الكافي ٢: ١٤١ / ٥ باب الكفاف.
٥. قاله الطيبي في الخالصة في اصول الحديث: ٣٣.

(٢٠)



الطبقات فمتواتر لفظا، كحديث: " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار "
.(١)

ويرسم بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه. واألول في كثير بخالف
الثاني.

وإال فخبر آحاد، وهو ما ال يفيد بنفسه إال ظنا.
ثم إن علم سلسلته بأجمعها فمسند. أو سقط من أولها واحد فصاعدا فمعلق.

أو من آخرها كذلك أو جميعا فمرسل. وهو وما قبله من الصحيح مع العلم بوثاقة
المحذوف.

أو من وسطها فإن كان واحدا فمنقطع. أو أكثر فمعضل.
أو نقله أكثر من ثالثة في كل مرتبة فمستفيض.

أو انفرد بها واحد في أحدها فغريب.
أو شاع نقله عموما أو خصوصا فمشهور.

أو روي بلفظ " عن " مكررة فمعنعن.
أو طوي فيه ذكر المعصوم فمضمر.

أو اشترك كال أو بعضا بأمر خاص، كاالسم واألولوية والفصاحة ونحوها
فمسلسل.

أو ادرج فيه كالم بعض الرواة فظن أنه منه فمدرج.
أو خالف المشهور فشاذ.

أو اشتبه تصحيفا فمصحف. وهو إما في الراوي، أو المتن، أو المعنى.
فاألول، كبريد، ويزيد، وجرير وحريز.

والثاني كحديث " من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال " (٢). فإنه صحف بالشين
--------------------

١. الكافي ١: ٦٢ / ١ باب اختالف الحديث، الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، صحيح البخاري ١: ٥٢ - ٥٣ /
،١٠٧ - ١١٠

صحيح مسلم ١: ٩ - ١٠ / ١ المقدمة باب ٢.
٢. صحيح مسلم ٢: ٨٢٢ / ١١٦٤ كتاب الصيام باب ٣٩، سنن أبي داود ٢: ٣٢٤ / ٢٤٣٣، سنن ابن

ماجة ف
.١: ٥٤٧ / ١٧١٦

(٢١)



المعجمة (١).
والثالث كما نقل عن أبي موسى بن المثنى العنزي (٢) أنه قال: " نحن قوم لنا

شرف، نحن من عنزة صلى إلينا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ". وذلك أنه روي: "
أنه (صلى الله عليه وآله) صلى إلى

عنزة " وهي عصاة في رأسها حديدة نصبت بين يديه فتوهم أنه (صلى الله عليه وآله)
صلى إلى قبيلتهم

بني عنزة (٣).
أو قلت الواسطة فيه مع اتصاله فعال، وذلك لبعده عن الخطأ، الن ما قرب إلى

المعصوم أو أئمة الحديث أعلى مما بعد.
أو زاد على غيره مما هو مروي بمعناه باإلسناد أو المتن فمزيد.

أو تلقى بالقبول، والعمل بمضمونه وإن ضعف فمقبول كحديث عمر بن حنظلة
في المتخاصمين (٤).

أو تضاد معنى مع آخر فمختلف ظاهرا أو باطنا.
أو اشتمل على أسباب خفية قادحة فيه سندا ومتنا فمعلل.

أو دل على رفع حكم شرعي سابق عليه فناسخ.
أو رفع ذلك بدليل شرعي متأخر عنه فمنسوخ. ومن طرق معرفتهما، النص

واإلجماع والتاريخ.
أو اختلف رواته في روايته مرة كذا، واخرى بخالفه فمضطرب. وهو إما في

--------------------
١. في الخالصة في اصول الحديث: ٥٤: "... وأما في المتن: كحديث " من صام رمضان وتبعه ستا من

شوال "
فصحف أبو بكر الصولي فقال: " شيئا " بالشين المعجمة.

٢. في المخطوطتين: " الغزوي " والصحيح ما أثبتناه كما في الخالصة في اصول الحديث: ٥٤، والرعاية في
علم

الدراية: ١١١، ومقباس الهداية ١: ٢٤١.
٣. الخالصة في اصول الحديث: ٥٤ - ٥٥. والحديث في صحيح البخاري ١: ٨٠ - ٨١ / ١٨٥، صحيح

مسلم ١:
٣٦٠ / ٥٠٣ باب سترة المصلي.

٤. الكافي ١: ٦٧ / ١٠ باب اختالف الحديث، الفقيه ٣: ٥ / ١٨، التهذيب ٦: ٣٠١ / ٨٤٥.

(٢٢)



السند أو المتن. فاألول: كأن يرويه تارة عن أبيه عن جده مثال، واخرى عن جده بال
واسطة. وتارة عن غيرهما.

والثاني: كخبر اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة حيث رواه الكليني في الكافي (١)،
والشيخ في التهذيب، وأكثر نسخه ب " أن الخارج من الجانب األيمن يكون حيضا "

،(٢)
وبعضها بالعكس (٣).

أو أوهم السماع ممن لم يسمع منه، أو تفرد بإيراد ما لم يشتهر بلقائه فمدلس.
أو ورد بطريق يروى بغيره سهوا، أو للرواج، أو للكساد فمقلوب.

أو اختلق ووضع لمعنى لمصلحة فموضوع.
أو وافق الراوي في اسمه واسم أبيه آخر لفظا فمتفق ومتفرق (٤).

أو خطا فقط فمختلف ومؤتلف (٥).
أو في اسمه فقط، واألبوان مؤتلفان فمتشابه.

أو المروي عنه في السن أو األخذ عن الشيخ فرواية األقران.
أو حصول تقدم عليه في أحدهما فرواية األكابر عن األصاغر.

--------------------
١. الكافي ٣: ٩٤ - ٩٥ / ٣ باب معرفة دم الحيض والعذرة والقرحة.

٢. قال الشهيد في ذكرى الشيعة ١: ٢٢٩: " ولو اشتبه بالقرح، استقلت وأدخلت إصبعها، فمن األيمن
حيض.

رفعه محمد بن يحيى إلى أبان عن الصادق (عليه السالم). ذكره الكليني... وفي كثير من نسخ التهذيب
الرواية بلفظها

بعينه ".
٣. التهذيب ١: ٣٨٥ - ٣٨٦ / ١١٨٥.

٤. مجموعهما اسم لسند اتفقت أسماء رواته وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، فاالتفاق بالنظر
إلى

األسماء، واالفتراق بالنظر إلى األشخاص. مقباس الهداية ١: ٢٨٦ - ٢٨٧.
٥. مجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا واختلف نطقا. مقباس الهداية ١: ٢٩١.

(٢٣)



[٣] فصل
[اصول أقسام الحديث]

سلسلة السند إماميون ممدوحون بالتوثيق في كل طبقة فصحيح.
وان اعتراه شذوذ، أو بدونه كال أو بعضا مع توثيق الباقي فحسن.

أو مسكوت عن مدحهم وذمهم كذلك فقوى.
أو غير إماميين كال أو بعضا مع توثيق الجميع فموثق، وقوي أيضا.

وما سواها فضعيف مقبول إن اشتهر العمل بمضمونه، وإال فغير مقبول.
وقد يطلق الضعيف على القوي بمعنييه.

وقد ينتظم المرسل في الصحيح كمراسيل محمد بن أبي عمير وإن روى عن
غير ثقة، ألنه قد صرحوا بأنه ال يرسل إال عن ثقة، ال بأنه ال يروي إال عن ثقة، فروايته

أحيانا عن غير ثقة ال تقدح في ذلك مطلقا (١).
وهذا كله على االصطالح الجديد من المتأخرين رضوان الله عليهم، وإنما كان

المتعارف بين المتقدمين - قدس الله أرواحهم - إطالق الصحيح على كل حديث
اعتضد بما يقتضي االعتماد عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به والعمل بمضمونه
وإن كان ضعيفا. والضعيف بخالفه وإن كان صحيحا. وستسمع في هذا المقام ما

يرضيك من الكالم بعون الملك العالم.
--------------------

١. األصل في هذه الدعوى هو الشيخ قدس سره في عدة االصول ١: ٢٨٦ - ٢٨٧. وهو يصرح بأنه ال
يروي وال

يرسل إال عمن يوثق به حيث قال: " وإذا كان أحد الراويين مسندا واآلخر مرسال نظر في حال المرسل. فإن
كان

ممن يعلم أنه ال يرسل إال عن ثقة موثوق به فال ترجيح لخبر غيره على خبره، وألجل ذلك سوت الطائفة بين
ما

يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، وغيرهم من الثقات الذين
عرفوا

بأنهم ال يروون وال يرسلون إال ممن يوثق به ".

(٢٤)



[٤] فصل
[حجية الحديث]

المتواترات: قطعية الصدق والقبول في العلم والعمل، والمنازع مكابر.
واآلحاد: ظنيتهما فيهما. وقد عمل بها المتأخرون، وردها السيد المرتضى (١) وابن

زهرة (٢) وابن البراج (٣) وابن إدريس (٤) وأكثر المتقدمين (٥) رضوان الله عليهم
أجمعين.

ولعل العمل أعلى. ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات. والممانع ممنوع
كمدعي القطع مع عدمها.

[قال] الشيخ (رحمه الله): إن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة الحق به في إيجاب
ووجوب

العمل، وإال فنسميه خبر آحاد نجيز العمل به تارة ونمنعه اخرى ". على تفصيل ذكره
في االستبصار (٦).

والصحاح: ال شبهة في وجوب العمل بها.
والحسان: كالصحاح عند قوم (٧). وعند آخرين بشرط االنجبار باشتهار عمل

األصحاب بها كالموثقات وغيرها (٨).
وأما الضعاف: فقد شاع عملهم بها في السنن وإن كان الضعف إلى النهاية،
إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل إنما هو بالحسنة المجبورة المشهورة

--------------------
١. جوابات المسائل الموصليات الثالثة ضمن رسائل الشريف المرتضى ١: ٢٠١ - ٢٠٢.

٢. غنية النزوع ضمن الجوامع الفقهية: ٤٧٥.
٣. حكاه عنه في المعالم الدين: ١٨٨.

٤. السرائر ١: ٥١.
٥. كالشيخ المفيد في التذكرة باصول الفقه: ٤٤ ضمن مصنفات الشيخ المفيد ٩.

٦. االستبصار ١: ٣ - ٥.
٧. قال الشهيد الثاني في شرح البداية: ٩٠: " واختلفوا في العمل بالحسن، فمنهم من عمل به مطلقا

كالصحيح،
وهو الشيخ (رحمه الله) على ما يظهر من عمله ".

٨. كالمحقق في المعتبر ١: ٢٩، والشهيد في ذكرى الشيعة ١: ٤٩.

(٢٥)



المتلقاة بالقبول، المروية عن اإلمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم)
وهي قوله: " من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له أجره وإن لم يكن

على ما بلغه " (١). وقد تأيدت بعدة أخبار، وجملة آثار.
فمنها: ما رواه الشيخ ثقة اإلسالم وحجة األنام في الكافي عن محمد بن

يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن عمران الزعفراني، عن
محمد بن مروان، قال: سمعت أبا جعفر محمد الباقر (عليه السالم) يقول: " من بلغه

ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، اوتيه وإن لم يكن
الحديث كما بلغه " (٢).

وما رواه الشيخ الصدوق والركن النطوق محمد بن بابويه في كتاب ثواب
األعمال عن أبيه، عن ابن بابويه، عن علي بن موسى، عن أحمد بن محمد، عن

علي بن الحكم، عن هشام، عن صفوان، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: " من بلغه
شيء من

الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله (صلى الله
عليه وآله) لم يقله " (٣).

ما رواه أحمد بن أبي عبد الله البرقي (رحمه الله) في المحاسن عن علي بن الحكم،
عن

هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: " من بلغه عن النبي (صلى الله عليه
وآله) شيء من الثواب

فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يقله " (٤).
وما روي عنه (صلى الله عليه وآله)، وأنهج نهج الدين بنور كماله، أنه قال: " من بلغه

عن الله
عزوجل فضيلة فأخذ بها، وعمل بما فيها إيمانا بالله ورجاء لثوابه أعطاه الله تعالى

ذلك وإن لم يكن كذلك " (٥).
--------------------

١. الكافي ٢: ٨٧ / ١ باب من بلغه ثواب من الله على عمل.

٢. الكافي ٢: ٨٧ / ٢ باب من بلغه ثواب من الله على عمل.
٣. ثواب األعمال: ١٣٢.

٤. المحاسن: ٢٥.
٥. عدة الداعي: ٩ - ١٠، كنز العمال ١٥: ٧٩١ / ٤٣١٣٢.

(٢٦)



وال يثبت بها شيء من الخمسة سوى االستحباب، الستناده إلى هذا الحديث
الشريف ومؤيداته كما عرفت.

وذهب بعض المتبحرين من المتأخرين إلى العمل بجميع ما ورد في الكتب
المشهورة مطلقا، مدعيا حصول العلم العادي حيث قال:

إنا نعلم عادة أن اإلمام ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكليني، وسيدنا األجل
المرتضى، وشيخنا الصدوق، ورئيس الطائفة قدس الله أرواحهم لم يفتروا في
أخبارهم بأن أحاديث كتبنا صحيحة، أو بأنها مأخوذة من االصول المجمع

عليها. ومن المعلوم أن هذا القدر من القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك
األحاديث (١).

انتهى تكلفه.
وال يخفى تعسفه، ألن الشيخ نور الله مرقده لم يصرح بصحة األحاديث كلها بل

ادعى اإلجماع على جواز العمل بها (٢).
وأنت خبير بما في اإلجماع الذي يدعيه (رحمه الله) من الخلل والنزاع، وأن سيدنا

(رضي الله عنه) قد
صرح بأن أكثر كتبنا المروية عن األئمة - صلوات الله عليهم - معلومة مقطوع في
صحتها (٣)، ال أنه قد ادعى صحة جميعها، وأن الثقة محمد بن يعقوب روح الله

روحه
لم يكن كالمه بذلك الصريح (٤). فلو كان، فمن باب الترغيب واالستدعاء إلى األخذ

بما ألفه. وتصريح الصدوق قدس الله روحه في ذلك (٥) مبني على ما أدى إليه رأيه
واعتقاده الصحة بزعمه، فال ينهض حجة على غيره قطعا.

--------------------
١. حكاه عن فرد من المتأخرين في جامع المقال: ١٥.

٢. عدة االصول ١: ٣٣٧ - ٣٣٨.
٣. حكاه عنه في منتقى الجمان ١: ٢ - ٣.

٤. انظر الكافي ١: ٨ - ٩.
٥. الفقيه ١: ٣.

(٢٧)



[٥] فصل
[االصطالح الجديد]

ما بعث المتأخرين - نور الله مراقدهم - على العدول عما كان عليه المتقدمون -
جعل الله الجنان مفامدهم - ووضع ذلك االصطالح الجديد هو أنه لما طالت األزمنة
بين المتأخر والصدر السالف، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب االصول المعتمدة،
لغلظ حكام الجور والضالل، والخوف والوهم من إظهارها وانتساخها، وانضم إلى

ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب االصول في االصول المشهورة في هذا الزمان
فالتبست األحاديث المأخوذة من االصول المعتمدة بالمأخوذة من غيرها، واشتبهت
المتكررة في كتب االصول بغيرها، وخفي عليهم كثير من تلك االمور التي كانت

سبب وثوق القدماء بكثير من األحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما
يعتمد عليه مما ال يركن إليه فاحتاجوا إلى قانون تتميز به األحاديث المعتبرة من

غيرها، والوثوق بها عما سواها، فقرروا لنا ذلك االصطالح الجديد والمنهج القويم
السديد، وقربوا إلينا البعيد، ووصفوا األحاديث الواردة في كتبهم االستداللية بما
اقتضاه ذلك االصطالح من الصحة والحسن والتوثيق. كذا وجهه بعض األعالم

الفضالء الكرام (١).
وال يخفى أن هذا كله دعوى مظنونة، محتملة مطعونة، غير معلومة الثبوت،

مرهونة، ومناقشتها ظاهرة قوية باهرة.
واعلم أن االمور التي كانت تقتضي اعتماد القدماء النحارير الكرماء عليها في

إطالق الصحيح على الحديث، وسبب وثوقهم به خمسة:
أحدها: وروده في كثير من االصول األربعمائة المشهورة المتداولة المبرورة

--------------------
١. هو الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ضمن حبل المتين: ٢٦٩ - ٢٧٠.

(٢٨)



المتصلة بأصحاب العصمة صلوات الله عليهم أجمعين.
ثانيها: تكرره في أصل منها فأكثر بطرق مختلفة وأسانيد معتبرة مؤتلفة.
ثالثها: وروده عن أحد الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة و

محمد بن مسلم والفضيل بن يسار (١). أو على تصحيح ما يصح عنهم، كصفوان بن
يحيى ويونس بن عبد الرحمن وأحمد بن محمد بن أبي نصر (٢). أو على العمل

بروايتهم، كعمار الساباطي وأضاربه.
رابعها: وروده في أكثر أحد الكتب المعروضة على أحد األئمة صلوات الله

عليهم أجمعين التي أثنوا على مؤلفها، ككتابي يونس بن عبد الرحمن (٣) والفضل بن
شاذان المعروضين على اإلمام العسكري (عليه السالم) فصححهما واستحسنهما وأثنى
عليهما (٤). وكذا كتاب عبيد الله الحلبي المعروض على اإلمام الصادق (عليه السالم)

.(٥)
خامسها: أخذها من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم العمل واالعتماد عليها،

سواء كان مؤلفها من الفرقة المحقة، ككتاب حريز بن عبد الله، وكتب ابني سعيد
وهي خمسون، وكتاب الرحمة لسعيد بن عبد الله، وكتاب المحاسن ألحمد بن أبي

عبد الله البرقي، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران
األشعري، وكتاب النوادر ألحمد بن محمد بن عيسى. أو من غيرهم، ككتاب

حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي، وكتب علي بن
الحسين الطاطري، وأمثالهم.

ثم علي هذا االصطالح جرى دأب المحمدين الثالثة (٦) حتى أن الشيخ - قدس الله
--------------------
١. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.

٢. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.
٣. رجال النجاشي: ٤٤٧ / ١٢٠٨.
٤. رجال الكشي: ٥٤٢ / ١٠٢٧.
٥. رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٢.

٦. وهم: أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني، وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه
ف

القمي، وأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. قدس الله أسرارهم.

(٢٩)



روحه - جعل في العدة من جملة القرائن المفيدة لصحة األخبار أربعة:
أحدها: موافقتها ألدلة العقل وما اقتضاه.

ثانيها: مطابقة الخبر لنص الكتاب. إما خصوصه، أو عمومه، أو دليله، أو
فحواه.

ثالثها: موافقته للسنة المقطوع بها من جهة التواتر.
رابعها: كونه موافقا لما أجمعت الفرقة الناجية عليه.

إلى أن قال: فهذه القرائن كلها تدل على صحة مضمون أخبار اآلحاد، وال تدل
على صحتها أنفسها، لجواز أن تكون مصنوعة (١).

انتهى كالمه أعلى الله مقامه.
ثم إنهم بذلك االصطالح كانوا يعرفون إلى نوبة شيخنا العالمة جمال الحق

والدين الحسن بن المطهر الحلي نور الله مرقده. فوضع ذلك االصطالح الجديد،
فهو أول من سلك ذلك الطريق من علمائنا رضوان الله عليهم.

[٦] فصل
[شرائط الراوي]

شرط الراوي في الرواية من الرواة أمور خمسة: التكليف واإلسالم إجماعا،
وااليمان والعدالة على المشهور، وقد دلت عليه آية التثبت (٢).

والعدالة: تعديل القوى النفسانية، وتقويم أفعالها بحيث ال يغلب بعضها على
بعض. أو ملكة نفسانية تصدر عنها المساواة في االمور الصادرة عن صاحبها.

وعرفت شرعا بالملكة النفسانية الباعثة على مالزمة التقوى والمروءة.
--------------------
١. عدة االصول ١: ٣٦٧ - ٣٧٢.

٢. الحجرات (٤٩): ٦.

(٣٠)



وقد قال الشيخ (رحمه الله) بقبول الرواية من فاسد المذهب، حيث اكتفى في الرواية
بكون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب وإن كان فاسقا في الجوارح، محتجا بعمل

الطايفة برواية مثله (١). وال يخفى أنه ليس على إطالقه.
والضبط: أعني كون الراوي حافظا، فطنا، واعيا، متحرزا عن التحريف والغلط،

فإن من ال ضبط له قد يغلب عليه السهو في كيفية النقل ونحوها.
وقيل: المراد بالضابط من ال يكون سهوه أكثر من ذكره (٢). وهذا القيد لم يذكره

المتأخرون روح الله أرواحهم. واعتذر الشهيد الثاني نور الله مرقده عن عدم تعرضهم
لذكره بأن قيد العدالة مغن عنه، ألنها تمنعه أن يروي ما ليس مضبوطا عنده على

الوجه المعتبر (٣).
واعترض عليه بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده، ال من

نقل ما يسهو عن كونه مضبوطا فيظنه منضبطا (٤).
والحق أن العدالة ال تغني عن الضبط ألن من كثر سهوه فربما يسهو عن أنه كثير
السهو فيشكل األمر. وما أحسن ما قال العالمة - أعلى الله مقامه - في النهاية:
إن الضبط من أعظم الشرائط في الرواية، فإن من ال ضبط له قد يسهو عن بعض

الحديث ويكون مما تتم به فائدته ويختلف الحكم به، أو يسهو فيزيد في
الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، ويروي عن النبي (صلى الله عليه

وآله) ويسهو
عن الواسطة، أو يروي عن شخص فيسهو عنه ويروي عن آخر (٥).

انتهى كالمه، زيد إكرامه.
وأما النذرة من السهو فال بأس، لعدم السالمة منه إال للمعصوم، فالتكليف بزواله

--------------------
١. عدة االصول ١: ٣٨٢.

٢. القائل هو الشيخ البهائي قدس سره في مشرق الشمسين ضمن حبل المتين: ٢٧٠.
٣. شرح البداية: ٦٩.

٤. هكذا في محكي مشرق الشمسين ضمن حبل المتين: ٢٧٠، جامع المقال: ١٩.
٥. حكاه عن العالمة في النهاية الشيخ البهائي في مشرق الشمسين ضمن حبل المتين: ٢٧١.

(٣١)



عن غيره أصال تكليف بالمحال.
وال يشترط فيه غير ما ذكر من األوصاف الخمسة: من الحرية والذكورة والفقه

ونحوها، ألن الغرض منه الرواية ال المعرفة والدراية، وهي تتحقق بها. نعم ينبغي له
المعرفة بالعربية حذرا من اللحن والتصحيف، بل األولى الوجوب، لما ورد

عنهم (عليهم السالم): " اعربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاء " (١). وهو يشمل القلم
واللسان.

[٧] فصل
[المعتبر من شرائط الراوي]

المعتبر بحال الراوي وقت أداء الرواية ال وقت تحملها. فلو تحملها غير متصف
بشرائط القبول ثم أداها في وقت يظن اتصافه واستجماعه لها قبلت منه. أما لو جهل

حاله، أو كان في وقت غير إمامي أو فاسقا ثم تاب ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت
قبل التوبة أو بعدها؟ لم تقبل ما لم يظهر وقوعها بعدها.

فإن قلت: إن أجل اولي األلباب من األصحاب يعتمدون في الرواية على مثل
هؤالء، ويثقون بالخبر الوارد عنهم، ويقبلونه منهم من غير فرق بينهم وبين ثقات

اإلمامية الذين لم يزالوا على الحق، كقبولهم رواية محمد بن علي بن رياح،
وعلي بن حمزة، وإسحاق بن جرير الذين هم رؤساء الواقفية وأعيانهم، ورواية

علي بن أسباط، والحسين بن يسار مع أن تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم هل
كانت بعد الرجوع إلى الحق أم قبله؟

قلت: قبول األصحاب - عليهم رضوان رب األرباب - الرواية عمن هذا حاله
البد من ابتنائه على وجه صبيح وجيه صحيح، وذلك كأن يكون السماع منه قبل

عدوله عن الحق، أو بعد رجوعه إليه، أو أن النقل من أصله الذي ألفه واشتهر عنه قبل
--------------------

١. الكافي ١: ٥٢ / ١٣ باب رواية الكتب والحديث.

(٣٢)



الوقف، أو من كتاب كذلك بعد الوقف، ولكنه اخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا
الموثوق بهم المعتمد عليهم، كما قيل في علي بن الحسين الطاطري (١) الذي هو من

أشد الواقفة عنادا لإلمامية رضوان الله عليهم: إنه روي كتبه عن رجال موثوق بهم
وبروايتهم، حتى أن الشيخ - قدس الله روحه - شهد له في الفهرست بذلك (٢). إلى

غير
ذلك من المحامل الصريحة والتوجهات الصحيحة، واال فكيف ينسب إلى قدماء

اإلمامية االعتماد على مثل هؤالء في الرواية خصوصا الواقفية، فإن اإلمامية - رضي
الله عنهم - كانوا في غاية االجتناب منهم، والتباعد عنهم، واالحتراز عن مجالستهم،

والتوقي من مخالطتهم، والتكلم معهم، فضال عن أخذ الحديث عنهم، حتى أنهم
كانوا يسمونهم بالممطورة (٣)، أي الكالب التي أصابها المطر. فقبولهم لرواياتهم

وعملهم بها كاشف عن استجماعهم شرائط القبول وقت األداء، فال يتطرق به القدح
عليهم وال على الثقة الراوي.

[٨] فصل
[الجرح والتعديل]

الطرق الموصلة إلى معرفة العدالة: المعاشرة الباطنة، والمعاملة المطلعة على
األحوال الخفية، واالستفاضة، واالشتهار بين أهل العلم الناصحين، كمشايخنا

السالفين، واشتهارهم بالتقوى والتوثيق والصالح والعدالة والضبط والفالح، وشهادة
عدلين فيها بل العدل الواحد في ثبوت عدالة الراوي عند األكثر، كما ترى.

والحالتان األولتان هما أحوط الطرق في معرفتها.
--------------------

١. كذا في المخطوطة والصحيح علي بن الحسن الطاطري كما في الفهرست: ١٥٦ / ٣٩٠، رجال
النجاشي: ٢٥٤

- ٢٥٥ / ٦٦٧، خالصة األقوال: ٣٦٣ / ١٤٢٩.
٢. الفهرست: ١٥٦ / ٣٩٠.

٣. رجال الكشي: ٤٦٠ / ٨٧٥ و ٨٦١ / ٨٧٨، جامع المقال: ٢١، مقباس الهداية ٢: ٣٢٨.

(٣٣)



ويثبت تعديل الراوي وجرحه بقول الواحد العدل، على األشهر بين األكثر. ومع
اجتماع المعدل والجارح فتقديم الجارح وإن تعدد المعدل دونه، بناء على أن إخبار

المعدل عما ظهر من الحال، والجارح علي ما لم يطلع عليه المعدل. هذا هو
المشهور ولم اره على إطالقه، بل األولى التعويل على ما يثمر غلبة الظن كاألكثر عددا

وورعا وضبطا وممارسة واطالعا، والتوقف مع التكافؤ.
وألفاظ التعديل:

" ثقة "، " حجة "، " صحيح الحديث "، " متقن "، " ثبت "، " حافظ "، " ضابط "، "
صدوق "،

" مستقيم "، " قريب األمر "، " صالح الرواية "، " يحتج بحديثه "، أو " يكتب "، أو "
ينظر فيه "،

" مسكون إلى روايته "، " ال بأس به "، " شيخ "، " جليل "، " شكور "، " زاهد "، "
خير "، " عالم "،

" فاضل "، " ممدوح "، ونحو ذلك. فيفيد المدح المطلق.
وألفاظ الجرح:

" كذاب "، " وضاع "، " ضعيف "، " غال "، " مضطرب الحديث "، " مرتفع القول
"، " متروك في

نفسه "، " ساقط "، " متهم "، " واه "، " ليس بشيء "، وما شاكل ذلك.
[٩] فصل

أنحاء تحمل الحديث سبعة
أولها: السماع من الشيخ، إما بقراءة من كتابه، أو بإمالء من حفظه. وهي أعلى
المراتب اتفاقا فيقول: " سمعت فالنا " أو " حدثنا " أو " أخبرنا " أو " أنبأنا ".
ثانيها: القراءة عليه، وعليها المدار في زماننا هذا. وتسمى العرض. وشرطه حفظ

الشيخ، أو كون األصل المصحح بيده، أو بيد ثقة. فيقول: " قرأت على فالن " أو "
قرئ

عليه وأنا أسمع " مع كون األمر كذلك فأقر ولم ينكر. وله أن يقول: " حدثنا " أو
" أخبرنا " مقيدين بالقراءة، أو مطلقين، أو بالتفصيل. وهو المشهور.

ثالثها: اإلجازة، وهي إخبار مجمل بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط

(٣٤)



والتصحيف، وهي مقبولة عند األكثر. وتجوز مشافهة وكتابة ولغير المميز.
وهي إما لمعين بمعين، أو لمعين بغيره، أو لغير معين به، أو بغيره. فأول هذه

األربعة أعالها، والثالثة لم تعتبر عند بعضهم بل منعها األكثر.
فيقول الشيخ: " أجزت لك كلما اتضح عندك من مسموعاتي " ويقول المجاز له:

" أجازني فالن رواية كذا ". أو أحد تلك العبارات مقيدة باإلجازة على قول، ومطلقة
على آخر.

وللمجاز له أن يجيز غيره على األقوى، فيقول: " أجزت لك ما اجيز لي روايته "
أو نحو ذلك.

رابعها: المناولة، وهي أن يعطي الشيخ أصله قائال للمعطي: " هذا سماعي من
فالن " مقتصرا عليه، أو مكمال ب " إروه عني " أو " أجزت لك روايته " ونحو ذلك.

وفي قبولها خالف، ولعل القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد اإلجازة
فيقول: " حدثنا " أو " أخبرنا مناولة " والمقترنة منها بها أعالها اتفاقا.

خامسها: الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ له مرويه بخطه أو يأمر بها له، غائبا كان
أم حاضرا، مقتصرا على ذلك أو مكمال له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه،

فيقول: " كتب إلي فالن " أو " حدثنا مكاتبة " على رأي.
سادسها: اإلعالم، وهو أن يعلم الشيخ بأن هذا الكتاب روايته أو سماعه من

شيخه، مقتصرا عليه، من دون مناولة أو إجازة.
وفى جواز الرواية به أقوال، ثالثها الجواز (١). فيقول: " أعلمنا " ونحوه.

سابعها: الوجادة - بالكسر -، وهي أن يجد المروي مكتوبا بخط معروف من غير
اتصال بأحد األنحاء السالفة. واختلف في جواز العمل بها كما اتفق على منع الرواية

بها. ولعل الجواز أقرب. فيقول الواجد: " وجدت بخط فالن كذا ومثله.
--------------------

١. أولها: المنع، وثانيها: أن يرويه عنه وإن نهاه. شرح البداية: ١٠٩ - ١١٠.

(٣٥)



[١٠] فصل
[كيفية كتابة الحديث]

ينبغي لمن يكتب الحديث تبيينه، وعدم إندماج بعض في بعض، وإعراب ما
يخفى وجهه، حذرا من اللحن والغلط، وعدم اإلخالل بالصالة والسالم بعد ذكر

النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد األئمة (عليهم السالم)، صريحا ال رمزا، ومد الالم
فيما لو كان المستتر في " قال "

أو " يقول " ضمير عائد إلى المعصوم (عليه السالم)، وجعل فاصل (١) بين الحديثين
كالدائرة

الصغيرة مغايرا للون األصل، وكتابة حاء مهملة عند تحويل السند كما في الخبر
المروي بطرق متعددة، لتكون فاصلة بين المحول والمحول إليه.

ومع اتفاق سقط، فإن كان دون السطر كتب على نسق السطور، أو سطرا واحدا
فإلى أعلى الصفحة يمينا أو شماال، أو أكثر فإلى أسفلها يمينا، وأعالها شماال.
ومع اتفاق زيادة، فإن كانت يسيرة فالحك إن أمن الخرق وإال فالضرب عليها

ضربا جليا واضحا. وال يكفي كتابة حرف " ال " أو " الزاي " على أولها و " إلى "
على

آخرها، فإنه ال يكاد يخفى على الناسخ.
ومع اتفاق التكرار فالحك، أو الضرب للثاني ما لم يكن أجلى خطا، أو في أول

السطر فاألول.
وينبغي لمن يدرس الحديث أن يذكر فيه أحكاما خمسة:

أولها: السند. ثانيها: بيان اللغة. ثالثها: التصرف. رابعها: اإلعراب. خامسها:
الداللة.

فإن وجد الكل من الكل واضحا نبه عليه، أو خفيا أو البعض بينه. ويلزمه
االستمرار على هذه الكيفية، فإن بها تظهر ثمرة الحديث، ويكثر حصول فائدته،

--------------------
١. ما أثبتناه هو األنسب ولكن في النسختين: " أو جعل فاصال ".

(٣٦)



وتجل منفعته، ويعظم المطلوب منه.
وينبغي لمن يقرؤه التدبر والتصحيح والممارسة مطالعة ومذاكرة تحقيقا.

[١١] فصل
[كيفية رواية الحديث]

للمحدثين - رضوان الله عليهم - في اإلسناد امور خمسة:
أحدها: أن يذكر الراوي شيخه بما يميزه من الوصف أو النسب أو غيرهما في

أول ما يرويه، ثم إن شاء ذكره كذلك أو اقتصر على المذكور كأن يقول: " محمد بن
علي بن الحسين بن بابويه القمي " مثال، ثم يقول: " محمد عن فالن " إلى اآلخر.

ثانيها: الحديث المروي عن اثنين فصاعدا متفقين في الرواية معنى جمعه
بإسناد واحد مع اإلعالم جائز، كأن يقول الراوي: " أخبرني فالن وفالن، واللفظ

لفالن، قال كذا " الحديث.
ثالثها: إذا تعددت أحاديث الباب بإسناد متحد كان للراوي الخيار بين االقتصار

على السند السابق محيال عليه، فيقول: " وبهذا اإلسناد " ونحوه، وتكرار السند مع كل
حديث.

رابعها: عدم زيادة الراوي على كالم صدر عمن نقل عنه وان اقتضاه الواقع، نعم
له ذلك مع التمييز كرواية الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد. وليس له أن يقول:

" عن أحمد بن محمد بن عيسى " وإن كان في الحقيقة هو، بل يميزه بقوله: " أعني
ابن

عيسى ".
خامسها: إذا ذكر الشيخ كال من الحديث واإلسناد ثم ذكر بعد اآلخر لفظة " مثله "
لم يكن للراوي إبدال المثلية بمتن ذلك اإلسناد المتقدم الحتمال المغايرة. واألقوى

الجواز مع العلم بالقصد.

(٣٧)



[١٢] فصل
[أصول الحديث]

تنتهي جميع أحاديثنا وآثارنا ورواياتنا وأخبارنا إلى ساداتنا وشفعائنا األئمة
االثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، إال ما ندر منها وشذ، ومصابيح الدجى

عليهم صلوات رب العالمين ينتهون فيها إلى أفضل الكائنات عليه وآله أكمل
الصلوات، القتباس أنوارهم من تلك المشكاة.

والذي تتبع أحاديث الفريقين وتصفح آثار الطريقين ظهر له أن أحاديثنا المروية
عنهم (عليهم السالم) تفوق على ما في الصحاح الستة للعامة (١)، وتزيد عليها بكثير.

فمن الشائع
الذائع أنه قد روى راو واحد وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد أعني اإلمام أبا عبد الله

جعفر بن محمد الصادق (عليه السالم) ثالثين ألف حديث (٢).
وكان ما وصل إلى قدماء محدثينا - رضوان الله عليهم - من أحاديث أئمتنا

صلوات الله عليهم قد جمعوه في أربعمائة كتاب، تسمى االصول. وقد تواتر أمرها
في األعصار كالشمس في رابعة النهار.

ثم توفق جمع من المتأخرين - أعلى الله مقامهم، وأجزل إكرامهم - بالتصدي
لجمع تلك الكتب الشريفة، وترتيبها على الوجوه اللطيفة فألفوا منها كتبا مبسوطة

جليلة، واصوال مضبوطة جميلة، محيطة بما به المراد والكفاية، مشتملة على األسانيد
--------------------

١. وهي: ١: صحيح البخاري. ألبي محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤ - ٢٥٦). ٢: صحيح مسلم. ألبي
الحسين

مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١). ٣: سنن ابن ماجة. ألبي عبد الله محمد بن يزيد بن
ماجة

القزويني (٢٠٧ / ٢٠٩ - ٢٧٣ / ٢٧٥). ٤: سنن أبي داود. ألبي داود سليمان بن أشعث السجستاني
- ٢٠٢)

٢٧٥). ٥: سنن الترمذي. ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٠٩ - ٢٧٩). ٦: سنن
النسائي.

ألبي عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣).
٢. رجال النجاشي: ١٢ / ٧.

(٣٨)



المتصلة بأصحاب الهداية عليهم السالم والتحية واإلكرام، ككتاب الكافي، ومن
ال يحضره الفقيه، والتهذيب، واالستبصار.

وهذه االصول األربعة التي عليها دوائر المدار في هذه األزمنة واألعصار. وكتاب
مدينة العلم (١)، والخصال، واألمالي، وعيون األخبار، وغيرها من الكتب المعتبرة لدى

اولي االعتبار.
أما الكافي: فهو تأليف ثقة اإلسالم وقدوة األعالم أبي جعفر محمد بن يعقوب

الكليني الرازي - قدس الله روحه ونور ضريحه. - وكانت مدة تأليفه له عشرين سنة
توفي ببغداد سنة ثمان أو تسع وعشرين وثالثمائة.

وأما من ال يحضره الفقيه: فهو تأليف رئيس المحدثين وحجة المسلمين أبي
جعفر محمد بن بابويه القمي أعلى الله مكانه وأفاض عليه إحسانه. وله مؤلفات

تقارب ثالثمائة. توفي بالري سنة إحدى وثمانين وثالثمائة.
وأما التهذيب واالستبصار: فهما تأليف شيخ الطائفة ورئيسها أبي جعفر

محمد بن الحسن الطوسي - أطاب الله ثراه، وأعلى محله ومأواه -. وله أيضا مؤلفات
في التفسير واالصول والفروع ال تحضرني كميتها. توفي بالمشهد الغروي على

مشرفه صلوات الملك العلي، سنة ستين وأربعمائة.
فهؤالء المحمدون الثالثة - سقى الله تربتهم، وأعلى في الكرامة رتبتهم - أئمة

المحدثين. من أعالم المتأخرين، من علمائنا االثنا عشرية، رضوان الله عليهم
أجمعين.

--------------------
١. الذي هو من مؤلفات الصدوق وأكبر من كتاب من ال يحضره الفقيه، كما صرح به الشيخ في الفهرست:
٢٣٨ / ٧١٠، حيث قال: " وكتاب مدينة العلم أكبر من من ال يحضره الفقيه ". ومن المأسوف عليه أنه فقد

هذا
األثر الكبير القيم. وللمزيد راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢٠: ٢٥١ - ٢٥٣.

(٣٩)



[١٣] فصل
[دأب المشايخ الثالثة في اإلسناد]

دأب ثقة اإلسالم أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني - قدس الله روحه - في
كتاب الكافي أن يأتي في كل حديث بجميع سلسلة السند إلى المعصوم غالبا، أو

البعض ويحيل في الباقي على ما سبق. مثاله: " عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
البرقي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السالم) " ويذكر الحديث، ثم يقول: " وبهذا

اإلسناد عن
أبيه ". والضمير عائد إلى أحمد بن محمد البرقي فيكون في الحقيقة كالمذكور.
ودأب رئيس المحدثين أبي جعفر محمد بن بابويه القمي - نور الله مرقده - في

كتاب من ال يحضره الفقيه أن يترك أكثر السند غالبا من أوله ويكتفي بذكر الراوي
الذي أخذ عن المعصوم فقط، ثم يذكر الطرق المتروكة في آخر الكتاب مفصلة
متصلة، ولم يخل بذلك إال نادرا. مثاله: " سأل عمار الساباطي أبا عبد الله (عليه

السالم) عن كذا "
ويذكر الحديث، ثم يقول في آخر الكتاب: " كلما كان في هذا الكتاب عن عمار بن

موسى الساباطي فقد رويته عن أبي ومحمد بن [الحسن بن] أحمد بن الوليد -
رضي الله عنهما - عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال،

عن عمرو بن سعيد المدائني، عن حصد بن صدقة، عن عمار [بن موسى]
الساباطي " (١). وهذا في الحقيقة أيضا كالمذكور.

ودأب شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي - أعلى الله مقامه - في
كتابي التهذيب واالستبصار أن يذكر جميع السند حقيقة أو حكما، وقد يقتصر على
البعض فيذكر أواخر السند دون أوائله، رعاية االختصار، ثم يذكر في آخرهما بعض

الطرق الموصلة إلى تلك األبعاض، لتخرج الروايات عن حد المراسيل وتدخل في
--------------------

١. الفقيه ٤: ٤٢٢. في المصدر: " سعيد بن عبد الله " بدل " سعد بن عبد الله "، و: " مصدق بن صدقة "
بدل

" حصد بن صدقة ".

(٤٠)



المسندات، وأحال الباقي على فهرسته. مثاله: " أحمد بن محمد بن عيسى عن فالن "
إلى آخر السند، ثم يقول بعد: " وما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد رويته

عن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه محمد بن
يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن عيسى " (١). وهكذا

في بواقي الطرق.
[١٤] فصل

العدد الواردة في أول أسانيد الكافي
أحدها: عدة أحمد بن محمد بن عيسى. وهم: محمد بن يحيى، وعلي بن

موسى الكمنداني، وداود بن كورة، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم بن
هاشم (٢).

ثانيها: عدة أحمد بن محمد بن خالد البرقي. وهم: علي بن إبراهيم، وعلي بن
محمد بن عبد الله بن اذينة، وأحمد بن عبد الله بن امية، وعلي بن الحسين (٣).
ثالثها: عدة الحسين بن عبيد الله. وهم: أبو غالب أحمد بن محمد الرازي، وأبو

القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبو محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبو
عبد الله بن أبي رافع الضميري، وأبو المفضل الشيباني محمد بن عبد الله بن محمد

.(٤)
رابعها: عدة سهل بن زياد. وهم: علي بن محمد بن عالن، ومحمد بن أبي

عبد الله، ومحمد بن أبي الحسن، ومحمد بن أبي عقيل الكليني (٥).
--------------------

١. شرح مشيخة التهذيب: ٧٢ ضمن التهذيب ١٠.
٢. خالصة األقوال: ٤٣٠، الفائدة الثالثة نقال عن الكليني.

٣. المصدر السابق.
٤. جامع المقال: ١٨١، الفائدة التاسعة.

٥. خالصة األقوال: ٤٣٠، الفائدة الثالثة. وفيه: " محمد بن الحسن ومحمد بن عقيل الكليني " بدل " محمد
بن أبي

الحسن ومحمد بن أبي عقيل الكليني ".

(٤١)



فالثالث صحيحة. واألخيرة فيها محمد بن أبي عبد الله، فإن كان هو محمد بن
جعفر بن عون األسدي الثقة فصحيحة أيضا وإال فال. والله أعلم وأخبر وأحكم.

[١٥] فصل
[معنى المولى]

الطبقة عندهم عبارة عن جماعة من الرواة اشتركوا في السن، ولقاء المشايخ (١).
وطريق معرفتها تكرار النظر ومراجعة األسانيد والطرق المذكورة في كتب األصحاب

عليهم رضوان رب األرباب.
ومما يعين على رفع االشتباه في كثير من الرواة معرفة المولى، وهو يطلق على

معان: االولى باألمر (٢).
والمعتق بالكسر، فإنه مولى لعتيقه.

والمعتق بالفتح، فإنه مولى من جهة السفل.
وابن العم والحليف، ومنه قوله: موالي حلف ال موالي قرابة.

والحلف بالكسر عبارة عن التحالف والتعاقد على التعاضد والتساعد واالتفاق
والتناجد. فكل من المتحالفين مولى لصاحبه من جهة الحلف.

والناصر والجار والمالزم. يقال: " فالن مولى لفالن " إذا الزمه.
وغير العربي الصريح كما يقال: " فالن عربى صريح وفالن مولى " أي ليس كذلك.

والمسلم على يديك، فإنك مواله باإلسالم.
والقرينة مميزة بين هذه المعاني لرفع االلتباس بين الرواة. وقيل: إن أكثر ما يراد

به في هذا الباب الغير العربي الصريح (٣). والله أعلم بالصواب.
--------------------

١. كما في شرح البداية: ١٣٧.
٢. كذا في المخطوطتين.

٣. نسبه إلى القيل أيضا في جامع المقال: ١٧٦ الفائدة الرابعة.

(٤٢)



[١٦] فصل
[معنى الصحابي والتابعي]

الصحابي على األصح: من صحب النبي (صلى الله عليه وآله) مؤمنا ومات على ذلك
(١). وطريق

معرفته التواتر، والشهرة، واالستفاضة، وإخبار الثقة.
وأما عددهم فال حصر. وقيل: توفي أشرف الكائنات - عليه وآله أفضل

الصلوات - عن مائة وأربعة عشر ألف صحابي (٢).
والتابعي: من أدرك الصحابي ولم يلق النبي (صلى الله عليه وآله). وعد منهم النجاشي

ملك
الحبشة، وسويد بن عطية (٣) صاحب أمير المؤمنين - عليه صلوات رب العالمين -،
وأبو مسلم الخوالني، وربيعة بن زرارة، واألحنف بن قيس (٤)، ونحوهم ممن أدرك

زمن الجاهلية واإلسالم ولم يلق أفضل األنام عليه وآله أكمل السالم.
وقد يعبر عنهم بالمخضرمين، أي المقطوعين عن نظائرهم الذين تشرفوا بإدراك

صحبته، وأنوار بهجته - عليه وآله أفضل سالم الله ورحمته -. مأخوذ من قولهم: ناقة
مخضرمة للتي قطع ذنبها

[١٧] فصل
[كنى المعصومين (عليهم السالم) وألقابهم]

أبو القاسم: كنية لرسول الله - عليه وآله صلوات الله -، والحجة القائم المهدى
اإلمام محمد بن الحسن صاحب الزمان - عليه صلوات الرحمن -. والغالب في

--------------------
١. انظر شرح البداية: ١٢٣ - ١٢٤.

٢. حكاه عن أبي زرعة في مقدمة ابن الصالح: ١٧٨، والخالصة في اصول الحديث: ١٢٣.
٣. في شرح البداية: ١٢٦، ومقدمة ابن الصالح: ١٨٠: " سويد بن غفلة ".

٤. شرح البداية: ١٢٦.

(٤٣)



األخبار استعماله في األخير المدرار.
أبوالحسنين: كنية ألمير المؤمنين، خاصة به، عليه صلوات رب العالمين.

أبو محمد: كنية للحسن بن علي بن أبي طالب، وعلي بن الحسين زين العابدين،
والحسن بن علي العسكري (عليهم السالم). والغالب في اآلثار اإلطالق على األخير.

أبو عبد الله: كنية للحسين بن علي المرتضى وجعفر بن محمد الصادق (عليهم
السالم).

والغالب في األخير.
أبو إبراهيم: كنية مختصة بموسى الكاظم (عليه السالم).
أبو إسحاق: كنية مختصة بجعفر الصادق (عليه السالم).

أبو جعفر: كنية لمحمد الباقر، ومحمد الجواد (عليهما السالم). والغالب في األول.
وإذا قيد

باألول فاألول، أو الثاني فالثاني.
أبو الحسن: كنية لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين

العابدين، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، وعلي بن محمد
الهادي (عليهم السالم). والغالب في الكاظم، وكذا إذا قيد باألول أو بالثاني فالرضا، أو

الثالث
فالهادي (عليهم السالم). وقد يخص المطلق بأحدهم مع القرينة.
العالم والشيخ والفقيه والعبد الصالح: هو الكاظم (عليه السالم).

الحسنان: الحسن والحسين، ابنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهم السالم).
المجتبى: الحسن بن علي (عليهما السالم).

الشهيد: أخوه الحسين (عليهما السالم).
زين العابدين: علي بن الحسين (عليهما السالم).

الباقر: محمد بن علي (عليهما السالم).
الصادق: جعفر بن محمد (عليهما السالم). وربما اطلق عليه الشيخ والعالم أيضا.

الكاظم: موسى بن جعفر (عليهما السالم).
الرضا: علي بن موسى (عليهما السالم).

(٤٤)



الجواد والتقي - بالتاء -: محمد بن علي (عليهما السالم).
الهادي والنقي والرجل والماضي: علي بن محمد (عليهما السالم).

العسكري وصاحب العسكر: الحسن بن علي (عليهما السالم). وكذا الزكي والطيب
والماضي

واألخير والفقيه أيضا.
الصاحب، وصاحب الزمان، وصاحب الدار، وصاحب األمر والقائم، والغريم،

والحجة، والمهدي، والهادي: محمد بن الحسن (عليهما السالم).
صاحب الناحية: الهادي، أو الزكي، أو القائم (عليهم السالم). ويختص بما يفيد

االختصاص.
الباقران: محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق (عليهم السالم)، من باب

التغليب.
الصادقان: كذلك.

أحدهما: أحدهما (عليهما السالم).
الكاظمان: موسى الكاظم، ومحمد الجواد (عليهما السالم).

العسكريان: علي الهادي، والحسن العسكري (عليهما السالم).
األصل: هو اإلمام (عليه السالم).

[١٨] فصل
[أصحاب اإلجماع]

قد أجمعت العصابة على تصديق ثمانية عشر رجال (١):
ستة من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (عليهما السالم) وهم: زرارة،

ومعروف بن خربوز، وبريد العجلي، وأبو بصير األسدي، - وقيل. ليث المرادي -
والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم (٢).

وستة من أصحاب أبي عبد الله (عليه السالم) خاصة وهم: جميل بن دراج، وعبد الله
بن مسكان،

--------------------
١. األصل في دعوى اإلجماع هو الكشي في رجاله.

٢. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.

(٤٥)



وعبد الله بن بكر (١)، [وحماد بن عيسى] وحماد بن عثمان، وأبان بن عثمان (٢).
وستة من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن (عليهما السالم) وهم: يونس بن عبد

الرحمن،
وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبد الله بن المغيرة،

والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. وقيل مكان الحسن:
فضالة بن أيوب. وقيل: مكان فضالة: عثمان بن عيسى. وأفقههم األوالن (٣).

[١٩] فصل
[جماعة كثرت الرواية عنهم ال ذكر لهم في الرجال]

قد كثرت الرواية عن جماعة من الرجال والذكر لهم في كتب الجرح والتعديل.
فمنهم: أبو الحسين علي بن أبي الجيد الذي كثرت رواية الشيخ عنه، ولم يذكر له

مدح وال قدح مع أنه (رحمه الله) آثر الرواية عنه غالبا على الرواية عن الشيخ المفيد
نور الله
مرقده.

ومنهم: أحمد بن محمد بن يحيى العطار، شيخ الصدوق - قدس الله روحه -،
وهو ممن يروي عنه كثيرا بواسطة سعد بن عبد الله بن أبي خلف.

ومنهم: محمد بن علي ماجيلويه الذي أكثر رواية الصدوق (رحمه الله) عنه.
ومنهم: أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي كثرت رواية الشيخ - أطاب

الله ثراه - عن الشيخ المفيد - جعلت الجنة مأواه - عنه.
ومنهم: الحسين بن الحسن بن أبان، شيخ محمد بن الحسن بن الوليد الذي

كثرت الرواية عنه أيضا.
فهؤالء المشايخ الكرام واألركان العظام، وأضرابهم ممن يقوى الظن بصدقهم

--------------------
١. الصحيح عبد الله بن بكير، كما في رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

٢. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.
٣. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(٤٦)



وثقتهم، ويحسن التعويل على عدالتهم، واالعتماد على روايتهم، العتناء أعاظم
مشايخنا بشأنهم، وأكابر علمائنا بقوة برهانهم، وأخذ الرواية عنهم، وحكم العلماء
المتأخرون والفضالء المتبحرون من أصحابنا - رضوان الله عليهم - بصحة الطرق
المشتملة عليهم منضما إلى أخذ روايتهم عن السلف المستفاد صحته من األمارات

والقرائن الزواهر. وذلك من الظواهر.
[٢٠] فصل

[المستثناة من الرواة]
استثنيت جماعة من الرواة على ما حكاه النجاشي في ترجمة محمد بن

أحمد بن يحيى األشعري حيث قال:
وكان محمد بن الحسين (١) يستثنى من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه

عن محمد بن موسى الهمداني، وما رواه عن رجل، أو يقول: بعض أصحابنا،
أو عن محمد بن يحيى المعاذي، أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني، أو عن
أبي عبد الله السياري، أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه، أو عن

أبي علي النيسابوري، أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي بن
أبي سمينة، أو يقول: في حديث أو كتاب ولم اروه، أو عن سهل بن زياد
اآلدمي، أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع، أو عن أحمد بن

هالل، أو محمد بن علي الهمداني، أو عبد الله بن محمد الشامي، أو
عبد الله بن أحمد الرازي، أو عن أحمد بن الحسن بن سعيد، أو عن أحمد بن

بشير البرقي (٢)، أو عن محمد بن هارون، أو عن ميمونة بن معروف (٣)، أو عن
محمد بن عبد الله بن مهران، أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين اللؤلؤي، أو

--------------------
١. في المصدر: محمد بن الحسن.

٢. في المصدر: أحمد بن بشير الرقي.
٣. في المصدر: مموية بن معروف.

(٤٧)



ما يرويه عن جعفر بن محمد بن مالك، أو يوسف بن الحارث، أو عبد الله بن
محمد الدمشقي.

قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن
الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر محمد بن بابويه (رحمه الله) على ذلك إال في

محمد بن عيسى بن عبيد، فال أدري ما رأيه فيه، ألنه كان على ظاهر العدالة
والثقة. (١)

انتهى كالم النجاشي.
وزاد محمد بن [علي بن] الحسين فيما استثناه هو مع الجماعة المذكورين:

الهيثم بن علي العدوي وجعفر بن محمد الكوفي (٢).
وقد ذكر الشيخ - قدس الله روحه - أنهما ممن يروي عنهما أحمد بن محمد بن

يحيى (٣). والله أعلم بالحقائق والخفايا والدقائق.
[٢١] فصل

[المشتركون في اإلخوة]
قد تشارك في اإلخوة جمع على ما ذكر الشهيد الثاني - قدس الله روحه، ونور

ضريحه - حيث قال:
مثال األخوين من الصحابة: عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود، وزيد بن

ثابت ويزيد بن ثابت. ومن أصحاب أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين:
زيد بن صوحان وصعصعة بن صوحان.

ومثال الثالثة من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السالم): سفيان بن يزيد وأخواه عبيد
--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩.

٢. حكاه عنه الشيخ الطوسي في الفهرست: ٢٢١ - ٢٢٢ / ٦٢٢. وفيه: " الهيثم بن عدي ".
٣. رجال الطوسي: ٤٦١ / ٢٣ و ٥١٦ / ٣ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).

(٤٨)



والحارث. [وسالم وعبيدة] وزياد بنو الجعدة (١) األشجعيون.
ومن أصحاب الصادق - عليه صلوات الخالق -: الحسن ومحمد وعلي بنو

عطية الدغشي المحاربي. ومحمد وعلي والحسن (٢) بنو أبي حمزة الثمالي،
وعبد الله وعبد الملك وعريف بنو عطاء بن أبي رياح.

ومن أصحاب الرضا - عليه السالم والثناء -: حماد بن عثمان والحسين وجعفر
أخواه. وغيرهم وهم كثيرون أيضا.

ومثال األربعة: عبيد الله ومحمد وعمران وعبد األعلى بنو علي بن أبي شعبة
الحلبي، ثقات فاضلون خيرون، وكذلك أبوهم وجدهم. وبسطام أبو الحسين

الواسطي وزكرياء وحفص بنو سابور، وهم ثقات أيضا. ومحمد وإسماعيل (٣)
وإسحاق ويعقوب بنو الفضل بن يعقوب بن سعد بن نوفل بن الحارث بن

عبد المطلب، وكلهم ثقات من أصحاب الصادق (عليه السالم). وداود بن فرقد وإخوته
يزيد وعبد الرحمن وعبد الحميد. وعبد الرحيم وعبد الخالق وشهاب

ووهب بنو عبد ربه، وكلهم فاضلون. ومحمد وأحمد والحسين وجعفر
بنو عبد الله بن جعفر الحميري.

ومثال الستة من أصحاب الصادق حجة الله - عليه صلوات الله -: محمد
وعبد الله وعبيد وحسن وخلف (٤) ورومي بنو زرارة بن أعين.

و (٥) زرارة وبكير وحمران وعبد الملك وعبد الرحمن ومالك وقنعب (٦) بنو أعين
من رواته (عليه السالم). قال: وما زاد على هذا العدد نادر ولذا وقف عليه األكثر. (٧)

انتهى.
وهذا كاف في هذا الباب لمن أراد الدراية من اولى األلباب.

--------------------
١. في المصدر: " الجعد ".

٢. في المصدر: " والحسين ".
٣. الصحيح ما أثبتناه كما في المصدر. وفى المخطوطتين: " محمد بن إسماعيل ".

٤. في المصدر: " وحسين " بدل " وخلف ".
٥. هذا مثال للثمانية من رواة الصادق (عليه السالم).

٦. في المصدر: " قعنب وعبد الله ".
٧. شرح البداية: ١٣٨ - ١٤٠.

(٤٩)



[٢٢] فصل
كيفية األخذ باألحاديث الواردة عن رسول الله عليه وآله صلوات الله

روى ثقة اإلسالم وحجة األنام - قدس الله روحه ونور ضريحه - في الكافي في
باب اختالف الحديث ما هذا لفظه:

عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن
عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهاللي قال، قلت

ألمير المؤمنين (عليه السالم): إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير
القرآن وأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت

منك تصديق
ما سمعت منهم. ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن

األحاديث عن نبي الله (صلى الله عليه وآله) أنتم تخالفونهم فيها، وتزعمون أن ذلك
كله باطل.

أفترى الناس يكذبون على رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعمدين، ويفسرون القرآن
بآرائهم؟

قال: فأقبل علي (عليه السالم) فقال:
قد سألت فافهم الجواب:

إن في أيدي الناس حقا وباطال، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما
وخاصا، ومحكما ومتشابها، وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله (صلى الله

عليه وآله) في
عهده حتى قام خطيبا فقال: أيها الناس قد كثرت علي الكذابة فمن كذب علي

متعمدا فليتبوء مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده.
وإنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر اإليمان،

متصنع باإلسالم، ال يتأثم وال يتحرج أن يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)
متعمدا، فلو

علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد
صحب رسول الله (صلى الله عليه وآله) وروى عنه (١) وسمع منه، فأخذوا عنه وهم

ال يعرفون
حاله. وقد أخبره الله تعالى عن المنافقين بما أخبره، ووصفهم بما وصفهم. فقال

--------------------
١. في المصدر: " ورآه " بدل " وروى عنه ".

(٥٠)



عزوجل: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم) (١) ثم بقوا
بعده فتقربوا إلى أئمة الضاللة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم

األعمال، وحملوهم على رقاب الناس، وأكلوا بهم الدنيا. وإنما الناس مع
الملوك والدنيا إال من عصمه الله سبحانه. فهذا أحد األربعة.

ورجل سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه،
فلم يتعمد

كذبا فهو في يده، يقول به ويعمل به ويرويه، ويقول: أنا سمعته من
رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلو علم المسلمون أنه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنه

وهم
لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو ال
يعلم، أو

سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو ال يعلم، فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ،
فلو علم أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ

لرفضوه.
ورجل رابع لم يكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، مبغض للكذب خوفا من

الله وتعظيما
لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لم ينس بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما

سمع، لم يزد فيه
ولم ينقص منه، وعلم الناسخ من المنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ.

فإن أمر النبي (صلى الله عليه وآله) مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم
ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله (صلى الله عليه وآله) الكالم له وجهان: كالم

عام وكالم
خاص، مثل القرآن، وقال الله عزوجل في كتابه: (ما آتاكم الرسول فخذوه

وما نهاكم عنه فانتهوا) (٢) فيشتبه على من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به
ورسوله (صلى الله عليه وآله). وليس كل أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)

كان يسأله عن شيء فيفهم.
وكان منهم من يسأله وال يستفهمه حتى أن كانوا ليحبون أن يجيء األعرابي

[و] الطاري فيسأل رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى يسمعوا.
وقد كنت أدخل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة

فيخلينى أدور
--------------------



١. المنافقون (٦٣): ٤.
٢. الحشر (٥٩): ٧.

(٥١)



معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه لم يصنع ذلك
بأحد من

الناس غيري. وربما كان يأتيني رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر من ذلك في
بيتي. وكنت إذا

دخلت عليه ببعض منازله أخالني وأقام عني نساءه فال يبقى عنده غيري. وإذا
أتاني للخلوة معي في منزلي لم يقم عني فاطمة (عليها السالم) وال أحدا من بني.

وكنت إذا
سألته أجابني وإذا سكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني. فما نزلت على

رسول الله (صلى الله عليه وآله) آية من القرآن إال أقرأنيها وأمألها علي فكتبتها بخطي،
وعلمني

تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهما وخاصها
وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها فما نسبت آية من كتاب الله، وال

علما أمأل علي وكتبته منذ دعا لي بما دعا. وما ترك شيئا علمه الله من حالل وال
حرام، وال أمر وال نهي، أو شيء كان أو يكون، وال كتابا منزال على أحد قبله

من طاعة أو معصية إال علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده
على صدري ودعا الله لي أن يمأل قلبي علما وحكما ونورا، فقلت: يا نبي الله

بأبي أنت وأمي منذ دعوت الله بما دعوت لم أنس شيئا، ولم يفتني شيء لم
أكتبه أفتتخوف علي النسيان والجهل فيما بعد؟ فقال: لست أتخوف عليك

النسيان والجهل " (١).
وال يخفى على ذوي الحال ما في هذا الحديث الشريف من مجامع الكمال،

ومن الداللة على عدم اإلقدام على العمل بظواهر األحاديث الواردة عنه (صلى الله عليه
وآله) ما لم يعلم

حالها من كونها ناسخة أو منسوخة، مقيدة أم مطلقة، ظاهرة أم مؤولة، مكذوبة
عليه (صلى الله عليه وآله) أم غير مكذوبة، إلى غير ذلك. بخالف األحاديث المروية

عن األئمة
صلوات الله عليهم أجمعين، فإنها ال نسخ فيها، لكونها حاكية ومبينة وكاشفة عما
أخبر به (صلى الله عليه وآله) من األحكام الشرعية، واالمور اإللهية، وقد أمروا -

صلوات الله عليهم -
باألخذ بها، والتحديث فيها، والكتابة لها إلى غير ذلك.

وأما ما خالطها مما ال يوثق بوروده عنهم صلوات الله عليهم، فبالعالمات
--------------------

١. الكافي ١: ٦٢ - ٦٤ / ١ باب اختالف الحديث.
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والقرائن المجوزة عند األكابر واألبرار، واألعيان واألخيار، المرضية المقررة
المضبوطة المحررة، يمكن التوصل إلى التفصي منه بصدقه وكذبه، وصحيحه

وعليله، فيؤخذ الصواب المحمود، ويترك ما عداه المردود.
ثم إنه قد دل الحديث الشريف والخبر المنيف أيضا داللة صريحة قوية صحيحة

على أنه كذب على رسول الله - (صلى الله عليه وآله)، وأبهج نهج الدين بنور كماله
- بل قوله عليه

صلوات الملك المتعال: " قد كثرت علي الكذابة " تصريح بوقوعه مطلقا غير مرة كما
ال يخفى على أهل الكمال.

قال شيخ المسلمين بهاء الملة والدين في شرح األربعين عند تفسير هذا الخبر
الجيد المعتبر:

ال ريب في أنه قد كذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتوصل إلى األغراض
الفاسدة،

والمقاصد الباطلة من التقرب إلى الملوك وترويج اآلراء الزائفة وغير ذلك.
ودعوى صرف القلوب عن ذلك ظاهرة البطالن، وما تضمنه هذا الحديث من

قوله (صلى الله عليه وآله): " قد كثرت علي الكذابة " دليل على وقوعه، ألن هذا القول
إما أن

يكون قد صدر عنه (صلى الله عليه وآله) أو ال، والمطلوب على التقديرين حاصل كما
ال يخفى،

ولوجود األحاديث المتنافية التي ال يمكن الجمع بينها، وليس بعضها ناسخ
لبعض قطعا. وما ذكره (عليه السالم) من وضع الحديث للتقريب إلى الملوك قد وقع

كثيرا.
فقد حكي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي العباسي وكان يحب

المسابقة بالحمام فروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " ال سبق إال في خف
أو حافر أو

نصل أو جناح ". فأمر له المهدي بعشرة آالف درهم، فلما خرج قال المهدي:
أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ما قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله): " أو جناح "
ولكن هذا أراد أن يتقرب إلينا. وأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك.

وقد وضع الزنادقة - خذلهم الله - كثيرا من األحاديث، وكذلك الغالة
والخوارج. ويحكى أن بعضهم كان يقول بعد ما رجع عن ضاللته: انظروا إلى

هذه األحاديث عمن تأخذونها فإنا كنا إذا رأينا رأيا وضعنا له حديثا.
وقد صنفت جماعة من العلماء كالصغاني وغيره كتبا في بيان األحاديث



(٥٣)



الموضوعة، وعدوا من تلك األحاديث: " السعيد من وعظ بغيره "، " الشقي من
شقي في بطن امه "، " الجنة دار األسخياء "، " طاعة النساء ندامة "، " دفن
البنات من المكرمات "، " اطلبوا الخير من حسان الوجوه "، " الهم إال هم

الدين، وال وجع إال وجع العين "، " الموت كفارة لكل مسلم "، " إن التجار هم
الفجار ".

قال الصغاني في كتاب الدر الملتقط (١): ومن الموضوعات: أن النبي (صلى الله عليه
وآله) قال:

" إن الله يتجلى للخالئق يوم القيامة عامة، ويتجلى لك يا أبا بكر خاصة ".
وأنه قال: " حدثنى [جبرئيل] أن الله تعالى لما خلق األرواح اختار روح

أبي بكر من بين األرواح ". وأمثال ذلك كثيرة.
ثم قال الصغاني: وأنا أنتسب إلى عمر، وأقول فيه الحق، لقول النبي (صلى الله عليه

وآله): " قولوا
الحق ولو على أنفسكم والوالدين واألقربين ".

فمن الموضوعات ما روي: " أن أول من يعطى كتابه بيمينه عمر بن الخطاب،
وله شعاع كشعاع الشمس "، قيل: فأين أبو بكر؟ قال: سرقته المالئكة ".

ومنها: " من سب أبا بكر وعمر قتل، ومن سب عثمان وعليا جلد الجلدة ". إلى
غير ذلك من األحاديث المختلقة.

ومن الموضوعات: " زر غبا تزدد حبا "، " النظر في الخضرة يزيد في البصر "،
" من قاد أعمى أربعين خطوة غفر الله له "، " العلم علمان علم األديان وعلم

األبدان ". انتهى كالم الصغاني منقحا.
وقد ظهر في الهند بعد الستمائة من الهجرة شخص اسمه " بابا رتن " ادعى أنه

من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأنه عمر إلى ذلك الوقت. وصدقه
جماعة،

واختلق أحاديث كثيرة زعم أنه سمعها من النبي (صلى الله عليه وآله). قال صاحب
القاموس:

--------------------
١. في المخطوطتين: " الصنعاني " والصحيح ما أثبتناه كما في شرح البداية: ٦٢، والخالصة في اصول

الحديث:
٧٧. وهو الحسن بن محمد بن الحسن القرشي الصغاني اللغوي الفقيه المحدث (٥٧٧ - ٦٥٠). راجع

روضات
الجنات ٣: ٩٤ - ٩٦، معجم االدباء ٩: ١٨٩ - ١٩١، معجم المؤلفين ٣: ٢٧٩. وكتابه " الدر الملتقط

في تبيين
الغلط " طبع بتحقيق أبو الفداء عبد الله القاضي في بيروت، دارالكتب العلمية، الطبعة االولى، ١٤٠٥.
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سمعنا تلك األحاديث من أصحاب أصحابه. وقد صنف الذهبي كتابا في تبيين
كذب ذلك اللعين وسماه: كسر وثن بابارتن. واألحاديث الموضوعة أكثر من أن

تحصى. (١) انتهى.
وأقول: فعليك بمعرفة األحاديث وأحوالها، وأسانيدها ورجالها مع الفكر

العميق، والنظر الدقيق، بالدرك الوقاد، والذهن النقاد، ومالزمة الورع والتقوى،
والتمسك بالحبل األقوى في العمل والفتوى لتفوز بالرضوان ونعيم الجنان.

[٢٣] فصل
[طرق الشيخ الطوسي]

[في] ما ذكره الشيخ - أطاب الله ثراه، وجعل الكرامة مأواه - في آخر كتابي
التهذيب واالستبصار، وما يستفاد منه.
فذكر في أواخر التهذيب ما هذا لفظه:

قال محمد بن الحسن بن علي الطوسي: كنا شرطنا في أول هذا الكتاب أن
نقتصر على إيراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة، وأن نذكر مسألة مسألة،

ونورد فيها االحتجاج من الظواهر واألدلة المفضية إلى العلم، ونذكر مع ذلك
طرقا من األخبار التي رواها مخالفونا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث

أصحابنا رحمهم الله، ونورد المختلف في كل مسألة منها والمتفق عليها، ووفينا
بهذا الشرط في أكثر ما يحتوي عليه كتاب الطهارة، ثم رأينا [أنه يخرج] بهذا
البسط عن الغرض وتكون مع هذا الكتاب مبتورا غير مستوفى، فعدلنا عن هذه
الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا رحمهم الله، المختلف فيه والمتفق عليه، ثم

رأينا بعد ذلك أن استيفاء ما يتعلق بهذا المنهاج أولى من اإلطناب في غيره
فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به، واقتصرنا من إيراد الخبر على

--------------------
١. األربعون حديثا للشيخ البهائي: ١٣٣ - ١٣٥، الحديث ٢١.
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االبتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، أو صاحب األصل الذي
أخذنا الحديث من أصله، واستوفينا غاية جهدنا ما يتعلق بأحاديث أصحابنا

رحمهم الله تعالى، المختلف فيه والمتفق عليه، وصلنا على وجه (١) التأويل فيما
اختلف فيه على ما شرطناه في أول الكتاب، وأسندنا التأويل إلى خبر يفضي
إلى الخبرين (٢) وأوردنا المتفق منها، ليكون ذخرا وملجاء لمن يريد طلب

القياس على الحديث (٣).
واآلن فحيث وفق الله من الفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق التي نتوصل

بها إلى رواية هذه االصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من
االختصار، لنخرج األخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات.

ولعل الله أن يسهل لنا الفراغ أن نقصد لشرح ما كنا بدأنا به على المنهاج الذي
سلكناه، ونذكره على االستيفاء واالقتصاء (٤).

ثم ذكر (رحمه الله) الطرق التي أراد ذكرها، فحيث فرغ من ذكرها قال:
قد أوردت جمال من الطرق إلى هذه المصنفات واالصول، وتفصيل ذلك يطول
وهو مذكور في الفهارست المصنفة في هذا الباب للشيوخ، فمن أراده أخذه من

هناك، وقد ذكرناه نحن مستوفى في كتاب فهرست الشيعة (٥).
انتهى كالمه، أعلى الله مقامه.

وذكر أيضا في أواخر االستبصار ما هذا لفظه:
قد أجبتكم - أيدكم الله - إلى ما سألتم من تحرير األخبار المختلفة، وترتيبها

على ترتيب كتب الفقه التي أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب الديات،
وأفردت كل باب منه بما يخصه - إلى أن قال -: وقد أوردت في كل باب عقدته

إما جميع ما روي فيه إن كانت األخبار قليلة، وإن كان ما يتعلق بذلك الباب
--------------------

١. في المصدر: " وبينا عن وجه التأويل ".
٢. في المصدر: " يقضي على الخبرين ".

٣. في المصدر: " طلب الفتيا من الحديث ".
٤. شرح مشيخة تهذيب األحكام: ٤ - ٥ المطبوع ضمن التهذيب ١٠. وفيه: " واالستقصاء " بدل "

واالقتصاء ".
٥. شرح مشيخة تهذيب األحكام: ٨٨ المطبوع ضمن التهذيب ١٠.
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كثيرا جدا أوردت طرفا مقنعا، وأحلت الباقي على الكتاب الكبير. وكنت
سلكت في أول الكتاب إيراد األحاديث بأسانيدها، وعلى ذلك اعتمدت في

الجزء األول والثاني، ثم اختصرت في الجزء الثالث وعدلت عن االبتداء بذكر
الراوي الذي أخذت من كتابه وأصله على أن اورد عند الفراغ جملة من

األسانيد يتوصل بها إلى هذه الكتب واالصول حسب ما عملته في كتاب
تهذيب األحكام (١).

ثم بعد أن فرغ (رحمه الله) من ذكر الطرق التي أراد ذكرها قال:
فقد أوردت جمال من الطرق إلى هذه المصنفات واالصول. ولتفصيل ذلك

شرح يطول، هو مذكور في الفهارست للشيوخ، فمن أراده وقف عليه من هناك
إن شاء الله تعالى (٢).

انتهى كالمه، زيد إكرامه.
وما يستفاد من كالمه نور مرقده: أن له طرقا جليلة كثيرة، ومناهج جزيلة خطيرة

- غير ما في الكتابين - معلومة مذكورة، معروفة محبورة في فهارست الرجال ذوي
األحوال، وربما كانت أصح وأوضح، وأصرح وأرجح من الطرق التي أوردها فيهما.

وإنما كان يوثر إيراد بعض الطرق وإن كانت مجهولة أو ضعيفة على غيرها
تحصيال لعلو السند في الرواية، ألنه أمر مرغوب فيه، ومطلب مبحوث عنه كما ال

يخفى، خاصة في االصطالح المقدم، حيث إن الصحة في األخبار عندهم - شكر الله
سعيهم - مبنية على القرائن واألمارات والعالمات واإلشارات كما عرفت، دون النظر

في رجال السند على ما هو الظاهر.
وأما نحن فلما تعذر علينا معرفة ما أدركوه لبعد العهد الذي بنوا عليه اصطالحهم

وأناروا به مصباحهم، وافتقرنا في الصحة إلي النظر في إسناد الخبر احتجنا إلى التطلع
في الطرق الصحيحة، والمناهج الصريحة حيث كانت، وظهرت وبانت. وال يضرنا

--------------------
١. االستبصار ٤: ٣٠٤ - ٣٠٥.

٢. االستبصار ٤: ٣٤٢.
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ضعف الطريق وجهالته على التحقيق إلى اولئك المشايخ العظام، واألعالم الكرام،
من الكتب واالصول المشهورة المتداولة المبرورة، ككتب الحسين بن سعيد

وأضرابه وعبد الرحمن بن يونس وأصحابه. كما ال يضرنا جهالة الطريق بيننا وبين
الكتب المشهورة، والمصنفات والمؤلفات المحبورة ألئمة الحديث واألخبار.

والروايات واآلثار - عليهم رضوان الملك الغفار - حيث يؤخذ الحديث منها، ويروى
الخبر عنها، ألنهم بمنزلة شيوخ اإلجازة عظم الله أجرهم، ووضع وزرهم.

فالعدول من الشيخ (رحمه الله) عن الطرق الصحيحة، والمناهج الصريحة إلى غيرها
حتى

في كل من الكتابين األصلين الصوابين بالنسبة إلى اآلخر في الطرق المعلقة غير مضر
أصال، وال قادح نقال وال عقال بعد معرفة الحكم في المتعلق الحقيق، وإعطاء القاعدة
حقها على التحقيق. وإنما يشكل األمر حيث يذكر السند كله على رؤوس المأل ولم
يعلم أخذ الرواية من الكتب المشهورة أم ال، كروايته مثال عن الحسين بن الحسن بن

أبان، عن الحسين بن سعيد. ولم نعلم أن الحديث هو مأخوذ من كتب الحسين بن
سعيد، أم غيره، فكمال الترديد حيث ال سبيل إلى العلم بذلك وال إلى الظن هنالك.
نعم لما لم يعلم وال يعهد البن أبان رواية غير كتب الحسين بن سعيد بالعلم القاطع
دون الشك والتبديد، ولم تكن كتب يحتمل األخذ منها، والنقل والتروي عنها، وال

في باقي الوسائط من يحتمل أن يكون األخذ منه. والرواية - ولو ظنا - عنه تعين
األخذ من كتب الحسين بن سعيد على الظاهر - وتقرر األمر لدي أهل البصائر - مؤيدا

بورود الرواية الواحدة عنه تارة متصلة بالحسين بن سعيد، واخرى غيرها كما ال
يخفى على متتبع األخبار واألسانيد.

والظاهر أن هذه االصول والمصنفات، والكتب والمؤلفات عندهم معلومة
معروفة، بينة مكشوفة، كاألصول األربعة عندنا مألوفة، وكان ذكر هذه األسانيد من

هذه األعاميد، للتيمن والتبرك بآثار األبرار، ولتخرج هذه األحاديث واألخبار
والروايات واآلثار عن اإلرسال ظاهرا، وتلحق بالمسندات باهرا.

(٥٨)



[٢٤] فصل
[تاريخ والدة الرسول واألئمة]

ولد رسول الله - عليه وآله صلوات الله - محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
هاشم بن عبد مناف سيد األولين واآلخرين، وخاتم األنبياء والمرسلين يوم الجمعة

بمكة - زادها الله شرفا - في شعب أبي طالب في دار محمد بن يوسف في الزاوية
القصوى عن يسارك وأنت داخل الدار، بعد طلوع الفجر، وقيل: عند الظهر (١)، سابع

عشر ربيع األول عام الفيل. وقيل: الثني عشرة مضت من الشهر (٢). وقيل: اليوم
العاشر

منه. وقيل: الثاني (٣). واألول أشهر. وعليه األكثر.
وحملت به امه آمنة بنت وهب في أيام التشريق في منزل أبيه عبد الله بمنى عند

الجمرة الوسطى. وفيه إشكال عظيم (٤). وربما دفع بما نقل عن علي بن طاووس
(رحمه الله) في

كتاب اإلقبال من أنه كان ليلة تاسع عشر من الشهر وكان آخرها يوم التشريق
الجاهلية (٥).

وصدع (صلى الله عليه وآله) بالرسالة يوم السابع والعشرين من رجب المرجب بعد
أربعين سنة،

وبقي بمكة - زادها الله شرفا - بعد مبعثه ثالث عشرة سنة، ثم هاجر إلى المدينة
المنورة ومكث فيها عشر سنين.

--------------------
١. الكافي ١: ٤٣٩ باب مولد النبي (صلى الله عليه وآله) ووفاته.

٢. هذا ما ذهب إليه أكثر المخالفين، واختاره أيضا الكليني في الكافي ١: ٣٤٩.
٣. لعل الصحيح: الثامن، ألنه لم أجد القول بالثاني. راجع الكافي ١: ٤٣٩ باب مولد النبي (صلى الله عليه

وآله) ووفاته، مرآة
العقول ٥: ١٧٠، بحار األنوار ١٥: ٢٤٨ وما بعده.

٤. قال الكليني في الكافي ١: ٤٣٩: " وحملت به امه في أيام التشريق... " وذيله المجلسي في مرآة العقول
:٥

١٧٠ - ١٧١: " إعلم أن هاهنا إشكاال مشهورا أورده الشهيد الثاني (رحمه الله) وجماعة، وهو أنه يلزم على
ما ذكره

الكليني (رحمه الله) من كون الحمل به (صلى الله عليه وآله) في أيام التشريق، ووالدته في ربيع األول: أن
يكون مدة حمله صلى الله عليه

إما ثالثة أشهر، أو سنة وثالثة أشهر... ". وللمزيد راجع أيضا بحار األنوار ١٥: ٢٥٢ - ٢٥٣.
٥. إقبال األعمال: ٦٠٣. وفيه: " يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع األول في عام الفيل عند طلوع

فجره ".

(٥٩)



وقبض (صلى الله عليه وآله) بالمدينة مسموما يوم االثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة
إحدى عشرة

من الهجرة النبوية - وقيل: الثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع األول في السنة
المذكورة (١). وقيل: الثامن عشر منه: وقيل الثاني (٢). واألول أظهر - عن ثالث

وستين
سنة باإلتفاق.

وتوفي أبوه عبد الله بن عبد المطلب عند أخواله وهو (صلى الله عليه وآله) ابن شهرين
(٣). وقيل:

توفي قبل تولده (صلى الله عليه وآله) (٤) وقيل بعد مضي سبعة أشهر من والدته (٥).
وقيل بعد مضي سنتين

وأربعة أشهر (٦)، وهذا هو المشهور عند الجمهور.
وتوفيت امه آمنة وهو ابن أربع سنين. وقيل: ابن ست سنين (٧).

وتوفي عبد المطلب وهو نحو من ثمان سنين.
وتزوج (صلى الله عليه وآله) خديجة الكبرى بنت خويلد وهو ابن بضع وعشرين سنة،

فولد
له (صلى الله عليه وآله) منها قبل مبعثه القاسم، ورقية، وزينب، وأم كلثوم، وبعده

الطيب، والطاهر.
وفاطمة الزهراء (عليها السالم). وقد جاء في الخبر الصحيح المعتبر: " أنه لم يولد له

(صلى الله عليه وآله) بعد
المبعث إال فاطمة الزهراء (عليها السالم) (٨) ".

وتوفيت خديجة رضي الله عنها حين خرج رسول الله - عليه وآله صلوات الله -
من الشعب، وكان ذلك قبل الهجرة بسنة كاملة.

--------------------
١. هذا هو المشهور بين العامة، واختاره الكليني في الكافي ١: ٤٣٩.

٢. حكاهما في جامع المقال: ١٨٦.
٣. الكافي ١: ٤٣٩.

٤. حكاه عن ابن إسحاق في المناقب ١: ١٧٣.
٥. حكاه عن الواقدي في المناقب ١: ١٧٣.

٦. حكاه عن الكازروني في المنتقى العالمة المجلسي في مرآة العقول ٥: ١٧٩.
٧. حكاه عن محمد بن إسحاق في المناقب ١: ١٧٣.

٨. قال الكليني في الكافي ١: ٤٣٩: " وروي أيضا أنه لم يولد بعد المبعث إال فاطمة ". وروى في الكافي
٨: ٢٨١

/ ٥٣٦ في حديث طويل عن علي بن الحسين (عليهما السالم): " ولم يولد لرسول الله (صلى الله عليه وآله)
من خديجة على فطرة اإلسالم إال

فاطمة (عليها السالم) ".



(٦٠)



وتوفي عمه أبو طالب بعد موت خديجة بسنة تامة (١). وقيل: بعد ثالثة أيام (٢).
واألول يحكى به. وكان للنبي (صلى الله عليه وآله) إذ ذاك ست وأربعون سنة وثمانية

أشهر وأربعة
وعشرون يوما. فلما فقدهما أشرف الكائنات - عليه وآله أفضل الصلوات - شنأ

المقام بمكة الشريفة ودخله حزن عظيم ومالل جسيم حتى أوحى الله تعالى إليه: " أن
اخرج من القرية الظالم أهلها فليس لك ناصر بعد أبي طالب ". (٣) وأمره سبحانه

وتعالى
بالهجرة فهاجر.

وولد اإلمام أبو الحسنين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين - عليه صلوات رب
العالمين - بمكة - زادها الله تعالى شرفا - في البيت الحرام يوم الجمعة بعد عام الفيل

ومولد الرسول الجليل (صلى الله عليه وآله) بثالثين سنة، ثالث عشرة ليلة خلت من
رجب المرجب.

وقيل: شهر شعبان المعظم. وقيل: الثالث والعشرين منه (٤).
ثم إنه لم يولد قبله (عليه السالم) وال بعده مولود في بيت الله الحرام إكراما له من الله

عز
وجل، وكفاه بهذه شرفا، فيالها من فضيلة جزيلة، ومزية جليلة، ومنزلة جميلة.
وأبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فهو ووالد رسول الله -

عليه وآله صلوات الله - أخوان لألبوين.
وامه فاطمة بنت أسد رضي الله تعالى عنها.

فهو - عليه السالم والتحية البالغة واإلكرام - وإخوته أول هاشمي ولد بين
هاشميين.

وقبض - عليه السالم من رب األنام - بالكوفة قتيال ليلة الجمعة أو ليلة األحد
--------------------

١. هذا موافق لما قاله الكليني في الكافي ١: ٤٤٠، وفي كثير من التواريخ: أن خديجة توفيت بعد أبي
طالب.

راجع مرآة العقول ٥: ١٨٥.
٢. لم أجد قائال بذلك ولكن في المناقب ١: ١٧٤ نقال عن كتاب المعرفة: " إن وفاة خديجة بعد موت أبي

طالب
بثالثة أيام ".

٣. الكافي ١: ٤٤٠ و ٨: ٣٤١، تفسير العياشي ١: ٢٥٧، بحاراألنوار: ١٩: ٧٨ و ١١٧.
٤. حكاهما وغيرهما من األقوال العالمة المجلسي في مرآة العقول ٥: ٢٧٦.

(٦١)



لتسع ليال بقين من شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة عن ثالث وستين سنة. وبقي
بعد رسول الله - عليه وآله صلوات الله - ثالثين سنة، ودفن في الغري من نجف

الكوفة بالمشهد المبرور، المنور المحبور.
وولدت فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين - عليه وعليها وعلى بعلها وبنيها صلوات

رب العالمين - بعد مبعث أبيها النبي األمين بخمس سنين في العشرين من شهر
جمادى اآلخر.

وقبض الرسول وكان للبتول ثماني عشرة سنة وسبعة أشهر. وقبضت ولها ثالث
وعشرون سنة (١) في ثالث الشهر المذكور. وقيل ثالث شهر رمضان (٢). وروي

أيضا
أنها (عليها السالم) قبضت ولها ثماني عشرة سنة وخمسة وسبعون يوما (٣).

وبقيت (عليها السالم) بعد أبيها (صلى الله عليه وآله) خمسة وسبعين يوما (٤). وقيل:
أربعين يوما (٥). وقيل:

مائة يوم تقريبا (٦).
ودفنت بالمدينة بين القبر والمنبر. وقيل: في بيتها (٧). وقيل: في البقيع في بيت

األحزان (٨). والعلم عند الرحمن.
وولد اإلمام أبو محمد الحسن الزكي سيد شباب أهل الجنة - عليه السالم والتحية

--------------------
١. لعل في العبارة سقط، ألنه يفهم منها أن فاطمة (عليها السالم) بقيت بعد أبيها بخمس سنين ولم يقل به

أحد، بل المكثر
يقول: توفيت بعد أبيها بثمانية أشهر والمقلل يقول: أربعين يوما. نعم قيل: إنها ولدت على رأس سنة إحدى

وأربعين من مولد النبي (صلى الله عليه وآله) فيكون سنها على هذا ثالثا وعشرين سنة.
٢. حكاه في كشف الغمة ١: ٥٠٣.

٣. الكافي ١: ٤٥٧ / ١٠ باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
٤. الكافي ١: ٤٥٨ / ١ باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السالم).

٥. حكاه في المناقب ٣: ٣٥٧، كشف الغمة ١: ٥٠٠.
٦. حكاه في كشف الغمة ١: ٥٠٣.

٧. الكافي ١: ٤٦١ / ٩ باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السالم)، وقال الصدوق في الفقيه ٢: ٥٧٢: "
والصحيح عندي أنها

دفنت في بيتها ".
٨. قاله اإلربلي في كشف الغمة ١: ٥٠١. ونقل األقوال كلها الشيخ الطوسي في التهذيب ٦: ٩.

(٦٢)



واإلكرام - بالمدينة المنورة يوم الثالثاء في النصف من شهر رمضان المبارك سنة اثنين
من الهجرة. وقيل: سنة ثالث منها (١).

وقبض (عليه السالم) بها أيضا مسموما يوم الخميس سابع عشر شهر صفر. وقيل: يوم
السابع منه سنة تسع وأربعين من الهجرة (٢). وقيل: ثماني وأربعين، (٣) أو خمسين

منها (٤). وكان له (عليه السالم) ثماني وأربعون سنة.
وكان سمته زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس عليها اللعنة. ودفن (عليه السالم)

بالبقيع.
وولد اإلمام أبو عبد الله الحسين الشهيد سيد شباب أهل الجنة - عليه السالم والتحية

واإلكرام - بالمدينة الطيبة يوم الجمعة آخر شهر ربيع األول سنة ثالث من الهجرة.
وقيل: يوم الخميس ثالث عشر رمضان المبارك (٥). وقيل: لخمس خلون من شعبان

المعظم (٦). وقيل: يوم الثالث منه (٧). وكان بين ميالده الطيب وميالد الحسن
المبارك (عليهما السالم)

ستة أشهر ال غير. وقيل: أو عشرا (٨).
وقبض (عليه السالم) بكربالء قتيال يوم االثنين. وقيل: يوم الجمعة عاشر محرم الحرام

قبل
الزوال سنة إحدى وستين من الهجرة (٩). وكان سنه الشريف ثماني وخمسون سنة.

وقيل: سبع وخمسون وخمسة أشهر. ودفن (عليه السالم) بكربالء أيضا.
وولد اإلمام أبو محمد زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم

السالم
--------------------

١. الكافي ١: ٤٦١ باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما، المناقب ٤: ٢٨، كشف الغمة ١:
.٥١٤

٢. الدروس ٢: ٧ - ٨.
٣. حكاه في المناقب ٤: ٢٩.

٤. قاله ابن شهر آشوب في المناقب ٤: ٢٩، واإلربلي في كشف الغمة ١: ٥٤٢، والطبرسي في إعالم
الورى: ٢٠٥

وغيرهم.
٥. حكاه الشهيد في الدروس ٢: ٨.

٦. كشف الغمة ٢: ٣، المناقب ٤: ٧٦.
٧. إعالم الورى: ٢١٣.

٨. حكاه في جامع المقال: ١٨٨.
٩. كشف الغمة ٢: ٤٠، وحكاه في التهذيب ٦: ٤٢.

(٦٣)



والتحية واإلكرام - بالمدينة المنورة يوم األحد خامس شعبان ثمان وثالثين أو سبع أو
ست وثالثين من الهجرة (١). واألول أشهر. وقيل: في النصف من جمادى اآلخر (٢):

وقيل التاسع من شهر رمضان (٣)، الختالف الروايات.
وقبض بها أيضا يوم السبت ثاني عشر المحرم وكان له سبع وخمسون سنة.

ودفن في البقيع مع عمه (عليهما السالم).
وامه شاه زنان رضي الله عنها. وقيل: سالمة. وقيل: شهربانو بنت يزدجرد بن

شهريار ملك الفرس (٤).
وولد اإلمام أبو جعفر محمد بن علي باقر العلم - عليهما السالم والتحية واإلكرام -

بالمدينة الطيبة يوم االثنين ثالث شهر صفر سنة سبع وخمسين من الهجرة. وقيل:
غرة شهر رجب (٥).

وقبض (عليه السالم) بها أيضا سنة أربع عشرة ومائة أو ست عشرة ومائة من الهجرة
وكان

له سبع وخمسون سنة. ودفن بها أيضا في البقيع مع أبيه (عليهما السالم).
وامه ام عبد الله بنت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السالم).

وولد اإلمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليهما السالم والتحية واإلكرام -
بالمدينة المنورة يوم االثنين سنة ثالث وثمانين من الهجرة.

وقبض (عليه السالم) في منتصف رجب على األشهر يوم االثنين سنة ثماني وأربعين
ومائة.

وسنه الشريف خمس وستون سنة. ودفن (عليه السالم) بها أيضا في البقيع مع أبيه
وجده (عليهم السالم).

--------------------
١. حكي األقوال في المناقب ٤: ١٧٥، وبحار األنوار ٤٦: ١٢ - ١٦، ومرآة العقول ٦: ١ - ٣.

٢. كما في المناقب ٤: ١٧٥، وإعالم الورى: ٢٥١.
٣. لم نعثر على قائل به. ولعله من سهو القلم والصحيح التاسع من شهر شعبان كما في جامع المقال: ١٨٨.
٤. وذكر لها غيرها من األسماء، كما في المناقب ٤: ١٧٦، وإعالم الورى: ٢٥١، وكشف الغمة ٢: ٧٤،

وبحار
األنوار ٤٦: ١٢ - ١٦، ومرآة العقول ٦: ١ - ٣.

٥. رواه في مصباح المتهجد: ٨٠١، وإعالم الورى: ٢٥٩.

(٦٤)



وامه ام فروة. قيل: اسمها فاطمة بنت القاسم بن محمد النجيب بن أبي بكر (١).
وولد اإلمام أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم - عليهما السالم والتحية واإلكرام -

باألبواء موضع شريف بين مكة المعظمة والمدينة المكرمة يوم األحد سابع شهر
صفر سنة ثماني، أو تسع وعشرين ومائة من الهجرة (٢).

وقبض (عليه السالم) مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في جمعة لست بقين
من رجب سنة ثالث وثمانين ومائة، وكان له أربع أو خمس وخمسون سنة.

ودفن (عليه السالم) بها أيضا في مقابر قريش. وامه ام ولد تسمى حميدة البربرية
رحمها

الله تعالى.
وولد اإلمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا - عليهما السالم والتحية واإلكرام -

بالمدينة
الطيبة يوم الخميس حادي عشر ذي القعدة سنة ثمان وأربعين ومائة من الهجرة.

وقبض (عليه السالم) بأرض طوس من أرض خراسان سابع عشر رمضان على المشهور
.(٣)

وقيل: الثالث والعشرين من ذي القعدة (٤). وقيل: آخر شهر صفر سنة ثالث ومأتين
من الهجرة (٥)، وهو (عليه السالم) ابن خمس وخمسين سنة ودفن - عليه الرحمة

والبركات -
هناك أيضا. وامه ام ولد يقال لها: ام البنين رحمها الله تعالى.

وولد اإلمام أبو جعفر محمد بن علي الجواد - عليهما السالم والتحية واإلكرام -
بالمدينة

المبرورة يوم الجمعة سابع عشر، أو خامس عشر، أو تاسع عشر شهر رمضان
المبارك سنة خمس وتسعين ومائة من الهجرة. وقيل: كان المولد الشريف عاشر

--------------------
١. حكاه عن أبي جعفر القمي في المناقب ٤: ٢٨٠، وعن الجعفي الشهيد في الدروس الشرعية ٢: ١٢.

٢. كما في الكافي ١: ٤٧٦، كشف الغمة ٢: ٢١٢، الدروس ٢: ١٣.
٣. لم أعثر على هذا التاريخ لشهادة اإلمام علي بن موسى الرضا، ولعله من سهو القلم والصحيح: سابع شهر

رمضان كما في جامع المقال: ١٨٩.
٤. بحاراألنوار: ٤٩: ٢٩٣ نقال عن العدد.

٥. إعالم الورى: ٣٠٣.

(٦٥)



شهر رجب المرجب (١) أيضا.
وقبض (عليه السالم) ببغداد في آخر ذي القعدة. وقيل: حادي عشرها سنة عشرين

ومأتين (٢). وكان له خمس وعشرون سنة وشهران. ودفن (عليه السالم) فيها أيضا مع
جده - عليه

التحية واإلكرام - بمقابر قريش.
وامه ام ولد تسمى الخيزران من أهل بيت مارية القبطية ام إبراهيم بن

رسول الله (صلى الله عليه وآله). وقيل: اسمها سبيكة نوبية، ويقال: ذرة، ولكن الرضا
(عليه السالم) سماها

الخيزران (٣) عليها الرحمة والرضوان.
وولد اإلمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي - عليهما السالم والتحية واإلكرام -
بالمدينة المنورة يوم الجمعة للنصف من ذي الحجة الحرام سنة اثنتي عشرة ومأتين

من الهجرة. وقيل: في السابع منه (٤) وروي أيضا في خامس رجب المرجب سنة أربع
عشرة ومأتين (٥). والله اعلم.

وقبض (عليه السالم) بسر من رأى يوم االثنين ثالث رجب سنة أربع وخمسين ومأتين.
وكان سنه الشريف إحدى وأربعين سنة. وقيل: وستة أشهر (٦) أيضا. ودفن (عليه

السالم) بها
أيضا. وامه ام ولد يقال لها سمانة رحمها الله تعالى.

وولد اإلمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري - عليهما السالم والتحية واإلكرام -
بالمدينة المحبورة يوم االثنين رابع ربيع اآلخر سنة اثنين ومأتين من الهجرة.

--------------------
١. كما في جامع المقال: ١٨٩، المناقب ٤: ٣٧٩، كشف الغمة ٢: ٣٤٣. وفي األخيرين: " ليلة الجمعة

من شهر
رمضان ".

٢. حكاه الشهيد في الدروس الشرعية ٢: ١٥، وعنه في بحار األنوار ٥٠: ١٥.
٣. كما في المناقب ٤: ٣٧٩، والكافي ١: ٤٩٢.

٤. رواه العالمة المجلسي في مرآة العقول ٦: ١٠٩ عن مصباح الشيخ، ولكن قال في المصباح: ٧٦٧: "
وروي: أن

يوم السابع والعشرين منه ولد أبو الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السالم) ".
٥. حكاه في المناقب ٤: ٤٠١، وعنه في بحار األنوار ٥٠: ١١٤.

٦. كما في الكافي ١: ٤٩٧ - ٤٩٨، والمناقب ٤: ٤٠١.
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وقبض (عليه السالم) بسر من رأى يوم الجمعة ثامن شهر ربيع األول. وروي لثمان
خلون منه سنة ست وستين ومأتين (١). وروي أيضا يوم الجمعة لثالث عشرة خلت
من المحرم الحرام (٢). ودفن إلى جانب أبيه (عليهما السالم). وامه ام ولد يقال لها:

حديثة رحمة الله
عليها.

وولد اإلمام أبو القاسم محمد بن الحسن الخلف الحجة القائم المهدي صاحب األمر
والزمان - عليهما صلوات الرحمن - يوم الجمعة لثمان خلون من شعبان المعظم سنة

ست وخمسين ومأتين من الهجرة. وقيل: للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين
ومأتين (٣). وكان سنه الشريف عند وفاة أبيه (عليهما السالم) خمس سنين. آتاه الله

سبحانه العلم
والحكمة كما آتاهما يحيى (عليه السالم) صبيا. وامه ريحانة، ويقال لها: نرجس

وصيقل
وسوسن أيضا.

ووكيله عثمان بن سعيد، فلما توفي أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان،
وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسن بن روح، وأوصى أبو القاسم إلى أبي

الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنهم أجمعين. فلما حضرت السمري
الوفاة سئل أن يوصي فقال: " لله أمر هو بالغه ".

فالغيبة الثانية هي التي وقعت بعد السمري (رحمه الله). كذا رواه الشيخ الصدوق قدس
سره في كمال الدين وتمام النعمة (٤). وسوف يظهر (عليه السالم) بمكة زادها الله

شرفا، ويمأل
األرض بظهوره عدال وقسطا كما ملئت جورا وظلما. اللهم ارزقنا إدراكه والشهادة بين

يديه بحق حبيبك محمد سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين آمين رب العالمين.
--------------------

١. ما روي هو: لثمان خلون من شهر ربيع األول سنة ستين ومأتين. كما في الكافي ١: ٥٠٣، والمناقب ٤:
،٤٢٢

وكشف الغمة ٢: ٤٠٢.
٢. حكاه في جامع المقال: ١٨٩.

٣. كما في الكافي ١: ٥١٤، وكشف الغمة ٢: ٤٤٦، والدروس الشرعية ٢: ١٦.
٤. كمال الدين وتمام النعمة: ٤٣٢ - ٤٣٣ / ١٢ باب ما روي في ميالد القائم صاحب الزمان....
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وقد رسمنا في نبذة من كتبنا كالمنهج القويم وغيره جدوال يشتمل على أسمائهم
- عليهم السالم والتحية واإلكرام - وكنياتهم، وألقابهم، ومكان الوالدة وأيامها

وشهورها وسنينها، وملوك وقتها، وأسماء االمهات، ونقش الخواتيم، وعدد
األزواج، وعدد األوالد، ومدة األعمار، وأيام الوفاة وشهورها وسنينها وأمكنتها

وسببها، وملوك وقتها، وأمكنة القبور، وأسماء البواب، فإن أردته لما فيه فارجع إليه.
فائدة:

وفاة ثقة اإلسالم محمد بن يعقوب الكليني - قدس الله سره، وفي حظيرة القدس سره
-

سنة ثالثمائة وثماني وعشرين من الهجرة. وقيل: تسع وعشرين وثالثمائة (١).
وفاة حجة األنام محمد بن بابويه - قدس الله روحه ونور ضريحه - سنة ثالثمائة

وإحدى وثمانين هجرية.
وفاة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان - نور الله مرقده وجعل الكرامة مغمده

-
سنة أربعمائة وثالث عشرة هجرية.

وفاة شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي - عظم الله أجره وأعلى أمره - سنة
أربعمائة وستين هجرية. وقيل: ثماني وخمسين وأربعمائة (٢). ودفن في داره بالمشهد

الغروي. ولما قدم العراق كان عمره ثالث وعشرين سنة، وسن السيد المرتضى إذ
ذاك ثالث وخمسون سنة، فكانا - رحمهما الله تعالى - متعاصرين في العراق مدة

ثماني وعشرين سنة. وبقي الشيخ بعد السيد أربعا وعشرين سنة.
وفاة السيد المرتضى علم الهدى - رضي الله عنه وأرضاه وجعل رضوانه مأواه - سنة

أربعمائة وأربع وعشرين هجرية (٣).
--------------------

١. كما في رجال النجاشي: ٣٧٧ - ٣٧٨ / ١٠٢٦، ورجال الطوسي: ٤٩٥.
٢. جامع المقال: ١٩٤.

٣. كذا في المخطوطتين ولعله سهو من قلمه الشريف، ألن وفاة السيد المرتضى سنة أربعمائة وست وثالثين.
ويظهر هذا مما قاله المصنف بعيد هذا في وفاة أخيه السيد المرتضى وأنه كان سنة ست وأربعمائة وقبل أخيه

المرتضى بثالثين سنة.
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وفاة السيد الرضي أخوه - أطاب الله ثراه وجعل الكرامة مثواه - سنة ست
وأربعمائة، فقبل أخيه المرتضى بثالثين سنة.

وفاة علي بن الحسين بن بابويه - أعلى الله مكانه وأفاض عليه إحسانه - سنة تسع
وعشرين وثالثمائة.

وفاة جعفر بن محمد بن قولويه استاد المفيد - رحمة الله عليهما وبركاته وكراماته
وتحياته - سنة تسع وستين وثالثمائة.

وفاة محمد بن الحسن بن الوليد، سنة ثالث وأربعين وثالثمائة.
وفاة النجاشي أحمد بن علي بن أحمد بن العباس، صاحب كتاب الرجال، سنة أربعمائة

وخمسين فقبل الشيخ الطوسي بعشر سنين. وقيل: تلمذا علي بن الغظائري عليهم
رحمة الملك الوهاب (١). والله أعلم بالصواب.

[٢٥] فصل
اصول فرق الشيعة

فمنهم: اإلمامية االثني عشرية، وهم القائلون بإمامة أئمة الهدى ومصابيح الدجى إلى
القائم صاحب األمر والزمان عليهم جميعا صلوات الرحمن.

ومنهم: الزيدية، وهم القائلون باإلمامة إلى اإلمام علي بن الحسين زين العابدين
عليهما السالم والتحية واإلكرام، ثم من بعده ابنه زيد. وهم على ثالثة:

الجارودية، منسوبون إلى زياد بن المنذر الجارود الهمداني. وهم القائلون بالنص
على علي أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين، وكفر من أنكر أمره. وكل من
خرج من أوالد الحسن والحسين - عليهما السالم والتحية واإلكرام - وكان عالما

--------------------
١. حكاه الطريحي في جامع المقال: ١٩٤.

(٦٩)



شجاعا فهو إمام، وأما غيره فال.
والسليمانية، منسوبون إلى سليمان بن جرير. وهم القائلون بإمامة الشيخين وكفر

عثمان بن عفان.
والبترية، منسوبون إلى بتر النوى. كالسليمانية في المذهب واالعتقاد إال في كفر

عثمان.
ومنهم: الفطحية، وهم القائلون باإلمامة إلى اإلمام أبي عبد الله جعفر بن محمد

الصادق - عليه السالم - والتحية واإلكرام ثم من بعده ابنه عبد الله األفطح. وسمي
بذلك، ألنه كان أفطح الرأس: وقيل أفطح الرجلين. وقيل: هم منسوبون إلى رئيس

لهم من أهل الكوفة يقال له عبد الله بن فطيح. وهم الذين قالوا بإمامته على ما روي
عنهم، إنهم قالوا: اإلمامة ال تكون إال في األكبر من ولد اإلمام (عليه السالم). ثم منهم

من رجع
عن القول. بإمامته لما امتحنه بمسائل من الحالل والحرام ولم يكن عنده لها جواب،

ولما ظهر منه من األشياء التي تنافي اإلمامة، أو ال ينبغي أن يظهر مثلها من اإلمام (عليه
السالم).

ثم إن عبد الله بقي بعد أبيه (عليه السالم) سبعين يوما، ثم مات، فرجع الباقون إال شاذ
منهم عن

القول بإمامته إلى القول بإمامة اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم)، ورجعوا إلي الخبر
الصحيح

واألثر الصريح من: " أن اإلمامة ال تكون في األخوين بعد الحسن والحسين (عليهما
السالم) (١) ".

ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة علي والحسن والحسين (عليهم السالم)،
ومحمد بن

الحنفية - رضي الله تعالى عنه -، وقالوا: إنه حي.
ومنهم: الناووسية، وهم القائلون بإمامة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين

ومحمد بن علي وجعفر بن محمد الصادق - عليهم السالم والتحية واإلكرام - ووقفوا
عليه سالم الله عليه.

وسموا بذلك، النتسابهم إلى رجل يقال له: " ناووس ". وقيل: نسبوا إلى قرية
--------------------

١. رجال الكشي: ٢٥٤ / ٤٧٢، بحار األنوار ٦٩: ١١١، جامع المقال: ١٩١. وروى الحديث الشيخ
الطوسي في

كتاب الغيبة: ١٣٦.
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يقال لها: " ناووس ". وزعموا أن الصادق (عليه السالم) حي بعد ولن يموت حتى
يظهر فيظهر

أمره، وهو القائم المهدي ال غيره (١).
ومنهم: الواقفية، وهم القائلون بإمامة علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين

ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر الكاظم - عليهم السالم والتحية
واإلكرام - ووقفوا عليه سالم الله عليه.

ومنهم: اإلسماعيلية، وهم القائلون باإلمامة إلى الصادق - عليه السالم والتحية
واإلكرام - ثم ابنه إسماعيل. وربما لقبوا بالمالحدة أيضا.

وأما باقي الفرق كالبترية والمفوضة والمرجئة والغالة والمجسمة فليسوا من
فرق الشيعة في شيء أصال.

فالبترية - بضم الباء -: هم المنسوبون إلى بتر النوى األبتر اليد من الزيدية، وقد
عرفته. وجاء في الخبر عن أبي جعفر (عليه السالم): " أن جماعة دخلوا عليه وعنده

أخوه
زيد بن علي (عليه السالم) فقالوا ألبي جعفر (عليه السالم): نتولى عليا وحسنا وحسينا

ونتبرأ من أعدائهم،
قال: فالتفت إليهم زيد بن علي فقال: لهم أتتبرؤن من فاطمة (عليها السالم)؟ بترتم

أمرنا، بتركم
الله، فيومئذ سموا بالبترية " (٢). وفي الحديث عن أبي عبد الله (عليه السالم) أنه قال:

" لو أن البترية
صف واحد ما بين المشرق والمغرب ما أعز الله بهم دينا " (٣).

والمفوضة: هم القائلون بأن الله تعالى خلق محمدا (صلى الله عليه وآله) وفوض إليه
خلق الدنيا وما

فيها فهو الخالق لما فيها. وقيل: فوض ذلك إلى علي (عليه السالم) (٤).
والمرجئة: هم الذين يعتقدون أنه ال يضر مع اإليمان معصية كما أنه ال ينفع مع

الكفر طاعة. وسموا بذلك، العتقادهم أن الله سبحانه أرجأ تعذيبهم على المعاصي،
--------------------

١. جامع المقال: ١٩٢.
٢. رجال الكشي: ٢٣٦ / ٤٢٩.

٣. رجال الكشي: ٢٣٢ - ٢٣٣ / ٤٢٢.
٤. جامع المقال: ١٩٢.
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أي أخره عنهم.
والغالة: هم الذين يعتقدون أن عليا (عليه السالم) هو إله الخلق.

والمجسمة: هم فرقة من الغالة قائلون بأن سلمان الفارسي وأباذر والمقداد
وعمارا وعمرو بن امية الضمري هم الموكلون بمصالح العالم من جهة علي - عليه
السالم والتحية واإلكرام - وهو الرب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والحمد لله

حمدا كثيرا.
[٢٦] فصل

حصر [أحاديث] كتبنا المشهورة المأصلة المبرورة
فمن ال يحضره الفقيه يشتمل على أربع مجلدات، تحتوى على ستمائة وستة

وستين بابا: (١) األول منها ينطوي على سبعة وثمانين بابا، والثاني على مأتين وثمانية
وعشرين بابا، والثالث على ثمانية وسبعين بابا، والرابع على مائة وثالثة وسبعين بابا.

وجميع ما في المجلد األول: ألف وستمائة وثمانية عشر حديثا. وما في الثاني:
ألف وستمائة وسبعة وثالثون حديثا. وما في الثالث: ألف وثمانمائة وخمسة

أحاديث. وما في الرابع: تسعمائة وثالثة أحاديث.
وجميع مسانيد األول: سبعمائة وسبعة وسبعون. ومراسيله: واحد وأربعون

وثمانمائة. ومسانيد الثاني: ألف وأربعة وستون. ومراسيله: ثالثة وسبعون وخمسمائة.
ومسانيد الثالث: ألف ومائتان وخمسة وتسعون. ومراسيله: خمسمائة وعشرة. ومسانيد

الرابع: سبعة وسبعون وسبعمائة. ومراسيله: مائة وستة وعشرون.
فالمسندة: ثالثة آالف وتسعمائة وثالثة عشر. والمراسلة: ألفان وخمسون.

والكافي جميع أحاديثه: ستة عشر ألفا ومائة وتسعة وتسعون حديثا (٢).
--------------------

١. هذا سهو من قلمه الشريف، ألن مجموع ما يذكره من األبواب للمجلدات األربع، خمسمائة وستة
وستين بابا.

٢. هذا أيضا سهو من قلمه الشريف، ألن مجموع ما يذكره من األحاديث الصحيح والحسن والموثق ف
والقوي والضعيف يصير ستة عشر ألفا ومائة وأحد وعشرون حديثا.
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فالصحيح منها باالصطالح الجديد: خمسة آالف واثنان وسبعون. والحسن: مائة
وأربعة وأربعون. والموثق: ألف ومائة وثمانية عشر. والقوي: ثالثمائة واثنان.

والضعيف: تسعة آالف وأربعمائة وخمسة وثمانون.
واالستبصار: ثالثة أجزاء: فالجزء األول: يشتمل على ثالثمائة باب، يحتوي

جميعها على ألف وثمانمائة وتسعة وسبعين حديثا. والثاني: على مأتين وسبعة عشر
بابا، ينطوي جميعها على ألف ومائة وسبعة وسبعين حديثا. وهما يتعلقان بما يتعلق
بالعبادات. والثالث: يشتمل على ثالثمائة وثمانية وتسعين بابا، يحتوي جميعها على

ألفين وأربعمائة وخمسة وخمسين حديثا. وهو يتعلق بالمعامالت وغيرها من
أبواب الفقه.

فاألبواب: تسعمائة وخمسة وعشرون بابا، ينطوي جميعها على خمسة آالف
وخمسمائة وأحد عشر حديثا. كذا حصرها الشيخ في أواخر االستبصار (١).
والتهذيب: ال يحضرني حصر أحاديثه وال تفرغت له، إذ ليس ذلك من المهم.

ولكني أظن عدم قصرها عن أحاديث الكافي. والله أعلم بالخوافي.
--------------------
١. االستبصار ٤: ٣٤٢ - ٣٤٣.

(٧٣)



[القسم الثاني: في الرجال]
[وفيه فصول:]

(٧٥)



[فصول: في الرجال]
[١] فصل

من اعتمد على روايتهم من رجال الرجال، وبه الثقة في جميع األحوال.
وفيه أبواب:
باب الهمزة

[١] آدم بن إسحاق األشعري القمي، ثقة. ق.

[٢] آدم بن الحسين النخاس الكوفي، ثقة. ق.
[٣] آدم بن المتوكل بياع اللؤلؤ الكوفي، ثقة. ق.

وروى عن األول محمد بن عبد الجبار وأحمد بن محمد بن خالد، وعن الثاني
إسماعيل بن مهران، وعن الثالث عبيس.

[٤] آدم بن يونس، ثقة، خير.
[٥] أبان بن تغلب، وكان جليل القدر عظيم المنزلة أيضا.

[٦] أبان بن عبد الملك الثقفي، وكان شيخا من أصحابنا. جش (١).
--------------------

١. رجال النجاشي ١٤ / ٩.

(٧٧)



[٧] أبان بن عثمان األحمر الناووسي، قد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
عنه واإلقرار له بالفقه. فروايته عندي مقبولة لذلك وإن كان فاسد المذهب.

[٨] أبان بن عمر األسدي، وكان شيخا جليال من األصحاب أيضا.
[٩] أبان بن محمد البجلي، المعروف بالسندي البزاز، يكنى أبا بشر، وكان وجها

في أصحابنا الكوفيين. جش (١).
[١٠] إبراهيم أبو رافع، ثقة، حجة، خير.

[١١] إبراهيم بن أبي بكر، ثقة وإن كان واقفيا.
[١٢] إبراهيم بن أبي البالد، يكنى أبا يحيى. وقيل: أبا الحسن (٢)، وكان وجها

وجيها أيضا.
[١٣] إبراهيم بن أبي حفص، أبو إسحاق، وكان وجها، ثبتا أيضا.

[١٤] إبراهيم بن أبي الكرام الجعفري، ثقة، خير. ضا.
[١٥] إبراهيم بن أبي محمود الخراساني، ثقة. ضا.

[١٦] إبراهيم بن إسحاق، أبو إسحاق األحمري النهاوندي، ثقة، ال بأس به.
[١٧] إبراهيم بن إسحاق، ثقة، حجة.

[١٨] إبراهيم بن رجاء الجحدري، ثقة، وكان من أصحابنا البصريين. جش،
صه، ست (٣)

[١٩] إبراهيم بن زياد، خير، ال بأس به.
[٢٠] إبراهيم بن سالمة النيشابوري، وكان من الوكالء. واألقرب عندي قبول

روايته، لورعه وديانته.
[٢١] إبراهيم بن سليمان بن أبي داجة، أبو اسحق، وكان وجه أصحابنا البصريين في

--------------------
١. رجال النجاشي: ١٨٧ / ٤٩٧.

٢. القائل هو العالمة في خالصة األقوال: ١ / ١.
٣. رجال النجاشي: ١٦ / ١٦، خالصة األقوال: ٤٨ / ٧، الفهرست: ٣٥ / ٥.

(٧٨)



الفقه والكالم. جش، صه، ست (١).
[٢٢] إبراهيم بن سليمان بن عبيد الله بن خالد النهمي الخزاز الكوفي، أبو إسحاق.

األقوى
عندي قبول روايته.

[٢٣] إبراهيم بن صالح األنماطي، يكنى أبا إسحاق، خير، ال باس به.
[٢٤] إبراهيم بن صالح األنماطي األسدي، ثقة، ثبت وإن وقف.

[٢٥] إبراهيم بن عبد الله القارئ، وكان من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب
العالمين.

[٢٦] إبراهيم بن عبيدة النيشابوري، وكان جليل المنزلة، عظيم المرتبة أيضا.
[٢٧] إبراهيم بن عبد الحميد األسدي، ثقة، صالح، معتبر وإن كان واقفا.

[٢٨] إبراهيم بن عثمان. وسيجئ في عنوان إبراهيم بن عيسى إن شاء الله تعالى.
[٢٩] إبراهيم بن علي الكوفي، وكان عالما، زاهدا، ورعا، مصنفا أيضا.

[٣٠] إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني. األقوى عندي العمل بما يرويه وإن حصل
بعض الشك في حاله.

[٣١] إبراهيم بن عيسى، أبو أيوب الخراز. وقيل: بن عثمان (٢). وكان جليل القدر،
كبير المنزلة أيضا. ق.

[٣٢] إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، أبو إسحاق، وكان خاصا بحديثنا، والعامة
تضعفه لذلك. جش، ست، صه (٣).

[٣٣] إبراهيم بن محمد األشعري القمي، ثقة.
--------------------

١. رجال النجاشي: ١٥ / ١٤، خالصة األقوال: ٤٨ - ٤٩ / ٧، الفهرست: ٣٥ / ٤. في المصادر: "
داحه " مكان

" داجة "، وفي الفهرست: " سليمان بن داحة ".
٢. القائل هو الشيخ في الفهرست: ٤١ / ١٣. ونسبه إلى قائل في رجال النجاشي: ٢٠ / ٢٥، وخالصة

األقوال:
.٥٠ / ١٣

٣. رجال النجاشي: ١٤ / ١٢، الفهرست: ٣٤ / ١، خالصة األقوال: ٤٨ / ٦.

(٧٩)



[٣٤] إبراهيم بن محمد بن العباس الختلي، ثقة، صالح.
[٣٥] إبراهيم بن محمد بن فارس، خير، حجة، ال بأس به.

[٣٦] إبراهيم بن محمد بن معروف، أبو إسحاق المناهي، وكان شيخا جليال، حجة
من األصحاب.

[٣٧] إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان جليل القدر، صحيح الحديث والرواية.
[٣٨] إبراهيم بن مسلم بن هالل الضرير الكوفي، ثقة.

[٣٩] إبراهيم بن مهزم األسدي، ويعرف بابن أبي بردة، ثقة ثقة.
[٤٠] إبراهيم بن مهزيار، أبو إسحاق األهوازي، وكان من سفراء الصاحب (عليه

السالم)،
ومن األبواب المعروفين الذين ال تختلف االثني عشرية فيهم، وكان من الوكالء أيضا

رحمة الله عليه.
[٤١] إبراهيم بن نظر بن القعقاع الجعفي، وكان ثبتا، صحيح الحديث والمذهب.

[٤٢] إبراهيم بن نصير الكشي، وكان مأمونا كثير الرواية.
[٤٣] إبراهيم بن نعيم العبدي، أبو الصباح الكناني، وكان الصادق (عليه السالم) يسميه

الميزان،
لثقته وعلو منزلته (١).

[٤٤] إبراهيم بن هاشم، أبو إسحاق القمي، وكان أول من نشر حديث الكوفيين
بقم (٢)، ثقة، خير، جيد.

[٤٥] إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الكندي الطحان، ثقة، صالح.
[٤٦] أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، وكان خيرا، ممدوحا، صحيح االعتقاد.

[٤٧] أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن حمدون الكاتب النديم، وكان
مخلصا،

ثبتا، خصيصا بأبي محمد الحسن بن علي وأبي الحسن (عليهما السالم) قبله.
--------------------

١. رجال النجاشي: ١٩ / ٢٤، رجال الكشي: ٣٥٠ / ٦٥٤، خالصة األقوال: ٤٧ / ١.
٢. في رجال النجاشي: ١٦ / ١٨، والفهرست: ٣٥ - ٣٦ / ٦، وخالصة األقوال: ٤٩ / ٩: " وأصحابنا

يقولون: إنه
أول من نشر حديث الكوفيين بقم ".

(٨٠)



[٤٨] أحمد [بن إبراهيم] المعروف بعالن الكليني، وكان خيرا، جيدا، فاضال من
الري.

[٤٩] أحمد بن إبراهيم بن علي بن أسد القمي، وكان خيرا، صحيح الحديث.
وذكره العالمة - قدس سره - بعنوان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن

العلي بن أسد (١).
[٥٠] أحمد بن بشر السراج، يكنى أبا جعفر، خير، ال بأس به وإن كان واقفا.

[٥١] أحمد بن أبي زاهر، واسمه موسى أبو جعفر األشعري القمي، وكان وجها
وجيها.

[٥٢] أحمد بن أبي عبد الله، خير، ال بأس به.
[٥٣] أحمد بن أبي عوف، يكني أبا عوف البخاري، ال بأس به.

[٥٤] أحمد بن إدريس أبو علي األشعري القمي، وكان ثقة، فقيها، كثير الحديث،
جدير الرواية. صه. ست (٢).

[٥٥] أحمد بن إسحاق الرازي، وكان من وكالء القائم. وروى الكشي ما يدل على
اختصاصه بالجهة المقدسة (٣).

[٥٦] أحمد بن إسحاق بن عبد الله األشعري، أبو علي القمي، وكان وافد القميين،
وخاصة اإلمام أبي محمد (عليه السالم)، ورأى صاحب األمر صلوات الله عليه (٤).

[٥٧] أحمد بن إسماعيل الفقيه صاحب كتاب اإلمامة، ثقة، خير.
[٥٨] أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، أبو علي القمي، بجلي، عربي، يلقب بسمكة،

وكان عالما، فاضال، أديبا.
--------------------

١. خالصة األقوال: ٦٦ / ٨٥. وفيه " أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن المعلى بن أسد ".
٢. خالصة األقوال: ٦٥ / ٧٩، الفهرست: ٧٢ / ٨١.

٣. رجال الكشي: ٥٥٦ - ٥٥٧ / ١٠٥١.
٤. الفهرست: ٧٠ / ٧٨، خالصة األقوال: ٦٣ / ٧٣.

(٨١)



[٥٩] أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، يكنى أبا علي، ثقة. وروى عنه التلعكبري
والشيخ المفيد (١).

[٦٠] أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار، وكان صحيح الحديث
والرواية، معتمدا عليه، خيرا، مأمونا، وكان واقفا. كش (٢).

[٦١] أحمد بن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، ثقة.
[٦٢] أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، أبو الحسن. وقيل: أبو عبد الله، ثقة غير أنه

فطحي. جش، ست، صه (٣).
[٦٣] أحمد بن الحسين بن سعيد. قال القميون: كان غاليا (٤). وعندي أنه ال بأس

بقبول روايته، لما رأيت من سالمة حديثه.
[٦٤] أحمد بن الحسين بن عبد الملك، أبو جعفر األزدي الكوفي، ثقة، حجة، ثبت.
[٦٥] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري مصنف كتاب الرجال المقصور على

ذكر الضعفاء منهم، لم يرد فيه شيء من الجرح والتعديل. واألقرب عندي قبول
ما يرويه.

[٦٦] أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، أبو جعفر الكوفي، ثقة.
[٦٧] أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد الله القمي، ثقة. وروى أبوه عن اإلمام

الرضاء (عليه السالم).
--------------------

١. في جامع الرواة ١: ٤٣: " 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 والحسين بن عبيد الله ".

٢. رجال الكشي: ٤٦٨ / ٨٩٠. وفيه: " أحمد بن الحسن الميثمي ".
٣. رجال النجاشي: ٨٠ - ٨١ / ١٩٤، الفهرست: ٦٧ / ٧٢، خالصة األقوال: ٣٢١ / ١٢٦٠. في

المصادر: " أبو
الحسين " بدل " أبو الحسن ".

٤. الفهرست: ٦٥ / ٦٧، رجال النجاشي: ٧٧ / ١٨٣، خالصة األقوال: ٣٢٠ / ١٢٥٨.

(٨٢)



[٦٨] أحمد بن داود بن علي القمي، أخو شيخنا الفقيه القمي، وكان ثقة ثقة، كثير
الحديث، سليم الرواية.

[٦٩] أحمد بن رزق الغثائي (١) البجلي، ثقة.
[٧٠] أحمد بن زياد بن جعفر، وكان دينا، فاضال أيضا.
[٧١] أحمد بن صبيح أبو عبد الله األسدي الكوفي، ثقة.

[٧٢] أحمد بن عائذ بن حبيب األحمسي البجلي، ثقة، وكان مولى صالحا.
[٧٣] أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين الدوري أبو بكر الوراق، وكان من

أصحابنا،
ثقة في حديثه، مسكونا إلى روايته. جش، ست، جخ، صه (٢).

[٧٤] أحمد بن عبد الله بن جعفر الحميدي (٣)، ثقة.
[٧٥] أحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة بن سعد القمي األشعري، ثقة.

[٧٦] أحمد بن عبد الله بن مهران، ويعرف بابن حانية، أبو جعفر، وكان من أصحابنا
الثقات. ست، صه (٤).

[٧٧] أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الواحد بن أحمد البزاز، أبو عبد الله، شيخنا
المعروف بابن عبدون. جش (٥). المعروف بابن الحاشر، ثقة، كثير السماع والرواية.

سمعنا منه وأجاز لنا جميع ما رواه. جخ (٦).
[٧٨] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، يكنى أبا العباس، وكان صحيح

الحديث، معتمدا عليه، ثبتا.
--------------------

١. لم يرد بهذا العنوان في كتب الرجال بل أحمد بن رزق الغمشاني، كما في الفهرست: ٨٣ / ١٠٦،
ورجال

النجاشي: ٩٨ / ٢٤٣، وخالصة األقوال: ٧٢ / ١١٣.
٢. رجال النجاشي: ٨٥ / ٢٠٥، الفهرست: ٧٢ / ٩٧، رجال الطوسي: ٤٥٥ / ١٠٥، خالصة األقوال:

.٦٧ / ٩٠
٣. في خالصة األقوال: ٧٠ / ١٠٣: " الحميري ".

٤. الفهرست: ٧٠ / ٧٩، خالصة األقوال: ٦٤ / ٧٨. وفيهما: " المعروف بابن خانبة ".
٥. رجال النجاشي: ٨٧ / ٢١١.
٦. رجال الطوسي: ٤٥٠ / ٦٩.

(٨٣)



[٧٩] أحمد بن علي البلخي، وكان صالحا، خيرا.
[٨٠] أحمد بن علي بن الحسين بن شاذان، أبو العباس القاضي، وكان شيخا، فقيها،

صالحا، عارفا.
[٨١] أحمد بن علي بن العباس بن نوح السيرافي، وكان فقيها، متقنا لما يرويه، بصيرا

بالحديث والرواية.
[٨٢] أحمد بن علي الفائدي أبو عمر الضروني، وكان شيخا، ثقة من أصحابنا. جش،

جخ، صه (١).
[٨٣] أحمد بن عمر بن أبي شعبة الجلي (٢)، ثقة. ضا. وعن أبيه من قبل أحمد ابن

عمر
الحالل بياع الحل، ثقة، وروى األصل. ضا.

[٨٤] أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي العمري، ثقة.
[٨٥] أحمد بن محمد بن أبي نصر، أبو جعفر أو أبو علي المعروف بالبزنطي

الكوفي، وكان جليل القدر، حجة، لقي الرضا (عليه السالم)، وكان عظيم المنزلة
عنده. ست (٣).

لقى الرضاء والجواد (عليهما السالم) وكان عظيم المنزلة عندهما. جش (٤). وأجمعت
العصابة على

تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه.
[٨٦] أحمد بن محمد بن أحمد، أبو علي الجرجاني نزيل مصر، ثقة.

[٨٧] أحمد بن محمد بن أحمد بن طرخان الكندي، أبو الحسين الجرجاني الكاتب،
وكان ثبتا، حجة، صحيح السماع.

[٨٨] أحمد بن محمد األردبيلي، وكان جليل القدر أيضا.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٩٥ - ٩٦ / ٢٣٧، رجال الطوسي: ٤٥٤ / ٩٩ في من لم يرو عنهم، خالصة األقوال:
.٦٥ / ٨٤

وفي المصادر: " القزويني " بدل " الضروني ".
٢. كذا في المخطوطتين وفي رجال النجاشي: ٩٨ / ٩٤٥، وخالصة األقوال: ٧٢ / ١١٥، وجامع الرواة

:١: ٥٦
" الحلبي ".

٣. الفهرست: ٦١ / ٦٣.
٤. رجال النجاشي: ٧٥ / ١٨٠.

(٨٤)



[٨٩] أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، أبو عبد الله، ويقال له: العاصي، وكان
خيرا، سالما في حديثه.

[٩٠] أحمد بن محمد بن جعفر، أبو علي الصولي، وكان مسكونا إلي روايته.
[٩١] أحمد بن محمد بن الحسين بن الوليد، حجة، ثبت.

[٩٢] أحمد بن محمد بن خالد البرقي، أبو جعفر الكوفي، وكان ثقة يروي عن
الضعفاء. جش (١). طعن عليه القميون وليس الطعن فيه، إنما الطعن فيمن يروي عنه،

فإنه كان ال يبالي عمن يأخذ، على طريقة أهل األخبار، وكان أحمد بن محمد بن
عيسى بعده من قم ثم عاد إليها واعتذر إليه. غض (٢). وقبل صه روايته (٣).

[٩٣] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة الحافظ، وكان ثقة، جليل
القدر، عظيم الحفظ، وكان زيديا جاروديا. وعلى ذلك مات. سمعت جماعة

يحكون أنه قد حفظ مائة وعشرين ألف حديث بأسانيدها، وذاكر بثالثمائة ألف
حديث. جش، جخ، ست، صه (٤).

هذا والمذنب الجاني المقصر الفاني قد حفظت إلي يومي هذا اثنى عشر ألف
حديث بغير أسانيدها، وألفا ومأتين بأسانيدها، وسبب القصور والتقصير والتفريط

والتدمير ابتالئي بدواهي: بالملوك الزايفين عن السلوك، والكد على العيال واألسرى
واألطفال، وارتكاب األسفار البعيدة، وتواتر المصائب الشديدة، واآلالم النفسانية،

واألمراض الجسمانية، واالشتغال بمزخرفات الدنيا الدنية وزيناتها التمويهية،
واالنهماك باللذات البدنية. وبالجملة لو أني بقيت ببالد العرب الكرام لصرت شيئا

--------------------
١. رجال النجاشي: ٧٦ / ١٨٢.

٢. حكاه عنه العالمة في خالصة األقوال: ٦٣ / ٧٢، والقهپائي في مجمع الرجال ١: ١٣٩، واألردبيلي في
جامع

الرواة ١: ٦٣. وفي المصادر: " أعاده " بدل " عاد ".
٣. خالصة األقوال: ٦٣ / ٧٢.

٤. رجال النجاشي: ٩٤ / ٢٣٣، رجال الطوسي: ٤٤١ - ٤٤٢ / ٣٠ فيمن لم يرو عن األئمة (عليهم
السالم)، الفهرست: ٧٣ -

٧٤ / ٨٦، خالصة األقوال: ٣٢١ - ٣٢٢ / ١٢٦٣.

(٨٥)



متصفا بما يحاكي التمام، ولكن هواء القدر والوجد ألقاني في هوالك الهند.
والحمد لله المتعال على جميع األحوال.

[٩٤] أحمد بن محمد بن سليمان، أبو غالب الرازي، ثقة.
[٩٥] أحمد بن محمد بن عبيد الله القمي األشعري، وكان شيخا من أصحابنا، ثقة.

جش، صه (١).
[٩٦] أحمد بن محمد بن علي بن عمر بن رياح القالء السواق، أبو الحسن، ثقة في

حديثه، وكان واقفيا. جش، ست، صه (٢).
[٩٧] أحمد بن محمد بن عمار أبو علي الكوفي، وكان جليل القدر أيضا.

[٩٨] أحمد بن محمد بن عيسى األشعري، يكنى أبا جعفر، وكان شيخ القميين
ووجههم وفقيههم.

[٩٩] أحمد بن محمد بن عيسى القسري، أبو الحارث، وكان أديبا فاضال بالتوقيع
الذي خرج في الصالة على محمد وآله صلى الله عليه وآله.

[١٠٠] أحمد بن محمد بن نوح، يكنى أبا العباس السيرافي ساكن البصرة، وكان
واسع

الرواية، ثقة فيها غير أنه حكي عنه مذاهب فاسدة في االصول كالقول بالرؤية.
[١٠١] أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، ثقة.

[١٠٢] أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. األقوى عندي قبول روايته.
[١٠٣] أحمد بن موسى بن جعفر الطاووس العلوي الحسيني، وكان مجتهدا، وأزهد

أهل
زمانه وأورعهم.

[١٠٤] أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السالم)، وكان كريما، جليال، خيرا، ورعا،
مقدما.

[١٠٥] أحمد بن ميثم بن أبي نعيم، وكان من ثقات أصحابنا الكوفيين وفقهائهم.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٧٩ / ١٩٠، خالصة األقوال: ٧٠ / ١٠٤.
٢. رجال النجاشي: ٩٢ / ٢٢٩، الفهرست: ٧١ - ٧٢ / ٨٢، خالصة األقوال: ٣٢١ / ١٢٦٢. في

األولين: " رباح "
بالباء الموحدة.

(٨٦)



جش، ست، صه (١).
[١٠٦] أحمد بن النظر الخزاز، أبو الحسن الجعفي، ثقة.

[١٠٧] أحمد بن هالل، أبو جعفر العبرتائي، وكان صالح الرواية يعرف منها وينكر.
وقد ورد فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري (عليه السالم). جش (٢). وكان

غاليا، متهما في
دينه. ست (٣). وعندي أن روايته غير مقبولة إال فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من

كتاب المشيخة، ومحمد بن أبي عمير من نوادره، ألن جل أصحاب الحديث قد
سمعوا هذين الكتابين فاعتمدوه فيهما. وقد رد العالمة (روح الله روحه) روايته

مطلقا (٤).
[١٠٨] أحمد بن يحيى، يكنى أبا نصر، من غلمان العياشي، وكان فاضال، خيرا.

[١٠٩] أحمد بن يحيى بن حكيم األودي الصوفي الكوفي، أبو جعفر ابن أخي دينار،
ثقة.

[١١٠] أحمد بن يوسف مولى بني تيم، ثقة. ضا.
[١١١] أحمد بن يوسف بن أحمد العريضي الحسيني، ثقة، ال بأس به.

[١١٢] إدريس بن زياد الكفرثوثي، أبو الفضل، ثقة، خير.
[١١٣] إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري، وكان وجها وجيها أيضا.

[١١٤] إدريس بن عيسى األشعري القمي، ثقة.
[١١٥] إدريس بن الفضل بن سليمان الخوالني، أبو الفضل، ثقة وان كان واقفا. جش

.(٥)
[١١٦] اديم بن الحر الجعفي، ثقة.

[١١٧] أرطاة بن حبيب األسدي الكوفي، ثقة.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٨٨ / ٢١٦، الفهرست: ٧٠ / ٧٧، خالصة األقوال: ٦٤ / ٧٧.
٢. رجال النجاشي: ٨٣ / ١٩٩.

٣. الفهرست: ٨٣ / ١٠٧.
٤. خالصة األقوال: ٣٢٠ / ١٢٥٦.

٥. رجال النجاشي: ١٠٣ - ١٠٤ / ٢٥٨.

(٨٧)



[١١٨] اسامة بن جعفر، وكان قيما لإلمام الكاظم (عليه السالم). جخ، كش، صه
.(١)

[١١٩] إسحاق بن إبراهيم، ثقة، ال بأس به. وقرب العالمة نور الله مرقده قبول
روايته (٢).

[١٢٠] إسحاق بن إسماعيل النيشابوري، ثقة.
[١٢١] إسحاق بن بريد بن إسماعيل الطائي، أبو يعقوب الكوفي، ثقة. وقيل: يزيد

بالياء التحتانية والزاي (٣).
[١٢٢] إسحاق بن بشر، أبو حذيفة الكاهلي الخراساني، ثقة من ثقات العامة.

[١٢٣] إسحاق بن جرير بن يزيد، أبو يعقوب، ثقة، وكان واقفيا. جخ، صه (٤).
[١٢٤] إسحاق بن جعفر، وكان فاضال، صالحا، ورعا، مجتهدا. روى عنه الناس

أحاديث جليلة وآثارا جزيلة.
[١٢٥] إسحاق بن جندب، أبو إسماعيل الفرائضي، ثقة ثقة.

[١٢٦] إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك األشعري القمي، ثقة.
[١٢٧] إسحاق بن عمار بن حيان، مولى بني تغلب الصيرفي، وكان شيخا من

أصحابنا، ثقة هو وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل. وهم في بيت كبير من
الشيعة. وابنا أخيه علي بن إسماعيل وبشر بن إسماعيل كانا من وجوه من روى

الحديث. جش (٥).
[١٢٨] إسحاق بن عمار الساباطي، له أصل معتمد عليه، وكان فطحيا إال أنه ثقة.

[١٢٩] إسحاق بن غالب األسدي، ثقة كأخيه عبد الله.
--------------------

١. رجال الطوسي: ٣٤٤ / ٣١، رجال النجاشي: ٤٥٣ / ٨٥٧، خالصة األقوال: ٧٦ / ١٣٢. والصحيح:
" اسامة بن حفص " كما في المصادر.

٢. خالصة األقوال: ٥٨ / ٥٢.
٣. القائل هو العالمة في خالصة األقوال: ٥٨ / ٥٤.

٤. رجال الطوسي: ٣٤٣ / ٢٤ في أصحاب الكاظم، خالصة األقوال: ٥٨ / ٥٤.
٥. رجال النجاشي: ٧١ / ١٦٩.

(٨٨)



[١٣٠] إسحاق بن محمد، ثقة، م.
[١٣١] إسماعيل بن أسد بن غفر، وكان من شيوخ أهل الحديث الثقات.

[١٣٢] إسماعيل بن آدم بن عبد الله بن سعد األشعري، وكان وجها من أصحابنا
القميين.

[١٣٣] إسماعيل القصير بن إبراهيم الكوفي، ثقة، خير. وروى عنه علي بن الحسن.
[١٣٤] إسماعيل بن أبي خالد بن محمد بن مهاجر األزدي. وروى أبوه عن الباقر

(عليه السالم)،
وروى هو عن الصادق (عليه السالم)، وهما ثقتان. جش، ست، صه (١).

[١٣٥] إسماعيل بن أبي زياد المعروف بالسكوني الشعري، وله كتاب روى عنه
النوفلي،

وكان عاميا. صه (٢).
[١٣٦] إسماعيل بن أبي زياد السلمي الكوفي، ثقة.

[١٣٧] إسماعيل بن أبي بكر السماك، ثقة، ال بأس به، وكذا أخوه إبراهيم بن أبي
بكر.

رويا عن الكاظم (عليه السالم)، وكانا من الواقفة.
[١٣٨] إسماعيل بن بكر الكوفي، ثقة.

[١٣٩] إسماعيل بن جابر الجعفي، ثقة، جيد. وتضعيفه بما ورد فيه من الذم الضعيف
ضعيف (٣).

[١٤٠] إسماعيل بن الخطاب، ثقة، ال بأس به. وروى كش خبرا مجهوال يدل على أنه
من أهل الجنة (٤).

[١٤١] إسماعيل بن دينار الكوفي، ثقة.
[١٤٢] إسماعيل بن سعد األحوص األشعري القمي، ثقة، خير.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٢٥ - ٢٦ / ٤٦، الفهرست: ٤٥ / ٣٠، خالصة األقوال: ٥٤ / ٣٣.

٢. خالصة األقوال: ٣١٦ / ١٢٣٨، فيه وفي الفهرست: ٥٠ / ٣٨، ورجال النجاشي: ٢٦ / ٤٧: "
الشعيري " بدل

" الشعري ".
٣. رواها الكشي في رجاله: ١٦٩ / ٢٨٣. وانظر خالصة األقوال: ٥٤ / ٣٠.

٤. رجال الكشي: ٥٠٢ / ٩٦٢. وانظر خالصة األقوال: ٥٧ / ٤٩.

(٨٩)



[١٤٣] إسماعيل بن شعيب القرشي، ثقة، سالم الرواية إال أنه قليل الحديث.
[١٤٤] إسماعيل بن عبد الخالق، ثقة.

[١٤٥] إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي. األقوى أنه ثقة، معتمد الحديث. ونقل ابن
عقده: أن الصادق (عليه السالم) ترحم عليه. وحكي عن ابن نهير أنه قال: إنه ثقة (١).

[١٤٦] إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة أو حفينة الكوفي، صالح، ال بأس به غير أنه
قليل

الرواية.
[١٤٧] إسماعيل بن علي بن إسحاق بن نوبخت، وكان شيخ المتكلمين من أصحابنا

وغيرهم، له جاللة في الدنيا والدين. جش، ست، صه (٢).
[١٤٨] إسماعيل بن علي القمي، أبو علي البصري، وكان وجها، له كتب.

[١٤٩] إسماعيل بن عمار، أخو إسحاق، ثقة، ال بأس به. وفي الكافي بطريق صحيح
ما يدل على محبة اإلمام الصادق (عليه السالم) له (٣).
[١٥٠] إسماعيل بن الفضل بن يعقوب البصري، ثقة.
[١٥١] إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، ثقة، خير.

[١٥٢] إسماعيل بن محمد الحميري، وكان جليل القدر، عظيم الشان، رفيع
المنزلة (رحمه الله) تعالى.

[١٥٣] إسماعيل بن مهران بن أبي نصر السكوني، يكني أبا يعقوب، وكان تقيا، خيرا،
ورعا، فاضال، معتمدا عليه. وأما قول غض: " حديثه ليس بالنقي " (٤) ليس بالنقي.

[١٥٤] إسماعيل بن همام بن عبد الرحمن، ثقة كأبيه وجده أيضا.
--------------------

١. خالصة األقوال: ٥٤ / ٣١، وفيه: " ابن نمير ". وروى المفيد في االختصاص: ٨٥ / ٨٦ ما رواه ابن
عقدة.

٢. رجال النجاشي: ٣١ / ٦٨، الفهرست: ٤٩ / ٣٦، خالصة األقوال: ٥٥ - ٥٦ / ٣٨.
٣. الكافي ٢: ١٦١ / ١٢ باب البر بالوالدين.

٤. حكاه عن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٥٤ - ٥٥ / ٣٤، والقهپائي في مجمع الرجال ١:
،٢٢٥

واألردبيلي في جامع الرواة ١: ١٠٣.

(٩٠)



[١٥٥] أصبغ بن نباتة المجاشعي، وكان جليل القدر، خيرا من خاصة أمير المؤمنين
عليه صلوات رب العالمين.

[١٥٦] أصرم بن حوشب البجلي (١)، ثقة وإن كان من العامة.
[١٥٧] إلياس الصيرفي، خير، من أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم).

[١٥٨] إلياس بن عمر البجلي، شيخ جليل القدر، وكان من أصحاب الصادق (عليه
السالم).

وهو جد الحسن بن علي بن بنت إلياس. جش، صه (٢).
[١٥٩] أنس بن عياض، أبو ضمرة الليثي، وكان صحيح الحديث، خيرا، جيدا.

[١٦٠] اويس القرني، وكان من عباد الله الصالحين. وروى الكشي ما يدل على
جاللة قدره وعلو منزلته وقربه إلى الحق (٣).

[١٦١] أيوب بن الحر الجعفي، المعروف بابن أخي اديم، ثقة، حجة.
[١٦٢] أيوب بن عطية، ثقة، خير.

[١٦٣] أيوب بن نوح بن دراج النجفي، أبو الحسين، وكان شديد الورع، كثير
العبادة،

جدير الصالح، وكان وكيال ألبي الحسن وأبي محمد (عليهما السالم).
باب الباء

[١٦٤] بائس، مولى حمزة بن اليسع األشعري، ثقة، خير.
[١٦٥] البراء بن محمد الكوفي، ثقة، جيد.

[١٦٦] بريد بن معاوية، أبو القاسم العجلي، وكان جليل القدر، عظيم الشأن، وهو
ممن أجمعت العصابة على تصديقه واالنقياد له بالفقه، وكان وجها من وجوه

أصحابنا وفقيها، أيضا محل رفيع عند األئمه (عليهم السالم). جش (٤).
--------------------

١. في المخطوطتين: " الحزم بن جوشب ". وما أثبتناه في كتب الرجال.
٢. رجال النجاشي: ١٠٧ / ٢٧٢، خالصة األقوال: ٧٥ / ١٢٩. وفيهما: " إلياس بن عمرو ".

٣. رجال الكشي: ٩٨ - ١٠٠ / ١٥٥ - ١٥٨.
٤. رجال النجاشي: ١١٢ / ٢٨٧.

(٩١)



[١٦٧] بريد بن الخضيب األسلمي، ثقة، ال بأس به. وكذا يفهم من كالم الشهيد
الثاني

- قدس سره - في درايته (١).
[١٦٨] بسطام بن الحصين، وكان وجها في أصحابنا. جش، صه (٢).

[١٦٩] بسطام بن شابور الزيات، أبو الحسين الواسطي مولى، وإخوته زكرياء وزياد
وحفص كلهم ثقات أخيار.

[١٧٠] بسطام بن علي، أبو علي الهمداني، وكان وكيال أيضا.
[١٧١] بشار بن يسار الضبيعي، ثقة.

[١٧٢] بشر بن دينار، ثقة.
[١٧٣] بشر بن مسلمة، يكنى أبا صدقة، ثقة.

[١٧٤] بشر بن شريح، ثقة.
[١٧٥] بكر بن األشعث، أبو إسماعيل الكوفي، ثقة.

[١٧٦] بكر بن جناح، أبو محمد الكوفي، ثقة.
[١٧٧] بكر بن عبد الله بن حبيب المزني. األقوى عندي قبول روايته.

[١٧٨] بكر بن محمد بن عبد الرحمن، وكان وجها في األصحاب أيضا.
[١٧٩] بكر بن محمد األزدي ابن أخي سدير الصيرفي، ثقة، ال بأس به.

قال حمدويه: ذكر محمد بن عيسى العبيدي: أن بكر بن محمد األزدي خير، فاضل.
كش (٣)

[١٨٠] بكر بن محمد بن حبيب، أبو عثمان األربي (٤)، وكان كامال في النحو واللغة
--------------------

١. شرح البداية: ١٣٤. قال فيه: " وبريد - بالباء - األسلمي صحابي... وليس لنا بريد - بالموحدة - في
باب

الضعفاء ".
٢. رجال النجاشي: ١١٠ - ١١١ / ٢٨١، خالصة األقوال: ٨١ / ١٦٢.

٣. رجال الكشي: ٥٩٢ / ١١٠٧.
٤. كذا في المخطوطتين ولكن في كتب الرجال: " أبو عثمان المازني ". راجع رجال النجاشي: ١١٠ /

،٢٧٩
خالصة األقوال: ٨١ / ١٦٠، جامع الرواة ١: ١٢٩.

(٩٢)



والعربية في البصرة.
[١٨١] بكير بن أعين، وكان من أجل األصحاب، خيرا، شكورا، مات على

االستقامة. وروى كش: أن الصادق (عليه السالم) قال فيه بعد موته: " لقد أنزله الله
تعالى بين

رسوله وأمير المؤمنين (عليهما السالم) " (١).
[١٨٢] بالل بن رياح، ثقة، ال بأس به.

[١٨٣] بيان بن الجزري، وكان فاضال، حجة أيضا.
باب التاء

[١٨٤] تقي بن نجم الحلبي، أبو الصالح، ثقة، وكان تلميذ بن سليمان أبو إدريس
المحاربي.
باب الثاء

[١٨٥] ثابت بن دينار، أبو حمزة الثمالي، وكان خيرا، حجة، ثبتا، جليل القدر،
عظيم الشأن، معتمدا عليه في الرواية والحديث.

[١٨٦] ثابت بن شريح، أبو إسماعيل الصائغ األنباري، ثقة.
[١٨٧] ثبيت بن محمد، أبو محمد، وكان متكلما، حاذقا، ذا اطالع في الحديث

والرواية والفقه، وكان من أصحابنا العسكريين.
[١٨٨] ثعلبة بن ميمون بن إسحاق النحوي، وكان وجها في أصحابنا، فقيها، قارئا،
نحويا، لغويا، راوية، عابدا، زاهدا، حسن العمل، خيرا، مقدما، معلوما بعلمه وفقهه

وجاللة قدره.
--------------------
١. رجال الكشي: ١٨١ / ٣١٥.

(٩٣)



باب الجيم
جابر بن عبد الله األنصاري، وكان جليل القدر، عظيم المنزلة، وشهد بدرا وثماني
عشرة غزوة مع رسول الله (صلى الله عليه وآله). والكشي أورد روايات كثيرة تدل

على مرتبته وحسن
عقيدته وانقطاعه إلى أهل البيت (عليهم السالم) (١).

[١٨٩] جابر بن المكفوف، ثقة، ال بأس به.
[١٩٠] جابر بن يزيد الجعفي، ثقة غير أن جل من يروي عنه ضعيف.

[١٩١] الجارود بن المنذر، أبو المنذر الكندي، ثقة ثقة.
[١٩٢] جبرئيل بن أحمد الفاريابي، يكنى أبا محمد، وكان كثير الرواية عن العلماء

بالعراق وقم وخراسان.
[١٩٣] جبير بن مطعم، ثقة. وروى الكشي بطريق ضعيف عن الكاظم (عليه السالم):

أنه من
حواري علي بن الحسين (عليه السالم)، أي من خلصائه (٢).

[١٩٤] جراح المدائني، ثقة، معروف، ذو كتاب.
[١٩٥] جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ثقة.
[١٩٦] جعفر بن أيوب السمرقندي، أبو سعيد. ويقال له: ابن العاجز، وكان متكلما،

صحيح الحديث والمذهب.
[١٩٧] جعفر بن أحمد بن وندك الرازي، أبو عبد الله، وكان متكلما، محدثا، فاضال.

[١٩٨] جعفر بن أحمد بن يوسف األودي، أبو عبد الله، وكان شيخا من أصحابنا
الكوفيين.

[١٩٩] جعفر بن بشر، أبو محمد البجلي الوشاء، وكان جليل القدر، عابدا،
صالحا، زاهدا.

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٨ / ٧٨ و ٤٠ - ٤٤ / ٨٦ - ٩٣.

٢. رجال الكشي: ٩ - ١٠ / ٢٠.

(٩٤)



[٢٠٠] جعفر بن الحسين بن علي بن شهريار، أبو محمد المؤمن القمي، وكان شيخ
أصحابنا القميين. وفي صه ابن الحسن (١).

[٢٠١] جعفر بن سليمان القمي، أبو محمد، ثقة، خير.
[٢٠٢] جعفر بن سهيل الصيقل، وكان وكيل أبي الحسن وأبي محمد وصاحب

الزمان (عليهم السالم).
[٢٠٣] جعفر بن عبد الله رأس المدادي، (٢) أبو عبد الله، وكان وجها في

األصحاب،
وأوثق الناس في حديثه.

[٢٠٤] جعفر بن عبيد الله بن جعفر، وكان له مكاتبة (٣).
[٢٠٥] جعفر بن عثمان بن زياد الرواسي، ثقة، خير. وروى الكشي عن حمدويه قال:

سمعت أشياخي يذكرون أن حمادا وجعفرا والحسين بني عثمان بن زياد الرواسي -
وحماد يلقب بالناب - كلهم ثقات، فاضلون، أخيار (٤).

[٢٠٦] جعفر بن علي بن أحمد القمي، المعروف بابن الرازي، ثقة، قليل الرواية.
[٢٠٧] جعفر بن المثنى بن عبد السالم األزدي العطار، وكان من أعيان أصحابنا

الكوفيين.
[٢٠٨] جعفر بن محمد بن إسحاق بن رباط، أبو القاسم البجلي، وكان شيخا،

خيرا، ورعا.
[٢٠٩] جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسين بن علي بن أبي

طالب (عليهما السالم)،
أبو عبد الله، وكان وجها في الطالبيين، متقدما، ولقد سمع وأجاد وأكثر وأفاد وعمر.

--------------------
١. خالصة األقوال: ٩١ / ٢٠٣.

٢. في رجال النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٦، وخالصة األقوال: ٩٠ / ١٩٥: " رأس المذري ".
٣. في خالصة األقوال: ٩٢ / ٢٠٦: " جعفر بن عبد الله بن جعفر، له مكاتبة "، وفي جامع الرواة ١: ١٥٣

نقال عن
الخالصة: " جعفر بن عبيد الله بن جعفر، له مكاتبة " ونقل فيه عن الشهيد الثاني: في نسخة ولد المصنف: "

له
مكانة ".

٤. رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٤.

(٩٥)



[٢١٠] جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه، أبو القاسم، وكان أبوه يلقب
بسلمة من خيار أصحاب سعد، وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجالئهم في

الحديث والفقه، وكلما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه. جش، ست، صه
.(١)

[٢١١] جعفر بن محمد الدوريستي، أبو عبد الله، ثقة.
[٢١٢] جعفر بن محمد بن سماعة، ثقة، وكان واقفا. جش، صه (٢).

[٢١٣] جعفر بن محمد بن عون األسدي، وكان وجها وجيها أيضا.
[٢١٤] جعفر بن محمد بن مالك، ثقة، ال بأس به.

[٢١٥] جعفر بن محمد بن يونس األحول الصيرفي، ثقة.
[٢١٦] جعفر بن معروف، يكنى أبا محمد، وكان وكيال مكاتبا (٣).

[٢١٧] جعفر بن ورقاء بن محمد بن ورقاء، أبو محمد، أمير بني شيبان بالعراق
ووجههم، صحيح الحديث والمذهب، وكان عظيما عند السلطان.

[٢١٨] جعفر بن هارون الكوفي، يكنى أبا عبد الله، ثقة.
[٢١٩] جعفر بن يحيى بن العالء، أبو محمد الرازي، ثقة كأبيه.
[٢٢٠] جفير بن الحكم العبدي، أبو المنذر، عربى، ثقة، حجة.

[٢٢١] جلبة بن عياض، أبو الحسن الليثي، أخو أبي ضمرة، ثقة غير أنه قليل
الحديث والرواية.

[٢٢٢] جميل بن دراج، أبو علي. وقيل أبو محمد (٤)، وكان شيخا جليال ووجه
الطائفة، وقد أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه واإلقرار له بالفقه. كش (٥).

--------------------
١. رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٨، الفهرست: ٩١ / ١٤١، خالصة األقوال: ٨٨ / ١٨٩. وفي رجال

النجاشي
وخالصة األقوال: " مسلمة " بدل " بسلمة ".

٢. رجال النجاشي: ١١٩ / ٣٠٥، خالصة األقوال: ٣٣٠ / ١٣٠١.
٣. خالصة األقوال: ٨٨ / ١٨٨.

٤. القائل ابن فضال كما في رجال النجاشي: ١٢٦ / ٣٢٨، وخالصة األقوال: ٩٢ - ٩٣ / ٢٠٩.
٥. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

(٩٦)



[٢٢٣] جميل بن صالح األسدي، وكان وجها وجيها أيضا.
[٢٢٤] جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الخياط الكوفي. وروى ابن عقدة عن ابن

نهير
توثيقه وتوثيق أبيه. وقال العالمة: هذه الرواية ال تقتضي عندي التعديل لكنها من

المرجحات (١). هذا، واألقرب عندي قبول روايته.
[٢٢٥] جندب بن جنادة، أبوذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، وكان أحد األركان

األربعة: سلمان والمقداد وأبوذر وحذيفة عليهم الرضوان.
[٢٢٦] جوب بن زهير، وكان من كبار التابعين وزهادهم.

[٢٢٧] جهم بن حكيم الكوفي، ثقة، حجة.
باب الحاء

[٢٢٨] حاجز، وكان من وكالء الناحية المقدسة.
[٢٢٩] الحارث بن عمران الجعفري الكالبي الكوفي، ثقة.

[٢٣٠] الحارث بن غصين، ثقة.
[٢٣١] الحارث بن قيس األعور، وكان جليل القدر فقهيا أيضا.

[٢٣٢] الحارث بن المغيرة البصري، أبو علي، وكان جليل القدر، رفيع المنزلة، وله
كتاب. جش (٢).

[٢٣٣] حبيب السجستاني، وكان من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما
السالم)، منقطعا

إليهما، وكان أوال خارجيا ثم دخل. كش (٣).
[٢٣٤] حبيب بن المعلل الخثعمي المدائني، ثقة ثقة، وكان جليل القدر. ومن نسبه

إلى الكذب فقد كذب.
--------------------

١. خالصة األقوال: ٩٣ / ٢١١. وفيه: " ابن نمير ".
٢. رجال النجاشي: ١٣٩ / ٣٦١.
٣. رجال الكشي: ٣٤٧ / ٦٤٦.

(٩٧)



[٢٣٥] حبيب بن مظهر - وقيل: مظاهر - (١) األسدي، وكان مخلصا، شكورا، قتل
مع

الحسين (عليه السالم).
[٢٣٦] حجاج بن رفاعة الكوفي، أبو رفاعة أو أبو علي الخشاب، ثقة ثقة.

[٢٣٧] حجر بن زائدة الحضرمي، أبو عبد الله، وكان صحيح المذهب، صالحا، من
أعيان صلحاء الطائفة المحقة.

[٢٣٨] حجر بن عدي الكندي، وكان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم، وكان
من األبدال. جخ (٢).

[٢٣٩] حديد بن حكيم، أبو علي األزدي المدائني، وكان وجها، متكلما، فاضال،
عارفا.

[٢٤٠] حذيفة بن منصور بن كثير الخزاعي، أبو محمد، ثقة، ال بأس به. وقال ابن
الغضائري: حديثه غير نقي يروي الصحيح والسقيم. والشيخ المفيد (رحمه الله) وثقه

(٣). وروى
كش حديثا في مدحه (٤).

[٢٤١] حذيفة بن اليمان العبسي - رضي الله عنه - عدادة في األنصار، أحد األركان
األربعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.

[٢٤٢] حريز بن عبد الله السجستاني، أبو محمد األزدي، ثقة.
[٢٤٣] حسان بن مهران الجمال، ثقة ثقة، وكان أصح من صفوان وأرجح.

جش، صه (٥).
[٢٤٤] الحسن بن أبي سارة النيلي، ثقة.

--------------------
١. رجال الكشي: ٧٨ / ١٣٣، وحكاه في خالصة األقوال: ١٣٢ / ٣٥٢.

٢. رجال الطوسي: ٣٨ / ٦ في أصحاب علي (عليه السالم).
٣. حكى عنه العالمة في خالصة األقوال: ١٣١ / ٣٥٠.

٤. رجال الكشي: ٣٣٦ / ٦١٥.
٥. رجال النجاشي: ١٤٧ / ٣٨١، خالصة األقوال: ١٣٥ / ٣٦٤.

(٩٨)



[٢٤٥] الحسن بن أحمد بن زيدويه القمي، ثقة.
[٢٤٦] الحسن بن أحمد بن القاسم بن محمد بن علي بن أبي طالب الشريف النقيب،

أبو
محمد، وكان سيدا جليل القدر في هذه الطائفة.

[٢٤٧] الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي، أبو محمد، وكان من وجوه
األصحاب، وكذا أبوه وجده، وهم من أهل الري.

[٢٤٨] الحسن بن جعفر بن الحسن بن علي بن أبي طالب (عليه السالم)، أبو محمد
المدائني،
ثقة. ق.

[٢٤٩] الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين، أبو محمد الشيباني، ثقة، جليل.
[٢٥٠] الحسن بن خنيس، ثقة، ال بأس به.

[٢٥١] الحسن بن الحسين بن الحسن الجخدري (١) الكندي، ثقة، جيد.
[٢٥٢] الحسن بن الحسين السكوني، عربى، كوفي، ثقة.

[٢٥٣] الحسن بن الحسين اللؤلؤي، وكان كثير الرواية، وضعفه ابن بابويه (رحمه
الله) (٢).

وعندي أنه ال بأس بقبول روايته. وقد وثقه أكثر األصحاب (٣).
[٢٥٤] الحسن بن حمزة بن علي، أبو محمد الطبري المعروف بالمرعش، وكان من

وجوه هذه الطائفة وأجالئها وفقهائها وفضالئها وزهادها وادبائها.
[٢٥٥] الحسن بن خنيس، ثقة، ال بأس به. وروى كش ما يدل على مدحه (٤).

[٢٥٦] الحسن بن راشد، يكنى أبا علي، ثقة.
[٢٥٧] الحسن بن زياد العطار، ثقة.

--------------------
١. كذا في المخطوطتين ولكن في رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٥، وخالصة األقوال: ١٠٤ / ٢٤٣، وجامع

الرواة ١:
١٩٣: " الجحدري " بالحاء المهملة.

٢. حكاه عنه الشيخ في رجاله: ٤٦٩ / ٤٥ في من لم يرو عن األئمة.
٣. كالنجاشي في رجاله: ٤٠ / ٨٣.

٤. رجال الكشي: ٤٠٣ / ٧٥٣.

(٩٩)



[٢٥٨] الحسن بن السري الكاتب الكرخي، ثقة. د (١).
[٢٥٩] الحسن بن سعيد بن حماد األهوازي، أخو الحسين، ثقة أديب.

[٢٦٠] الحسن بن سيف بن سليمان التمار، ثقة. واألولى التوقف فيما ينفرد به حتى
تثبت عدالته. صه (٢).

[٢٦١] الحسن بن شجرة بن ميمون، ثقة.
[٢٦٢] الحسن بن صدقة بن المدائني، ثقة، ال بأس به وكذا أخوه، رويا عن الصادق

والكاظم (عليهما السالم).
[٢٦٣] الحسن بن ظريف بن ناصح، يكنى أبا محمد، ثقة.

[٢٦٤] الحسن بن عبد الصمد بن عبيد الله األشعري، وكان شيخا ووجها من اصحابنا
القميين.

[٢٦٥] الحسن بن عبد الله، وكان عابدا، زاهدا، خيرا، مؤتمنا أيضا.
[٢٦٦] الحسن بن عطية الحناط، ثقة وكذا أخواه محمد وعلي. وقد رووا عن

الصادق (عليه السالم).
[٢٦٧] الحسن بن علوان الكليني الكوفي، وأخوه الحسين بن علوان، ثقتان. رويا عن

الصادق عليه التحية واإلكرام.
[٢٦٨] الحسن بن علي بن أبي حمزة، ال بأس به. قال الحسن بن علي بن فضال: إني

ألستحي من الله أن أروي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة. وقال ابن الغضائري:
أبو محمد واقف بن واقف، ضعيف في نفسه وأبوه أوثق منه (٣). وأنا لم أر لذلك

وجها
صبيحا.

[٢٦٩] الحسن بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد العماني الحذاء، وكان جليل القدر،
--------------------
١. رجال ابن داود: ١٠٧ / ٤١٣.

٢. خالصة األقوال: ١٠٨ - ١٠٩ / ٢٧١.
٣. حكى عنهما العالمة في خالصة األقوال: ٣٣٤ / ١٣٢٠.

(١٠٠)



فقهيا، متكلما، أديبا. وفي جخ: الحسن بن عيسى أبو علي المعروف بابن أبي عقيل
العماني (١).

[٢٧٠] الحسن بن علي، أبو محمد الحجال، وكان من وجوه أصحابنا القميين.
[٢٧١] الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي، ثقة، وكذا أبوه الحسن بن

علي بن بقاج (٢) الكوفي، وكان معلوما، مشهورا، صحيح الحديث.
[٢٧٢] الحسن بن علي بن زياد الوشاء، وكان وجها من وجوه هذه الطائفة المحقة،

وعينا من عيونهم.
[٢٧٣] الحسن بن علي بن سفيان البزوفري خاص، يكنى أبا عبد الله، وكان شيخا

جليل
القدر، عظيم المرتبة. ويظهر من جش وجخ أنه الحسين (٣) وأنهما واحد. وذكرهما

العالمة رجلين (٤).
[٢٧٤] الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثقة.

[٢٧٥] الحسن بن علي بن فضال الكوفي، يكني أبا محمد، وكان جليل القدر، عظيم
المنزلة، عالما، زاهدا، ثقة في حديثه. وروي الكشي خبرا صحيحا يدل على أنه كان

فطحيا ورجع عنه قبل موته (٥).
[٢٧٦] الحسن بن علي بن النعمان، ثقة وكذا أبوه علي بن النعمان األعلم.

[٢٧٧] الحسن بن علي بن يقطين، وكان فقيها، متكلما، أديبا.
[٢٧٨] الحسن بن عمرو بن منهال بن مقالص الكوفي، ثقة وكذا أبوه عمرو بن

منهال.
[٢٧٩] الحسن بن غيبة (٦) الصوفي الكوفي، ثقة.

--------------------
١. رجال الطوسي: ٤٧١ / ٥٣ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم).

٢. في رجال النجاشي: ٤٠ / ٨٢: " بقاح ".
٣. رجال النجاشي: ٦٨ / ١٦٢، رجال الطوسي: ٤٦٦ / ٢٧ في من لم يرو عن األئمه (عليهم السالم).

٤. خالصة األقوال: ١٠٢ / ٢٣١ الحسن بن علي بن سفيان، و ١١٥ / ٢٨٣ الحسين بن علي بن سفيان.
٥. رجال الكشي: ٥٦٥ / ١٠٦٧.

٦. كذا في المخطوطتين ولكن لم أجد بهذا العنوان في كتب الرجال والموجود: " عنبسة الصوفي " كما في
ف

رجال النجاشي: ٦١ / ١٤٢، وخالصة األقوال: ١٠٧ / ٢٦٠، وجامع الرواة ١: ٢١٩.

(١٠١)



[٢٨٠] الحسن بن قدامة الكناني الحنفي، ثقة.
[٢٨١] الحسن بن مالك القمي، وكان من أصحاب أبي الحسن الهادي (عليه السالم).

وقيل:
الحسين بالياء (١).

[٢٨٢] الحسن بن متيل، وكان وجها من وجوه األصحاب، كثير الحديث والرواية.
[٢٨٣] الحسن بن محبوب السراد، وكان عظيم المنزلة، أحد األركان األربعة،

أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه والعلم والمعرفة (٢).
[٢٨٤] الحسن بن محمد، أبو علي القطان، ثقة. واألولى التوقف فيما ينفرد به حتى

تثبت عدالته. صه (٣).
[٢٨٥] الحسن بن محمد بن أحمد الصفار البصري، وكان شيخا جليال من أصحابنا.
[٢٨٦] الحسن بن محمد بن جمهور القمي، أبو محمد البصري، ثقة في نفسه غير أنه

يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، وكان أوثق من أبيه وأصلح. جش (٤).
[٢٨٧] الحسن بن محمد الحضرمي، ثقة.

[٢٨٨] الحسن بن أبي عبد الله محمد بن خالد الطيالسي (٥)، ثقة.
[٢٨٩] الحسن بن محمد بن سماعة، أبو محمد الكندي الصيرفي، وكان شيخا فقيها

من شيوخ الواقفة لكنه ثقة كثير الحديث.
[٢٩٠] الحسن بن محمد بن الفضل بن يعقوب، أبو محمد، وكان جليل القدر.

[٢٩١] الحسن بن محمد النهاوندي، أبو علي، وكان عالما، متكلما أيضا.
--------------------

١. القائل هو الشيخ في رجاله: ٤١٣ / ٨ في أصحاب الهادي. واختاره أيضا ابن داود في رجاله: ١٢٦ /
.٤٨٦

٢. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠، وحكاه عنه في خالصة األقوال: ٩٧ / ٢٢٢.
٣. خالصة األقوال: ١٠٩ / ٢٧٢.
٤. رجال النجاشي: ٦٢ / ١٤٤.

٥. الصحيح ما أثبتناه، وفي المخطوطتين: " الحسن بن محمد بن أبي عبد الله... ". راجع رجال النجاشي:
٢١٩ / ٥٧٢، خالصة األقوال: ١٠٨ / ٢٦٥، جامع الرواة ١: ١٨٩.

(١٠٢)



[٢٩٢] الحسن بن موسى الخشاب، وكان كثير الحديث والعلم، مشهورا، معروفا.
[٢٩٣] الحسن بن موسى، أبو محمد النوبختي، وكان شيخا، متكلما ممتازا عن

نظرائه في زمانه.
[٢٩٤] الحسن بن موفق الكوفي، ثقة إال أنه قليل الحديث، وكان شيخا في أصحابنا.

[٢٩٥] الحسن بن النضري، ثقة جليل القدر.
[٢٩٦] الحسن بن هارون بن عمران الهمداني، أبو محمد، وكان وكيال.

[٢٩٧] الحسين بن أبي حمزة، ثقة، حجة.
[٢٩٨] الحسين بن أبي سعيد بن هاشم بن حيان المكاري، أبو عبد الله، وكان هو

وأبوه
وجهين من الواقفة، وكان الحسين ثقة في حديثه. جش (١). وقيل: الحسن بدون الياء

.(٢)
[٢٩٩] الحسين بن أبي العالء الخفاف، أبو علي األعور، ثقة، ال بأس به.

[٣٠٠] الحسين بن أحمد بن المغيرة، أبو عبد الله البوشنجي، وكان عراقيا مضطرب
المذهب والعقيدة غير أنه ثقة.
[٣٠١] الحسين بن أسد، ثقة.

[٣٠٢] الحسين بن أشكيب، وكان شيخا خراسانيا، خيرا، مقدما، ثبتا.
[٣٠٣] الحسين بن بشار، ثقة، حجة.

[٣٠٤] الحسين بن ثقبة بن أبي فاختة، ثقة.
[٣٠٥] الحسين بن الجهم بن بكير بن أعين، وكان من أصحاب الكاظم (عليه

السالم).
[٣٠٦] الحسين بن الحسن الحسيني الرازي، وكان خيرا، فاضال أيضا.

[٣٠٧] الحسين بن حمزة الليثي الكوفي ابن بنت أبي حمزة الثمالي، ثقة.
[٣٠٨] الحسين بن روح، المكنى بأبي القاسم، وكان من السفراء الثقات الكرام

المأمونين.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٣٨ / ٧٨.
٢. القائل هو العالمة في خالصة األقوال: ٣٣٥ / ١٣٢٣.

(١٠٣)



[٣٠٩] الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، أبو عبد الله، يلقب ذا الدمعة، وكان
الصادق (عليه السالم) تبناه ورباه وزوجه بنت األرقط. جش، صه (١).

[٣١٠] الحسين بن سعيد بن حماد، أبو محمد األهوازي، وكان عينا من العيون.
[٣١١] الحسين بن شاذويه، أبو عبد الله الصفار، ويقال له: الصحاف أيضا، ثقة غير

أنه قليل الحديث.
[٣١٢] الحسين بن صدقة، ثقة.

[٣١٣] الحسين بن عبد ربه، ثقة. وقيل: إنه كان من الوكالء أيضا (٢).
[٣١٤] الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري، أبو عبد الله، وكان فاضال، كثير

السماع، عارفا بالرجال، شيخ الطائفة، أجاز للشيخ وللنجاشي.
[٣١٥] الحسين بن عبيد الله بن جعفر، ثقة، وكانت له مكاتبة (٣).

[٣١٦] الحسين بن عبيد الله بن حمران الهمداني، المعروف بالسكوني، ثقة.
[٣١٧] الحسين بن عبيد الله السعدي، ثقة، ثبت، وإن طعن عليه أو رمى بالغلو. وله

كتب صحيحة الحديث (٤).
[٣١٨] الحسين بن عثمان األحمسي، ثقة.

[٣١٩] الحسين بن عثمان بن زياد الرواسي، ثقة، فاضل. وكذا أخواه حماد وجعفر.
[٣٢٠] الحسين بن عثمان بن شريك، ثقة.

[٣٢١] الحسين بن علوان الكليني، عامي، ثقة.
[٣٢٢] الحسين بن علي، أبو عبد الله المصري، وكان متكلما، أديبا أيضا.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٥، خالصة األقوال: ١١٨ / ٢٩٠.

٢. حكاه عن رواية الكشي العالمة في خالصة األقوال: ١١٧ / ٢٨٨، ولكن في رجال الكشي: ٥١٣ -
٥١٤ / ٩٩٢: " على بن الحسين بن عبد ربه "، وانظر جامع الرواة ١: ٢٤٤ - ٢٤٥.

٣. رجال ابن داود: ١٢٤ - ١٢٥، وجعله في خالصة األقوال: ١٢٠ / ٣٠٢: " الحسين بن عبد الله ".
٤. رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٦، خالصة األقوال: ٣٣٨ - ٣٣٩ / ١٣٣٩.

(١٠٤)



[٣٢٣] الحسين بن علي بن الحسين، عم الصادق (عليهم السالم)، وكان تابعيا، مدينا،
فاضال،
عارفا.

[٣٢٤] الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو عبد الله، ثقة،
خير.

[٣٢٥] الحسين بن علي بن سفيان، أبو عبد الله البزوفري، وكان شيخا جليال من
أصحابنا.

[٣٢٦] الحسين بن علي بن يقطين، ثقة.
[٣٢٧] الحسين بن عمر بن يزيد، ثقة.

[٣٢٨] الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن ميمون، أبو عبد الله الكاتب، ثقة،
وكان

أبوه القاسم من وجوه الشيعة.
[٣٢٩] الحسين بن مالك القمي، ثقة.

[٣٣٠] الحسين بن محمد بن عامر، ثقة.
[٣٣١] الحسين األشعري القمي، أبو عبد الله، ثقة.

[٣٣٢] الحسين بن محمد بن علي األزدي، أبو عبد الله، ثقة.
[٣٣٣] الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر األشعري القمي، أبو عبد الله، وكان

فاضال، وله كتاب روى عنه محمد بن يعقوب.
[٣٣٤] الحسين بن محمد بن الفرزدق، المعروف بالقطعي، ثقة.

[٣٣٥] الحسين بن المختار، أبو عبد الله القالنسي، ثقة، ال بأس به، وكان من خاصة
الكاظم (عليه السالم) وثقاته، وكان ممن روى النص على الرضا (عليه السالم).

[٣٣٦] الحسين بن نعيم الصحاف، مولى بني أسد، ثقة، وكذا أخواه محمد وعلي.
وقد رووا عن الصادق (عليه السالم).

[٣٣٧] حفص بن البختري، ثقة.
[٣٣٨] حفص بن سابور، ثقة.

[٣٣٩] حفص بن سالم، أبو والد الحناط، ثقة.

(١٠٥)



[٣٤٠] حفص بن سوقة العمري، ثقة.
[٣٤١] حفص بن عاصم، أبو عاصم السلمي، ثقة.

[٣٤٢] حفص بن العالء الكوفي، ثقة.
[٣٤٣] حفص بن عمرو بن العمري المعروف، وكان وكيال ألبي محمد (عليه السالم)

.(١)
[٣٤٤] الحكم بن الحكيم، أبو خالد الصيرفي، ثقة.

[٣٤٥] الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، ثقة.
[٣٤٦] الحكم القتات الكوفي، ثقة.

[٣٤٧] الحكم بن المختار بن أبي عبيدة، يكنى أبا محمد، ثقة.
[٣٤٨] حماد بن أبي طلحة بياع السابري، ثقة.

[٣٤٩] حماد السمندري، ثقة، ال بأس به.
[٣٥٠] حماد بن شعيب، أبو شعيب الحماني، ثقة، صدوق.

[٣٥١] حماد بن صمخة (٢) الكوفي، ثقة.
[٣٥٢] حماد بن عثمان بن عمر بن خالد الفزازي، ثقة، وكذا أخوه عبد الله.

[٣٥٣] حماد بن عثمان الناب، وكان عالما، فاضال، خيرا، جليل القدر، وقد أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه والعلم (٣).

[٣٥٤] حماد بن عيسى، أبو محمد الجهني، وكان ثقة في حديثه، صدوقا، خيرا،
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه (٤).

[٣٥٥] حمدان بن سليمان، أبو سعيد النيسابوري، وكان من وجوه األصحاب أيضا.
--------------------

١. رجال الكشي: ٥٣٢ / ١٠١٥، خالصة األقوال: ١٢٨ / ٣٣٤.
٢. كذا في المخطوطتين ولكن في رجال الطوسي: ١٧٥ / ١٤٩ في أصحاب الصادق (عليه السالم)

وخالصة األقوال:
١٢٤ / ٣٢٢: " ضمخة " بالضاد المعجمة.

٣. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

٤. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

(١٠٦)



[٣٥٦] حمدان بن المعافي، أبو جعفر الصبيحي، مولى، وكان قد روى عن الكاظم
والرضا (عليهما السالم) ودعوا له.

[٣٥٧] حمدويه بن نصير، وكان كثير العلم والرواية، حسن المذهب، عديم النظير
في زمانه.

[٣٥٨] حمران بن أعين، وكان تابعيا، صدوقا، شكورا، وفيما رواه الكشي في
مدحه: " أنه مؤمن ال يرتد والله أبدا " (١) وفي بعضه: " أنه من حواري محمد بن علي

وجعفر بن محمد (عليهما السالم) " (٢).
[٣٥٩] حمزة بن بزيع، وكان من أجالء هذه الطائفة وثقاتهم وصلحائهم، كثير العلم

والعمل.
[٣٦٠] حمزة بن الطيار، ثقة، صدوق.

[٣٦١] حمزة بن القاسم بن علي بن حمزة، أبو يعلى، وكان جليل القدر، كثير
الحديث

أيضا.
[٣٦٢] حمزة بن يعلى األشعري، أبو يعلى القمي، ثقة.

[٣٦٣] حميد بن حماد، ثقة.
[٣٦٤] حميد بن زياد، ثقة، كثير العلم والتصانيف، وكان وجها في الواقفة. جش،

ست، صه (٣).
[٣٦٥] حميد بن المثنى، أبو المغراء، ثقة ثقة.

[٣٦٦] حنان بن سدير بن حكم الصيرفي، ثقة.
[٣٦٧] حيان بن على المغربي، ثقة.

[٣٦٨] حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، وكان فاضال جليل القدر أيضا.
--------------------
١. رجال الكشي: ١٧٨ / ٣٠٥.

٢. رجال الكشي: ١٠ / ٢٠.
٣. رجال النجاشي: ١٣٢ / ٣٣٩، الفهرست: ١١٤ / ٢٣٨، خالصة األقوال: ١٢٩ / ٣٤١.

(١٠٧)



باب الخاء
[٣٦٩] خالد بن أبي إسماعيل الكوفي، ثقة.

[٣٧٠] خالد بن جرير بن عبد الله البجلي، ثقة، صالح، خير.
[٣٧١] خالد بن زيد، أبو أيوب األنصاري، ثقة، مشكور.

[٣٧٢] خالد بن سعيد، أبو سعيد القماط الكوفي، ثقة.
[٣٧٣] خالد بن صبيح الكوفي، ثقة.

[٣٧٤] خالد بن عبد الرحمن، أبو الهيثم العطار، ثقة ثقة.
[٣٧٥] خالد بن زماد (١) القالنسي، ثقة.

[٣٧٦] خالد بن يزيد، أبو زيد العكلي، ثقة.
[٣٧٧] خزيمة بن ثابت، وكان من التابعين الذين رجعوا إلي أمير المؤمنين عليه

صلوات رب العالمين.
[٣٧٨] خضر بن عيسى، كان من أهل الجبل، خيرا، ال بأس به.

[٣٧٩] خضيب بن عبد الرحمن الوابشي الكوفي، ثقة، زاهد.
[٣٨٠] خطاب بن سلمة الكوفي، ثقة.

[٣٨١] خالد بن أبي مسلم الصفار، ثقة، ال بأس به.
[٣٨٢] خالد بن خالد المقري، ثقة، خير.

[٣٨٣] خلف بن حماد بن ناشر بن المسيب الكوفي، ثقة، جيد.
[٣٨٤] خليل العبدي الكوفي، ثقة.

[٣٨٥] خيثمة بن عبد الرحمن، ثقة، فاضل.
[٣٨٦] خيران الخادم، ثقة.
--------------------

١. كذا في المخطوطتين، ولكن عنونه في خالصة األقوال: ١٣٧ / ٣٧٢: " خالد بن زياد، وفي الفهرست:
١٢٢ / ٢٦٦، ورجال النجاشي: ١٤٩ / ٣٨٨: " خالد بن ماد ". وانظر جامع الرواة ١: ٢٩٢.

(١٠٨)



باب الدال
[٣٨٧] داود بن أبي زيد، اسمه زنكان، يكنى أبا سليمان، صادق اللهجة، ثقة.

جخ، ست (١).
[٣٨٨] داود بن أبي عوف، أبو الجحاف، ثقة.
[٣٨٩] داود بن أبي يزيد الكوفي العطار، ثقة.

[٣٩٠] داود بن أسد بن أعفر، أبو األحوص البصري، ثقة ثقة، وكان شيخا جليال
متكلما من أصحاب الحديث األجالء. وفي صه، ابن عفير بضم العين (٢).

[٣٩١] داود بن حصين األسدي الكوفي، ثقة.
[٣٩٢] داود بن زربي، وكان من أهل العلم والورع، ومن خاصة الكاظم (عليه السالم)

وثقاته،
وممن روى النص على الرضا (عليه السالم).

[٣٩٣] داود بن سرحان العطار الكوفي، ثقة.
[٣٩٤] داود بن سليمان، أبو سليمان الحمار الكوفي، ثقة.

[٣٩٥] داود بن سليمان بن جعفر، أبو أحمد القزويني، له كتاب عن الرضا (عليه
السالم).

وال يبعد أن يكون هذا هو الذي ذكره الشيخ المفيد (رحمه الله) في إرشاده حيث قال:
" داود بن

سليمان من خاصة الكاظم (عليه السالم) وثقاته، ومن أهل الورع والعلم والفقه من
شيعته،

وممن روى النص على الرضا (عليه السالم) " (٣).
[٣٩٦] داود بن علي اليعقوبي الهاشمي، ثقة.

[٣٩٧] داود بن فرقد الكوفي، ثقة ثقة.
[٣٩٨] داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أبو هاشم

--------------------
١. رجال الطوسي: ٤١٥ / ٢ في أصحاب الهادي (عليه السالم)، الفهرست: ١٢٥ / ٢٨٣.

٢. خالصة األقوال: ١٤٣ / ٣٩٤، وفيه: " داود بن أسد بن عفر... وأبوه أسد بن عفير ".
٣. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

(١٠٩)



الجعفري (رحمه الله)، وكان عظيم الشأن، جليل المنزلة، شريف القدر عند األئمة
(عليهم السالم)، وقد

شاهد الرضا والجواد والهادي والعسكري وصاحب األمر صلوات الله عليهم
أجمعين. وقد روى عنهم كلهم (١)، وهو من سفراء الصاحب، وأحد األبواب

المعروفين الذين ال تختلف االثني عشرية فيهم (٢).
[٣٩٩] داود بن كثير الرقي، ثقة، ال بأس به. وفي إرشاد المفيد: " أنه من خاصة

الكاظم (عليه السالم) وثقاته وأهل الورع والعلم " (٣). وروى كش عن الصادق (عليه
السالم) أنه قال: " داود

الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله (صلى الله عليه وآله) " (٤). وقال العالمة: "
األقوى عندي قبول

روايته، لقول الشيخ وقول الكشي أيضا " (٥). وقال أبو جعفر بن بابويه: روي عن
الصادق (عليه السالم) أنه قال: " أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله

(صلى الله عليه وآله) " (٦) وقال
بعض: " إنه ضعيف جدا " (٧). ونحن ال نبالي بقوله أصال.

[٤٠٠] داود بن محمد النهدي الكوفي، ثقة.
[٤٠١] داود بن النعمان، ثقة، خير، فاضل.

[٤٠٢] داود بن يحيى بن بشير الدهقان، يكنى أبا سليمان، ثقة.
باب الذال

[٤٠٣] ذريح بن محمد بن يزيد، أبو الوليد المحاربي، ثقة، وكان جليل القدر، رفيع
المنزلة عند األئمة (عليهم السالم) أيضا.

--------------------
١. الفهرست: ١٢٤ / ٢٧٦، رجال النجاشي: ١٥٦ / ٤١١، خالصة األقوال: ١٤٢ / ٣٩٠.

٢. حكاه عن ربيع الشيعة في جامع الرواة ١: ٣٠٧.
٣. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

٤. رجال الكشي: ٤٠٢ / ٧٥٠.
٥. خالصة األقوال: ١٤٠ - ١٤١ / ٣٨٨، وحكى العالمة األقوال كلها.

٦. الفقيه ٤: ٤٩٥.
٧. هو النجاشي في رجاله: ١٥٦ / ٤١٠.

(١١٠)



باب الراء
[٤٠٤] رافع بن سلمة بن زياد األشجعي، من عيون الثقات (رحمه الله).

[٤٠٥] ربعي بن عبد الله بن الجارود، ثقة.
[٤٠٦] الربيع بن أبي مدرك، أبو سعيد الكوفي، ثقة.

[٤٠٧] رجاء بن يحيى بن سليمان (١)، أبو الحسين العبرتائي، ثقة، وخصت منزلته
عند

الهادي (عليه السالم).
[٤٠٨] رزق بن مرزوق الكوفي، ثقة.

[٤٠٩] رشيد بن زيد الجعفي الكوفي، ثقة.
[٤١٠] رشيد الهجري، وكان مشكورا، خيرا، جيدا.

[٤١١] رفاعة بن موسى األسدي النخاس، ثقة في حديثه وروايته.
[٤١٢] رقيم بن إلياس البجلي الكوفي، ثقة.

[٤١٣] رميلة، ثقة، وكان من أصحاب أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.
[٤١٤] روح بن عبد الرحيم الكوفي، ثقة.

[٤١٥] رومي بن زرارة بن أعين، ثقة.
[٤١٦] الريان بن شبيب، خال المعتصم، ثقة.

[٤١٧] الريان بن الصلت األشعري، أبو علي، ثقة، صدوق.
باب الزاي

[٤١٨] زحر بن عبد الله، أبو الحسين األسدي الكوفي، ثقة.
[٤١٩] زر بن حبيس، وكان فاضال، خيرا أيضا.

--------------------
١. في رجال النجاشي: ١٦٦ / ٤٣٩: " يحيى بن سلمان "، وفي خالصة األقوال: ١٤٦ / ٤١٣: " يحيى

بن
سامان ".

(١١١)



[٤٢٠] زرارة بن أعين بن سنسن، شيخ أصحابنا في زمانه ومقدمهم، وكان قارئا،
فقيها، متكلما، شاعرا، أديبا، قد اجتمعت فيه خصال الفضل والدين، صادق

فيما يرويه. جش (١). وروى كش بطريق صحيح أنه قال الصادق (عليه السالم):
بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي وأبو بصير ليث بن البختري

المرادي ومحمد بن مسلم وزرارة، أربعة امناء الله على حالله وحرامه، ولوال
هؤالء انقطعت آثار النبوة واندرست (٢).

ثم قال الكشي: " أجمعت العصابة على تصديق هؤالء األوابين من أصحاب
الباقر والصادق (عليهما السالم) وانقادوا لهم بالفقه (٣) ".

وأما ما رواه الكشي أيضا في ذمة (٤) فمحمول على التقية، أو على دفع األذى عنه
كما ورد ذلك عنهم سيما عن الصادق (٥) وعلى جميعهم السالم.

[٤٢١] زرعة بن محمد، أبو محمد الحضرمي، ثقة.
[٤٢٢] زكار بن الحسن الدينوري، ثقة، وكان شيخا جليال من أصحابنا أيضا.

[٤٢٣] زكريا بن آدم بن عبد الله بن سعد األشعري القمي، وكان ثقة جليل القدر،
عظيم

المنزلة، علي الشأن.
[٤٢٤] زكريا، أبو يحيى كوكب الدم الموصلي، وكان شيخا من األخيار، وكان له

فضل
ودين. وتضعيفه غض (٦) ضعيف.

[٤٢٥] زكريا بن إدريس القمي، وكان جها وجيها أيضا.
[٤٢٦] زكريا بن سابور الواسطي، ثقة.

--------------------
١. رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٣.
٢. رجال الكشي: ١٧٠ / ٢٨٦.
٣. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.

٤. انظر رجال الكشي: ١٤٥ - ١٦٠ / ٢٣٠ - ٢٦٩.
٥. رجال الكشي: ١٣٨ / ٢٢١.

٦. حكاه العالمة عن ابن الغضائري في خالصة األقوال: ١٥١ / ٤٣٦ و ٣٤٩ / ١٣٨٢.

(١١٢)



[٤٢٧] زكريا بن عبد الصمد القمي، يكنى أبا جرير، ثقة.
[٤٢٨] زكريا بن يحيى التميمي الكوفي، ثقة.

[٤٢٩] زكريا بن يحيي الواسطي، ثقة.
[٤٣٠] زياد بن أبي الحالل الكوفي، ثقة.

[٤٣١] زياد بن أبي رجاء، ثقة، خير.
[٤٣٢] زياد بن أبي غياث، واسمه مسلم، ثقة، سليم.

[٤٣٣] زياد بن سابور الواسطي، أبو الحسن أخو بسطام، ثقة.
[٤٣٤] زياد بن سوقة، ثقة.

[٤٣٥] زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذاء، ثقة، حجة.
[٤٣٦] زياد بن مروان القندي، ثقة. قال المفيد قدس سره: " إنه من خاصة الكاظم

(عليه السالم)
وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روي النص على الرضا (عليه

السالم) " (١).
وقال جش: " قام ووقف في الرضا (عليه السالم) " (٢).
[٤٣٧] زيد بن عبد الله الخياط، يكنى أبا حكيم، ثقة.

[٤٣٨] زيد بن محمد بن يونس، أبو اسامة الشحام، ثقة. وفي صه، زيد بن يونس
.(٣)

وقيل بن موسى (٤).
باب السين

[٤٣٩] سالم الخياط، أبو الفضل، ثقة.
--------------------

١. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.
٢. رجال النجاشي: ١٧١ / ٤٥٠، وكذا العالمة في خالصة األقوال: ٣٤٩ / ١٣٨٠.

٣. خالصة األقوال: ١٤٨ / ٤٢٢، وكذا في رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٢، ورجال الطوسي: ١٩٥ / ٢
في

أصحاب الصادق (عليه السالم) ولكن في: ١٢٢ / ٢ عنونه: " زيد بن محمد بن يونس " في أصحاب الباقر
(عليه السالم).

٤. حكاه في رجال النجاشي: ١٧٥ / ٤٦٢، خالصة األقوال: ١٤٨ / ٤٢٢.

(١١٣)



[٤٤٠] سالم بن عبد الرحمن األشل، ثقة. وقيل: سلم بغير ألف (١).
[٤٤١] سالم بن مكرم، أبو خديجة، ثقة، ال بأس به. وضعفه ست (٢).

[٤٤٢] سدير بن حكيم الصيرفي، ثقة.
[٤٤٣] السري بن عبد الله بن يعقوب السلمي، ثقة.

[٤٤٤] سعد بن أبي خلف المعروف بالنظام (٣)، ثقة.
[٤٤٥] سعد بن سعد األحوص بن سعد بن مالك األشعري القمي، ثقة.

[٤٤٦] سعد بن ظريف الحنظلي اإلسكاف، ال بأس به، يعرف وينكر، صحيح
الحديث. ويقال له: الخفاف. جخ (٤). قال حمدويه: وكان ناووسيا وقف على

الصادق (عليه السالم) (٥). ضعيف، غض (٦).
[٤٤٧] سعد بن عبد الله بن أبي خلف، أبو القاسم، وكان شيخ هذه الطائفة ووجهها

وفقيهها، واسع األخبار، كثير التصانيف، جليل القدر.
[٤٤٨] سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللخمي، ثقة، وجه في الكوفة.
[٤٤٩] سعيد بن أحمد بن موسى، أبو القاسم المغراء، ثقة، صدوق.

[٤٥٠] سعيد بن بيان، أبو حنيفة سائق الحاج الهمداني، ثقة.
[٤٥١] سعيد بن جبير. روي كش خبرا عن الصادق (عليه السالم): " أن سعيد بن

جبير كان يأتم
بعلي بن الحسين وكان علي (عليه السالم) يثني عليه، وما كان سبب قتل الحجاج إياه

إال هذا
األمر، وكان مستقيما " (٧). وقال الفضل بن شاذان: " إنه لم يكن في زمن علي بن

--------------------
١. قاله الشيخ الطوسي في رجاله: ٢١١ / ١٤٠ في أصحاب الصادق (عليه السالم).

٢. الفهرست: ١٤١ / ٣٣٧.
٣. كذا في المخطوطتين ولكن المعنون في كتب الرجال: " المعروف بالزام ". راجع الفهرست: ١٣٧ /

٣٢٠، رجال
النجاشي: ١٧٨ / ٤٦٩، خالصة األقوال: ١٥٥ / ٤٥٠.

٤. رجال الطوسي: ٩٢ / ١٧ في أصحاب علي بن الحسين (عليه السالم).
٥. رجال الكشي: ٢١٤ - ٢١٥ / ٣٨٤.

٦. حكاه عن ابن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٣٥٣ / ١٣٩٠.
٧. رجال الكشي: ١١٩ / ١٩٠.

(١١٤)



الحسين (عليه السالم) في أول أمره إال خمسة أنفس: سعيد بن جبير وسعيد بن
المسيب

ومحمد بن جبير ويحيى بن ام الطويل وأبو خالد الكابلي " (١).
[٤٥٢] سعيد بن جناح األزدي، ثقة.

[٤٥٣] سعيد بن عبد الرحمن - وقيل: بن عبد الله - (٢) األعرج السمان، أبو عبد
الله،
ثقة.

[٤٥٤] سعيد بن غزوان األسدي، ثقة.
[٤٥٥] سعيد بن قيس الهمداني، وكان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم.

[٤٥٦] سعيد بن يسار الضبيعي (٣)، ثقة.
[٤٥٧] سعيد بن إسحاق النخعي، وكان حسن الحال، عابدا، ورعا.

[٤٥٨] سكين بن عبد العزيز الديلمي، أبو يعلى (رحمه الله) وكان شيخنا المتقدم في
الفقه

وغيره.
[٤٥٩] سالم بن أبي عمرة الخراساني، ثقة.

[٤٦٠] سلم الخياط، ثقة، ال بأس به.
[٤٦١] سالمة بن محمد األزدي، وكان شيخا في األصحاب، جليل القدر، عظيم

المنزلة.
[٤٦٢] سلمان الفارسي مولى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، يكنى أبا عبد الله، أول

األركان
األربعة، عظيم الحال والمنزلة، جسيم الشأن والمرتبة جدا.

[٤٦٣] سلمة بن محمد، أخو منصور، ثقة.
[٤٦٤] سليم الفراء الكوفي، ثقة.

--------------------
١. رجال الكشي: ١١٥ / ١٨٤.

٢. رجال الطوسي: ٢٠٤ / ٢٤ في أصحاب الصادق (عليه السالم)، ونقله في رجال النجاشي: ١٨١ /
٤٧٧، خالصة

األقوال: ١٥٨ / ٤٥٨.
٣. عنونه في رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٨: " الضبعي ".

(١١٥)



[٤٦٥] سليم بن قيس الهاللي، ثقة، ال بأس به، وكان من جملة األولياء من أصحاب
أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.

[٤٦٦] سليمان بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، ثقة.
[٤٦٧] سليمان بن خالد، أبو الربيع األفطح، وكان قارئا، فقيها، وجها أيضا. وسأل

حمدويه أيوب بن نوح عنه أثقة هو؟ فقال: كما يكون الثقة (١).
[٤٦٨] سليمان بن داود المنقري، أبو أيوب الشاذكوني، ثقة روى عن جماعة من

أصحابنا، من أصحاب الصادق (عليه السالم). وضعفه غض (٢).
[٤٦٩] سليمان بن سفيان، أبو داود المسترق، وهو المنشد، ثقة، خير.

[٤٧٠] سليمان بن سماعة الضبي، ثقة.

[٤٧١] سليمان بن صالح الكوفي، ثقة.
[٤٧٢] سليمان بن سيهر، ثقة، ال بأس به.

[٤٧٣] سماعة بن مهران، ثقة ثقة، وكان واقفيا. جخ (٣).
[٤٧٤] سنان بن ظريف والد عبد الله، ثقة.

[٤٧٥] سندي بن الربيع، ثقة، ثبت.
[٤٧٦] سندي بن عيسى الهمداني الكوفي، ثقة.

[٤٧٧] سندي بن محمد، اسمه أبان، يكنى أبا بشر، وكان وجها أيضا في أصحابنا
الكوفيين.

[٤٧٨] سويد بن عقلة (٤) الجعفي، ثقة، وكان من أولياء أمير المؤمنين عليه صلوات
رب العالمين.

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٥٦ / ٦٦٤.

٢. حكاه عنه العالمة في خالصة األقوال: ٣٥٢ / ١٣٨٨.
٣. رجال الطوسي: ٣٥١ / ٤ في أصحاب الكاظم (عليه السالم).

٤. في خالصة األقوال: ١٦٣ / ٤٧٥: " سويد بن غفلة ".

(١١٦)



[٤٧٩] سويد بن مسلم القالء، ثقة.
[٤٨٠] سهل بن حنيف، ثقة.

[٤٨١] سهل بن أحمد بن عبد الله الديباجي، ثقة، ال بأس به. وقد ظاهر بالدين في
آخر عمره كما كان يخفى أمره كثيرا في أوله.

[٤٨٢] سهل بن زادويه، أبو محمد القمي، وكان نقي الرواية، جيد الحديث أيضا.
[٤٨٣] سهل بن زياد اآلدمي الرازي، ثقة، ال بأس به.
[٤٨٤] سهل بن الهرمزان القمي، ثقة، قليل الحديث.

[٤٨٥] سهل بن اليسع بن عبد الله بن سعد األشعري القمي، ثقة.
[٤٨٦] سهيل بن زياد، أبو يحيى الواسطي، ثقة، وكان شيخا متكلما أديبا. وقيل: لم

يكن سهيل بكل الثبت في الحديث. جش (١).
[٤٨٧] سيف بن سليمان التمار، أبو الحسن الكوفي، ثقة وكذا ابنه الحسن بن سيف.

[٤٨٨] سيف بن عميرة النخعي، ثقة، وكان واقفيا.
باب الشين

[٤٨٩] شجرة بن ميمون بن أبي أراكة النبال، ثقة.
[٤٩٠] شعيب بن أعين الحداد الكوفي، ثقة.

[٤٩١] شعيب بن يعقوب العقرقوفي، أبو يعقوب، وكان عينا في األصحاب.
[٤٩٢] شهاب بن عبد ربه، ثقة، وكان من صلحاء الموالى وزهادهم.

باب الصاد
[٤٩٣] صالح بن أبي حماد، أبو الخير الرازي واسمه زاد به، ثقة، ال بأس به، وكان

أمره ملتبسا يعرف وينكر. جش (٢).
--------------------
١. رجال النجاشي: ١٩٢ / ٥١٣.
٢. رجال النجاشي: ١٩٨ / ٥٢٦.

(١١٧)



[٤٩٤] صالح بن خالد، أبو شعيب المحاملي، ثقة.
[٤٩٥] صالح بن محمد الهمداني، ثقة.

[٤٩٦] صباح بن صبيح الحذاء، ثقة، وكان عينا أيضا.
[٤٩٧] صباح بن موسى الساباطي، ثقة.

[٤٩٨] صباح بن يحيى، أبو محمد المزني، ثقة.
[٤٩٩] صباح بن يحيى، أبو المزني الكوفي، ال بأس به، وكان زيديا، حديثه في

حديث أصحابنا ضعيف، ويجوز أن يخرج شاهدا. غض (١). ويحتمل أن يكون هذا
هو

الذي قبيل هذا.
[٥٠٠] صبيح الصائغ، أبو علي الكوفي، ثقة، خير.

[٥٠١] صدقة بن بندار القمي، ثقة.
[٥٠٢] صعصعة بن صوحان (رحمه الله) وكان جليل القدر، علي المنزلة. وأورد

الكشي
روايات كثيرة تدل على ذلك (٢).

[٥٠٣] صفوان بن مهران بن المغيرة األسدي الجمال، ثقة، جليل القدر والحال.
[٥٠٤] صفوان بن يحيى، أبو محمد البجلي بياع السابري الكوفي، ثقة ثقة، وكان

أوثق أهل زمانه وأعبدهم، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له
بالفقه، وروى هو عن الرضا (عليه السالم)، وكان وكيال له (عليه السالم)، وكانت له

عنده منزلة شريفة،
وروى أبوه عن الصادق (عليه السالم) (٣).

باب الضاد
[٥٠٥] الضحاك بن أبو مالك الحضرمي، ثقة ثقة في حديثه، وكان متكلما.
[٥٠٦] ضريس بن عبد الملك بن أعين الشيباني، وكان فاضال خيرا أيضا.

--------------------
١. حكاه عن ابن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٣٦٠ / ١٤٢٢.

٢. رجال الكشي: ٦٧ - ٦٩ / ١٢١ - ١٢٣ و ٥٨٧ - ٥٨٨ / ١٠٩٩ - ١١٠٠.
٣. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠، الفهرست: ١٤٥ - ١٤٦ / ٣٥٦، خالصة األقوال: ١٧٠ - ١٧١ /

.٥٠٠

(١١٨)



باب الطاء
[٥٠٧] طاهر، غالم أبي الجيش، ثقة.

[٥٠٨] طالب بن جوشب (١) بن يزيد بن الخشاب بن رويم الكوفي، ثقة.
باب الظاء

[٥٠٩] ظريف بن ناصح، ثقة، صدوق، خير.
باب العين

[٥١٠] عاصم بن حميد الحناط الحنفي، وكان عينا وجها صدوقا أيضا.
[٥١١] عاصم الكوازي (٢)، ثقة.

[٥١٢] عامر بن كثير السراج الكوفي، ثقة وإن كان زيديا.
[٥١٣] عامر بن عبد الله بن جذاعة، وكان من حواري الباقر والصادق (عليهما

السالم). رواه كش
بطريق ضعيف (٣). وروى أيضا مثله في شأنه وشأن حجر بن زائدة أنه قال: " ال غفر

الله
لهما ". (٤) وقال العالمة: " التعديل عندي أرجح " (٥). وكذا عندي أيضا.

[٥١٤] عباد بن صهيب، أبو بكر التميمي، ثقة، وكان عاميا.
[٥١٥] عباد بن زياد األسدي الكوفي، ثقة، وكان زيديا.
[٥١٦] العباس بن جعفر، وكان خيرا فاضال نبيال أيضا.

--------------------
١. في رجال النجاشي: ٢٠٧ / ٥٤٩، وخالصة األقوال: ١٧٢ / ٥٠٧: " حوشب ".

٢. كذا في المخطوطتين، وعنونه في رجال النجاشي: ٣٠١ / ٨٢٠، وخالصة األقوال: ٢٢٠ / ٧٢٦: "
عاصم

الكوزي ".
٣. رجال الكشي: ١٠ / ٢٠.

٤. رجال الكشي: ٣٢٢ / ٥٨٣.
٥. خالصة األقوال: ٢١٧ - ٢١٨ / ٧١٧.

(١١٩)



[٥١٧] العباس بن عامر بن رياح، أبو الفضل القصباني، ثقة، صدوق، وكان كثير
الرواية والحديث.

[٥١٨] العباس بن عبد المطلب عم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، سيد من سادات
أصحابه، وهو

من أصحاب علي (عليه السالم) أيضا. صه (١).
[٥١٩] العباس بن علي بن أبي سارة، ثقة.

[٥٢٠] العباس بن معروف، أبو الفضل القمي، ثقة، صحيح الحديث.
[٥٢١] العباس بن موسى، أبو الفضل الوراق، ثقة.

[٥٢٢] العباس بن موسى النخاس الكوفي، ثقة.
[٥٢٣] العباس بن الوليد بن صبيح، ثقة.

[٥٢٤] العباس بن هشام، أبو الفضل الناشري األسدي، وكان جليل القدر في
أصحابنا، كثير الرواية خبيرا بها، وكسر اسمه فقيل: عبيس.

[٥٢٥] العباس بن يزيد الحرزي الكوفي، ثقة.
[٥٢٦] عيانة بن ربعي األسدي، وكان من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب

العالمين.
[٥٢٧] عبد األعلى مولى آل سام. نقل كش: أن الصادق (عليه السالم) أذن له في

الكالم، ألنه يقع
ويطير. صه (٢).

[٥٢٨] عبد األعلى بن علي بن أبي شعبة الحلبي، ثقة.
[٥٢٩] عبد الجبار بن أعين، ثقة.

[٥٣٠] عبد الحميد بن أبي العالء بن عبد الملك األزدي، ثقة.
[٥٣١] عبد الحميد بن سالم العطار، ثقة، صدوق.

[٥٣٢] عبد الحميد بن عواض الطائي، ثقة.
--------------------
١. خالصة األقوال: ٢٠٩ / ٦٧٦.

٢. خالصة األقوال: ٢٢٢ / ٧٣٤، رجال الكشي: ٣١٩ / ٥٧٨.

(١٢٠)



[٥٣٣] عبد الخالق بن عبد ربه، ثقة، وكان من صلحاء الموالي.
[٥٣٤] عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، ثقة، جيد.

[٥٣٥] عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري، ثقة، شهد مع علي (عليه السالم). جخ،
صه (١). ضربه

الحجاج على كتفيه على سب علي (عليه السالم). كش (٢).
[٥٣٦] عبد الرحمن بن أبي نجران، ثقة ثقة، وكان ممن يعتمد على قوله وحديثه.

[٥٣٧] عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه، وكان متكلما فاضال مصنفا جيد الكالم.
[٥٣٨] عبد الرحمن بن بدر، أبو إدريس الكوفي، ثقة، ال بأس به.

[٥٣٩] عبد الرحمن بن الحجاج البجلي، وكان ثقة ثقة، ثبتا، وجها، جليل القدر.
[٥٤٠] عبد الرحمن بن عبد ربه، ثقة، ممدوح. قال الكشي: " حدثني أبو الحسن

حمدويه بن نصير قال: سمعت بعض المشايخ يقول: وسألته عن وهب وشهاب
وعبد الرحمن بني عبد ربه وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه؟ قال: كلهم خيار

فاضلون " (٣).
[٥٤١] عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم البجلي، أبو محمد، ثقة ثقة، وكان جليال

في األصحاب.
[٥٤٢] عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الرزمي الغزازي (٤)، أبو محمد، ثقة.

[٥٤٣] عبد الرحيم بن عبد ربه، وكان خيرا فاضال صالحا من صلحاء الموالي.
[٥٤٤] عبد السالم بن سالم البجلي الكوفي، ثقة.

[٥٤٥] عبد السالم بن صالح، أبو الصلت الهروي، ثقة، صحيح الحديث، وكان
--------------------

١. رجال الطوسي: ٤٨ / ٢٨ في أصحاب علي (عليه السالم)، خالصة األقوال: ٢٠٤ / ٦٤٧.
٢. رجال الكشي: ١٠١ / ١٦٠.
٣. رجال الكشي: ٤١٤ / ٧٨٣.

٤. كذا في المخطوطتين، وفي رجال النجاشي: ٢٣٧ / ٦٢٨، وخالصة األقوال: ٢٠٥ / ٦٥٦: " الرزمى
النزاري ".

(١٢١)



عاميا. وفي كش عن العامة: " أنه ثقة مأمون على الحديث إال أنه يحب آل رسول
الله (صلى الله عليه وآله)، وكان دينه ومذهبه ". (١)

[٥٤٦] عبد السالم بن عبد الرحمن، ثقة، وإن الصادق (عليه السالم) دعى له بالخير،
رواه

الكشي (٢).
[٥٤٧] عبد الصمد بن بشير العرامي، ثقة ثقة.

[٥٤٨] عبد العزيز بن عبد الله بن يونس الموصلي األكبر، يكنى أبا الحسن. روى عنه
التلعكبري وذكر أنه كان فاضال، ثقة. جخ، صه. (٣)

[٥٤٩] عبد العزيز بن المهتدي القمي، ثقة. وروى الكشي عن الفضل بن شاذان
أنه قال: ما رأيت قميا يشبهه في زمانه، وكان خير قمي ممن رأيته، وكان وكيل

الرضا (عليه السالم) (٤).
[٥٥٠] عبد العزيز بن يحيى بن أحمد، ثقة، إمامي المذهب، وكان شيخ البصرة

وأخباريها.
[٥٥١] عبد العظيم بن عبد الله الحسني، وكان صالحا ورعا تقيا عابدا زاهدا حتى أنه

روى الفقيه: " أن زيارته تعدل زيارة الحسين (عليه السالم) ". (٥)
[٥٥٢] عبد الغفار بن حبيب الطائي الجاري، ثقة.

[٥٥٣] عبد الغفار بن القاسم بن قيس، أبو مريم األنصاري، ثقة، حجة.
[٥٥٤] عبد لكريم بن عتبة الهاشمي، ثقة.

[٥٥٥] عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمي، يلقب بكرام، ثقة، عين، وكان واقفا.
--------------------

١. رجال الكشي: ٦١٥ - ٦١٦ / ١١٤٩.
٢. رجال الكشي: ٢١٠ / ٣٧٢.

٣. رجال الطوسي: ٤٨١ / ٢٦ في من لم يرو عن األئمة (عليهم السالم)، خالصة األقوال: ٢٠٧ / ٦٦٨.
٤. رجال الكشي: ٤٨٣ / ٩١٠.

٥. لم أجده في الفقيه، ورواه المجلسي في بحار األنوار ٩٩: ٢٦٨ عن ثواب األعمال.

(١٢٢)



[٥٥٦] عبد الكريم بن هالل الجعفي الخراز، ويقال له: الخلقاني، ثقة، خير. وقيل بن
هليل (١).

[٥٥٧] عبد الله بن أبان، ثقة، جليل. ضا (٢).
[٥٥٨] عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي، أبو محمد، ثقة، حجة.

[٥٥٩] عبد الله بن أحمد بن نهيك، ثقة، جيد.
[٥٦٠] عبد الله بن أبي زيد، ثقة. وسيجئ بعنوان عبيد الله بعون الله تعالى.

[٥٦١] عبد الله بن أبي عبد الله بن محمد بن خالد بن عمر الطيالسي، وكان جليل
القدر،

سليم الحديث، نقي الرواية. وقال الكشي: " سالت محمد بن مسعود عنه؟ قال: ما
علمته إال خيرا " (٣).

[٥٦٢] عبد الله بن أبي يعفور العبدي، واسمه واقد، وقيل وقداد، (٤) يكنى أبا محمد،
ثقة ثقة، وكان جليل القدر، علي المرتبة، عظيما في أصحابنا، كريما على

أبي عبد الله (عليه السالم).
[٥٦٣] عبد الله بن أيوب بن راشد الزهري بياع الزطي، ثقة، ال بأس به.

[٥٦٤] عبد الله بن بديل بن ورقاء، وكان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم.
[٥٦٥] عبد الله بن بكير بن أعين، أبو على، ثقة، جليل، وهو ممن أجمعت العصابة
على تصحيح ما يصح عنهم وأقروا لهم بالفقه (٥) إال أنه كان فطحي المذهب. وأنا

أعتمد على روايته قطعا وإن كان فاسد المذهب.
[٥٦٦] عبد الله بن جبلة الكناني، أبو محمد، ثقة، مشهور وإن كان واقفا.

--------------------
١. قاله ابن داود في رجاله: ٢٢٨ / ٩٤٩.

٢. رجال الطوسي: ٣٨١ / ٢٠ و ٣٨٣ / ٤٤ في أصحاب الرضا (عليه السالم).
٣. رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤، وفيه: " عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ".

٤. حكاه في رجال النجاشي: ٢١٣ / ٥٥٦، خالصة األقوال: ١٩٥ / ٦١٠.
٥. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

(١٢٣)



[٥٦٧] عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان جليال فقيها من أصحاب رسول الله
(صلى الله عليه وآله)،

وكان قليل الرواية.
[٥٦٨] عبد الله بن جعفر بن الحسن الحميري، أبو العباس القمي، وكان شيخ القميين

ووجههم وعينهم.
[٥٦٩] عبد الله بن جندب البجلي، وكان جليل القدر، علي المنزلة، وكان من

الوكالء أيضا.
[٥٧٠] عبد الله بن الحجاج البجلي، أخو عبد الرحمن، ثقة.

[٥٧١] عبد الله بن الحسين بن سعد القصرابلي (١)، أبو محمد الكاتب، وكان من
خواص

اإلمام أبي محمد (عليه السالم).
[٥٧٢] عبد الله بن الحسين السري، وكان شيخا جليل القدر، عظيم المنزلة، زاهدا،

عابدا، ورعا رحمة الله عليه.
[٥٧٣] عبد الله بن الحسين بن محمد بن يعقوب الفارسي، أبو محمد، وكان شيخا

جليال،
وجها وجيها من وجوه أصحابنا ومحديثهم وفقهائهم.

[٥٧٤] عبد الله بن حماد األنصاري، وكان من شيوخ األصحاب. جش (٢). حديثه
يعرف

تارة وينكر اخرى، ويخرج شاهدا. واألقرب عندي قبول روايته.
[٥٧٥] عبد الله بن حمدويه البيهقي (٣)، ثقة، وقد خرجت بعض التوقيعات إليه.

[٥٧٦] عبد الله بن خداش المهري، ثقة، ال بأس به.
[٥٧٧] عبد الله بن رباط، ثقة.

[٥٧٨] عبد الله بن زرارة ابن أعين، ثقة.
--------------------

١. كذا في المخطوطتين، وفي رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦٠٨، وخالصة األقوال: ٢٠٢ / ٦٣٧: " القطربلي
"، وفي

جامع الرواة ١: ٤٨٢: " القطرنبلي ".
٢. رجال النجاشي: ٢٣٠ / ٦١٠.

٣. في جامع الرواة ١: ٤٨٣: " عبد الله بن حمدويه بيهقي ".

(١٢٤)



[٥٧٩] عبد الله بن سعيد أبو شبل األسدي، ثقة.
[٥٨٠] عبد الله بن سعيد بن حيان بن بحر الكناني، أبو عمرو الطبيب، ثقة، وكان

شيخا
جليال أيضا.

[٥٨١] عبد الله بن سنان بن ظريف، ثقة، جليل القدر، وله كتب رواها جماعات
من أصحابنا.

[٥٨٢] عبد الله بن شداد، وكان من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب
العالمين.

[٥٨٣] عبد الله بن شريك العامري، وكان ممدوحا مشكورا.
[٥٨٤] عبد الله بن الصلت، أبو طالب القمي، وكان مأمونا، مسكونا إلى روايته.

[٥٨٥] عبد الله بن طاهر الحلواني، وكان صالحا ورعا زاهدا.
[٥٨٦] عبد الله بن عامر بن عمران بن عمرو األشعري، أبو محمد، وكان شيخا من

وجوه
األصحاب، ثقة. جش، صه. (١) وله كتاب النوادر.

[٥٨٧] عبد الله بن العباس - رضي الله عنه - من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه
وآله)، وكان محبا

لعلي أمير المؤمنين (عليه السالم) وتلميذه، وحاله في اإلخالص له (عليه السالم) أشهر
من أن يخفى أو

يذكر، وكان واسع العلم والدراية، كثير الحديث والرواية.
[٥٨٨] عبد الله بن عبد الرحمن ابن عتيبة األسدي، يكنى أبا أمية، ثقة.

[٥٨٩] عبد الله بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزازي، ثقة.
[٥٩٠] عبد الله بن عجالن، ثقة، جيد، وكان حسن العقيدة.

[٥٩١] عبد الله بن العالء المذاذي، أبو محمد، وكان من وجوه األصحاب أيضا. وفي
صه، ابن أبي العالء (٢).

[٥٩٢] عبد الله بن علي بن الحسين (عليه السالم)، وكان فقيها فاضال، روى عن آبائه
عن رسول

--------------------
١. رجال النجاشي: ٢١٨ / ٥٧٠، خالصة األقوال: ٢٠١ / ٦٢٧.

٢. خالصة األقوال: ٢٠١ / ٦٢٨. فيه وفي رجال النجاشي: ٢١٩ / ٥٧١: " المذاري " بدل " المذاذي ".

(١٢٥)



الله - عليه وعليهم السالم - أخبارا كثيرة وحدث الناس عنه وحملوا عنه اآلثار، كذا
ذكر المفيد قدس سره (١).

[٥٩٣] عبد الله بن عمر بن بكار الحناط الكوفي، ثقة.
[٥٩٤] عبد الله بن غالب األسدي الشاعر الفقيه، أبو علي، ثقة.
[٥٩٥] عبد الله بن الفضل بن عبد الله، أبو محمد النوافلي، ثقة.

[٥٩٦] عبد الله بن محمد الحجال األسدي، ثقة ثقة، ثبت.
[٥٩٧] عبد الله بن محمد بن حصين الحصيني األهوازي، ثقة ثقة.

[٥٩٨] عبد الله بن محمد بن خالد. وقد عرفته بعنوان عبد الله بن أبي عبد الله.
[٥٩٩] عبد الله بن محمد الدعلجي، وكان فقيها عالما عارفا أيضا.

[٦٠٠] عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين (عليهم السالم)، ثقة، وكان يشار إليه
بالفضل

والصالح، وكان مع الصادق (عليه السالم) من ام، كذا قال المفيد نور الله مرقده (٢).
[٦٠١] عبد الله بن محمد النهكي (٣)، ثقة إال أنه قليل الحديث.

[٦٠٢] عبد الله بن مسكان، أبو محمد، وكان جليل القدر، عينا من العيون، أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه، واإلقرار له بالفقه (٤).

[٦٠٣] عبد الله بن المغيرة، أبو محمد البجلي، ثقة ثقة، أجمعت العصابة على
تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه (٥)، وكان ال يعدل به أحد في جاللة قدره ودينه

وورعه وصالحه (٦).
[٦٠٤] عبد الله بن ميمون بن األسود القداح، وكان ممدوحا مشكورا خيرا أيضا.

--------------------
١. إرشاد المفيد ٢: ١٦٩.

٢. اإلرشاد ٢: ١٧٦، باب ذكر ولد أبي جعفر (عليه السالم).
٣. كذا في المخطوطتين، وفي رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٥، وخالصة األقوال: ٢٠٢ / ٦٣٦: " النهيكي

."
٤. رجال الكشي: ٣٧٥ / ٧٠٥.

٥. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.
٦. رجال النجاشي: ٢١٥ / ٥٦١، خالصة األقوال: ١٩٩ / ٦١٩.

(١٢٦)



[٦٠٥] عبد الله بن الوضاح، أبو محمد الكوفي، ثقة، وكان من الموالي.
[٦٠٦] عبد الله بن الوليد السمان النخعي، ثقة.

[٦٠٧] عبد الله بن يحيى، أبو محمد الكاهلي، وكان وجها وجيها عند اإلمام
الكاظم (عليه السالم)، ووصى به علي بن يقطين فقال: " اضمن لي الكاهلي وعياله

أضمن لك
الجنة ". (١)

[٦٠٨] عبد المؤمن بن القاسم بن قيس األنصاري، ثقة وكذا أخوه، وهو أخو أبي مريم
عبد الغفار بن القاسم

[٦٠٩] عبد الملك بن أعين الشيباني، أبو الضريس، وكان جليل القدر، عظيم
المنزلة.

[٦١٠] عبد الملك بن حكيم الخثعمي الكوفي، ثقة، ثبت.
[٦١١] عبد الملك بن سعيد بن حيان، ثقة.

[٦١٢] عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي الكوفي، ثقة.
[٦١٣] عبد الملك بن عتبة الهاشمي، ثقة.

[٦١٤] عبد الملك بن عمرو، ثقة. وروى الكشي عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)
أنه قال

له: " إني ألدعو لك حتى اسمي دابتك " (٢).
[٦١٥] عبد الملك بن الوليد الكوفي، ثقة إال أنه قليل الحديث.

[٦١٦] عبد الملك بن هارون بن عنترة الشيباني الكوفي، ثقة، ثبت.
[٦١٧] عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي، أخو عبد العزيز، يكنى أبا القاسم،

سمع منه التلعكبري وذكر أنه كان ثقة.
[٦١٨] عبيد بن الحسن الكوفي، ثقة غير أنه قليل الرواية.

--------------------
١. رجال الكشي: ٤٠١ - ٤٠٢ / ٧٤٩ و ٤٤٧ - ٤٤٨ / ٨٤١، رجال النجاشي: ٢٢١ - ٢٢٢ /

٥٨٠، خالصة
األقوال: ١٩٨ / ٦١٦.

٢. رجال الكشي: ٣٨٩ / ٧٣٠. وهو ال يصلح مدحا، ألن راويه نفسه.

(١٢٧)



[٦١٩] عبيد بن زرارة بن أعين، ثقة ثقة، وكان ثبتا ال لبس فيه وال شك.
[٦٢٠] عبيد بن عبد، أبو عبد الله الجدلي، ثقة، ال بأس به.

[٦٢١] عبيد الله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين، ثقة.
[٦٢٢] عبيد الله بن أبي زائد، أحمد بن يعقوب بن نصر األنباري، وكان شيخا جليال

من أصحابنا، ثقة في حديثه عالما به، كان قديمه من الواقفة. قال أبو عبد الله
الحسين بن عبيد الله: " قال أبو غالب الرازي: كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا

مخلطا بالواقفة ثم عاد إلى اإلمامة وجفاه أصحابنا، وكان حسن العبادة والخشوع،
وكان أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت رجال أحسن عبادة وال أبين

زهادة وال أنظف ثوبا وال أكثر تحليا من أبي طالب ". جش (١).
[٦٢٣] عبيد الله بن أحمد تلميذ أبي العباس النخعي الشيخ الصدوق، ثقة، جيد.

[٦٢٤] عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، وكان وجها وجيها، له كتاب معتمد
عليه،

وقيل: إنه عرض على اإلمام الصادق (عليه السالم) فاستحسنه، وقال: " ليس لهؤالء -
يعنى

المخالفين - مثله ".
[٦٢٥] عبيد الله بن الوليد الوصافي، ثقة، خير.

[٦٢٦] عتيبة بن ميمون بياع القصب، ثقة، عين. وفي ست عتبة. (٢) وفى جخ عيينة
.(٣)

[٦٢٧] عثمان بن حامد، يكنى أبا سعيد الوجيني الكوفي، ثقة.
[٦٢٨] عثمان بن سعيد العمري الزيات، ويقال له: السمان، يكنى أبا عمرو، وكان

ثبتا،
جليل القدر، عظيم المنزلة وكذا ابنه.

[٦٢٩] عثمان بن عيسى، وكان عينا من العيون. قال الكشي: " أجمع أصحابنا على
--------------------

١. رجال النجاشي: ٢٣٢ - ٢٣٣ / ٦١٧. وفيه: " أبو زيد ".
٢. الفهرست: ١٩٥ / ٥٥٤.

٣. رجال الطوسي: ٢٦٢ / ٦٤٤ في أصحاب الصادق (عليه السالم).

(١٢٨)



تصحيح ما يصح عنه. وقال بعضهم مكان فضالة بن أيوب: عثمان بن عيسى " (١).
[٦٣٠] عجالن، أبو صالح، ثقة، عين.

[٦٣١] عروة بن يحيى الدهقان، ثقة، ال بأس به.
[٦٣٢] عريف بن عطاء بن أبي رياح، وكان من األجالء النجباء من أصحاب أبي

جعفر
وأبي عبد الله (عليهما السالم).

[٦٣٣] العزيز بن زهير، أحد بني كشمرد الهمداني، ثقة، وكان وكيال.
[٦٣٤] العالء بن رزين القالء الثقفي، وكان وجها جليل القدر أيضا.

[٦٣٥] العالء بن الفضل بن يسار، أبو القاسم النهدي البصري، ثقة، عين.
[٦٣٦] العالء بن المقعد، ثقة.

[٦٣٧] العالء بن يحيى المكفوف الكوفي، ثقة.
[٦٣٨] علباء بن ذراع األسدي، ثقة. وروي أن اإلمام الصادق (عليه السالم) ضمن له

الجنة (٢).
[٦٣٩] علقمة بن قيس، ثقة، وكان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم.

[٦٤٠] علي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن، أبو الحسن الجواني، وكان صحيح
الحديث، خيرا.

[٦٤١] علي بن إبراهيم بن الهمداني، ثقة، وكان وكيال. وفي صه: علي بن محمد بن
إبراهيم (٣).

[٦٤٢] علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، أبو الحسن، وكان ثبتا، معتمدا عليه، صحيح
المذهب، ثقة في الحديث.

[٦٤٣] علي بن أبي جهمة الكوفي، ثقة.
--------------------

١. رجالي الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠. وفيه: " وقال بعضهم: مكان ابن فضال عثمان بن عيسى ".
٢. رجال الكشي: ١٧١ / ٢٨٩ و ٢٠٠ / ٣٥٢. وضمن له أيضا اإلمام الباقر (عليه السالم)، رواه الكشي

في رجاله: ١٩٩ -
.٢٠٠ / ٣٥١

٣. خالصة األقوال: ١٩٠ / ٥٨٥.

(١٢٩)



[٦٤٤] علي بن أبي حمزة الثمالي، ثقة، وكان فاضال أيضا.
[٦٤٥] علي بن أبي رافع، وكان جليال تابعيا من خيار الشيعة، وكانت له محبة مع

أمير المؤمنين (عليه السالم)، وكان كاتبا له.
[٦٤٦] علي بن أبى سهل حاتم بن أبي حاتم القزويني، ثقة في نفسه، يروي عن

الضعفاء. جش. (١) وكانت له كتب كثيرة جيدة معتبرة.
[٦٤٧] علي بن أبي شعبة الحلبي، ثقة.

[٦٤٨] علي بن أبى العالء، وكان وجها وجيها أيضا.
[٦٤٩] علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي، المعروف أبوه بماجيلويه، يكنى

أبا الحسن، وكان فاضال فقيها أديبا أيضا.
[٦٥٠] علي بن أبي المغيرة، ثقة.

[٦٥١] علي بن أحمد بن الحسين الطبري اآلملي، أبو الحسن، وكان شيخا وجها،
كثير

الحديث وصحيحه.
[٦٥٢] علي بن أحمد بن علي الخزاز نزيل الري، يكنى أبا الحسن، وكان جليل القدر،

متكلما أيضا.
[٦٥٣] علي بن أسباط بن سالم بياع الزطي، كان فطحيا فرجع وصار أوثق الناس

وأصدقهم لهجة، وأنا قائل بقبول روايته.
[٦٥٤] علي بن إسحاق بن عبد الله بن سعد األشعري، أبو الحسن، ثقة، حجة.

[٦٥٥] علي بن إسماعيل الدهقان، وكان زاهدا، فاضال، خيرا، ثبتا.
[٦٥٦] علي بن إسماعيل، خير، وكان من أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم). وقيل

هو
علي بن السندي فلقب إسماعيل بالسندي (٢).

--------------------
١. رجال النجاشي: ٢٦٣ / ٦٨٨.
٢. رجال الكشي: ٥٩٨ / ١١١٩.

(١٣٠)



[٦٥٧] علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، أبو الحسن، وكان من وجوه المتكلمين
في األصحاب.

[٦٥٨] علي بن إسماعيل بن عمار، وكان من وجوه رواة الحديث وأثبتهم.
[٦٥٩] علي بن بشير، ثقة.

[٦٦٠] علي بن بالل بن أبي معاوية، وكان شيخ األصحاب بالبصرة.
[٦٦١] علي بن بالل البغدادي، يكنى أبا الحسن، ثقة، خير.

[٦٦٢] علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، أبو الحسن، سكن العريض من
نواحي المدينة فنسب ولده إليها، وكان جليل القدر، ثقة. ست، جخ، صه (١). وروى

الكشي ما يدل على جاللة قدره وعلو منزلته (٢).
[٦٦٣] علي بن جعفر، وكان جليل القدر، عظيم الشأن، وكان من الوكالء.

[٦٦٤] علي بن حاتم، وقد عرفته بعنوان علي بن أبي سهل.
[٦٦٥] علي بن حديد بن حكيم، ثقة، ال بأس به، وروى الكشي ما يدل على

كونه ثقة (٣).
[٦٦٦] علي بن حسان الواسطي، أبو الحسين القصير المعروف بالمنمس، ثقة،

ال بأس به.
[٦٦٧] علي بن الحسن بن رباط البجلي، أبو الحسن الكوفي، ثقة، حجة.

[٦٦٨] علي بن الحسن بن علي بن فضال، أبو الحسن، وكان من أفقه األصحاب
بالكوفة وأوجههم وأوثقهم وأفضلهم وأعرفهم بالحديث إال أنه كان فطحيا.

[٦٦٩] علي بن الحسن بن محمد الطائي الجرمي المعروف بالطاطري، يكنى أبا
الحسن،

وكان من وجوه الواقفة لكنه فقيه، عارف، ثقة في الحديث.
--------------------

١. الفهرست: ١٥١ / ٣٧٧، رجال الطوسي: ٣٧٩ / ٣ في أصحاب الرضا (عليه السالم)، خالصة األقوال:
.١٧٥ / ٥١٥

٢. رجال الكشي: ٤٢٩ / ٤٣٠ / ٨٠٤.
٣. رجال الكشي: ٢٧٩ / ٤٩٩ و ٤٩٦ / ٩٥١.

(١٣١)



[٦٧٠] علي بن الحسين عبد ربه، ثقة، وكان وكيال.
[٦٧١] علي بن الحسين بن علي، يكنى أبا الحسن الطبري، ثقة، وكان من الوكالء.
[٦٧٢] علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو الحسن، وكان جليل القدر،

عظيم الشأن، شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم، له مكاتبة إلى
اإلمام صاحب األمر (عليه السالم) (١).

[٦٧٣] علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر
(عليه السالم)، أبو

القاسم المرتضى ذو المجدين علم الهدى، وكان جليل القدر، علي المنزلة في العلم
والدين والدنيا، وكان قد حوى من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه، وسمع من

الحديث فأكثر، وكان من كبار المتكلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
[٦٧٤] علي بن الحسين الهمداني، ثقة، جيد.

[٦٧٥] علي بن الحكم بن الزبير النخعي، أبو الحسن الضرير، ثقة، ال بأس به.
[٦٧٦] علي بن الحكم بن الزبير النخعي الكوفي، وكان من صلحاء الموالي. ضا.

[٦٧٧] علي بن الحكم الكوفي، وكان جليل القدر ممدوحا.
[٦٧٨] علي بن حمزة بن الحسن، أبو محمد، ثقة، خير.

[٦٧٩] علي [بن] الخزاز الرازي، وكان متكلما فقيها جليل القدر، وله كتب جيدة
في الكالم.

[٦٨٠] علي بن خليد المكفوف، ثقة، ال بأس به.
[٦٨١] علي بن ربيعة الوالي األسدي، وكان من عباد أصحاب أمير المؤمنين - عليه

صلوات رب العالمين - وزهادهم وثقاتهم.
[٦٨٢] علي بن رئاب أبو الحسن، وكان جليال عظيما في األصحاب.

[٦٨٣] علي بن الريان بن الصلت األشعري القمي، وكان من الثقات والوكالء.
--------------------

١. خالصة األقوال: ١٧٨ / ٥٣١، رجال النجاشي: ٢٦١ / ٦٨٤.

(١٣٢)



[٦٨٤] علي بن إسماعيل، وهو علي بن السندي فلقب إسماعيل بالسندي، ثقة،
ال بأس به.

[٦٨٥] علي بن سعيد بن زرام (١) القاشاني، أبو الحسن، وكان ثبتا في الحديث،
مأمونا.

[٦٨٦] علي بن سليمان بن الحسن بن الجهم، أبو الحسن الرازي (٢)، وكان فقيها،
ورعا،

ثبتا، ذا منزلة شريفة في أصحابنا، وكان له اتصال بصاحب األمر (عليه السالم)،
وخرجت إليه

التوقيعات رحمه الله تعالى (٣).
[٦٨٧] علي بن السندي، هو علي بن إسماعيل الذي مر ذكره وعرفته.

[٦٨٨] علي بن سويد السياني (٤)، ثقة، ممدوح.
[٦٨٩] علي بن سيف بن عميرة النخعي، أبو الحسن الكوفي، ثقة.
[٦٩٠] علي بن شجرة بن ميمون، وكان وجها وجيها جليال أيضا.

[٦٩١] علي بن شيرة، ثقة، جيد.
[٦٩٢] علي بن [محمد بن] شيرة القاشاني، أبو الحسن، وكان فقيها فاضال أديبا

مكثرا من الحديث والرواية.
[٦٩٣] علي بن عبد الرحمن القاشاني، أبو الحسن الكاتب، وكان شيخا من وجوه

األصحاب، كثير الحديث، صحيح الرواية، سليم االعتقاد.
[٦٩٤] علي بن عبد الله، أبو الحسن العطار القمي، ثقة، وجه.

[٦٩٥] علي بن عبد الله بن القيسي، يكنى أبا الحسن، ثقة، صدوق.
[٦٩٦] علي بن عبد الله بن مروان البغدادي. روى الكشي عن محمد بن مسعود أنه

قال: " لم أسمع فيه إال خيرا " (٥).
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٢٥٩ / ٦٧٧، وخالصة األقوال: ١٨٦ / ٥٥٤: " رزام ".
٢. في رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨١، خالصة األقوال: ١٨٧ / ٥٥٧: " الزراري ".

٣. رجال النجاشي: ٢٦٠ / ٦٨١، خالصة األقوال: ١٨٧ / ٥٥٧.
٤. في رجال النجاشي: ٢٧٦ / ٧٢٤، وخالصة األقوال: ١٧٥ / ٥١٦: " السائي ".

٥. رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤.

(١٣٣)



[٦٩٧] علي بن عبيد الله بن علي بن الحسين، أبو الحسن، كان من آل أبي طالب
وأعبدهم في زمانه. جش، صه (١). وروي الكشي ما يدل على جاللة قدره وعلو

منزلته
وأنه من أهل الجنة (٢).

[٦٩٨] علي بن عطية الحناط، ثقة.
[٦٩٩] علي بن عقبة بن خالد األسدي، أبو الحسن الكوفي ثقة ثقة، صدوق.

[٧٠٠] علي بن العالء بن الفضل بن خالد، ثقة، فقيه.
[٧٠١] علي بن عمران الخزاز الكوفي المعروف بشفا، ثقة غير أنه قليل الحديث.

[٧٠٢] علي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعالن، يكنى أبا
الحسن، وكان عينا ثبتا خيرا. وقتل عالن بطريق مكة زادها الله شرفا ورحمه (٣).

[٧٠٣] علي بن محمد بن حفص األشعري، أبو قتادة القمي، ثقة
[٧٠٤] علي بن محمد الخلقي السمرقندي، وكان من أهل الفضل أيضا.

[٧٠٥] علي بن محمد السري، يكنى أبا الحسن، وكان وكيل الناحية بعد أبي
القاسم بن روح.

[٧٠٦] علي بن محمد بن شيران، أبو الحسن اآلملي، وكان شيخا صدوقا في
أصحابنا.

[٧٠٧] علي بن محمد بن العباس، ثقة، ممدوح.
[٧٠٨] علي بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن القزويني القاضي، وكان وجها في

األصحاب، ثبتا في الحديث.
[٧٠٩] علي بن محمد بن عبد الله بن علي بن جعفر، أبو الحسن، النقيب بسر من

رأى
المعدل، ثقة.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٢٥٦ / ٦٧١، خالصة األقوال: ١٨٣ - ١٨٤ / ٥٤٣.

٢. رجال الكشي: ٥٩٣ / ١١٠٩.
٣. رجال النجاشي: ٢٦٠ - ٢٦١ / ٦٨٢.

(١٣٤)



[٧١٠] علي بن محمد بن العدوي الشمشاطي، أبو الحسن، وكان شيخا بالجزيرة،
وفاضل أهل زمانه وأديبهم. جش، صه (١).

[٧١١] علي بن محمد بن علي الخزاز، أبو القاسم، وكان فقيها، وجها وجيها أيضا.
[٧١٢] علي بن محمد بن عمر بن رياح، أبو الحسن السواق. ويقال له: القال، وكان

ثبتا، معتمدا على ما يرويه، صحيح المذهب.
[٧١٣] علي بن محمد بن فروزان القمي، يكنى أبا الحسن، وكان كثير الرواية، جيد

الحديث.
[٧١٤] علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، وكان من أوثق األصحاب في الحديث

والرواية، وكان فاضال، معتمدا عليه.
[٧١٥] علي بن محمد الكرخي، أبو الحسن، وكان من وجوه أصحابنا ومتكلميهم

وفقهائهم.
[٧١٦] علي بن محمد المنقري الكوفي، ثقة.

[٧١٧] علي بن محمد بن يوسف، أبو الحسن الفارسي المعروف بابن خالويه، وكان
شيخا من أصحابنا، حجة.

[٧١٨] علي بن محمد بن المسيب، ثقة.
[٧١٩] علي بن منصور، أبو الحسن، وكان متكلما عارفا أيضا.

[٧٢٠] علي بن مهزيار األهوازي، أبو الحسن، ثقة، صحيح الحديث.
[٧٢١] علي بن ميمون الصائغ، أبو الحسن. األقوى عندي قبول روايته. وقد دعا له

اإلمام الصادق (عليه السالم) (٢).
[٧٢٢] علي بن النعمان األعلم النخعي، أبو الحسن، وكان وجها وجيها، ثبتا، صحيح

الحديث، واضح الطريقة، كثير المعرفة.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٢٦٣ / ٦٨٩، خالصة األقوال: ١٨٧ / ٥٦٠.
٢. رجال الكشي: ٣٦٦ / ٦٨٠.

(١٣٥)



[٧٢٣] علي بن نعيم، ثقة.
[٧٢٤] علي بن وصيف، أبو الحسن الناشي، الشاعر المتكلم، ثقة.

[٧٢٥] علي بن يحيى بن الحسن، ثقة. وفي صه: موضع الحسن، الحسين (١).
[٧٢٦] علي بن يقطين، وكان جليل القدر، عظيم المكان في الطائفة، وكانت له منزلة

عظيمة عند اإلمام الكاظم (عليه السالم).
[٧٢٧] عمار بن مروان اليشكري، ثقة.

[٧٢٨] عمار بن موسى الساباطي، أبو الفضل، ثقة، وكان فطحيا ثقة. جخ (٢).
[٧٢٩] عمرو بن إبراهيم األزدي الكوفي، ثقة

[٧٣٠] عمرو بن أبي نصر، واسمه زيد مولى السكوني، ثقة.
[٧٣١] عمرو بن إلياس بن عمرو بن إلياس البجلي، ثقة.

[٧٣٢] عمرو بن حريث، أبو أحمد الصيرفي األسدي الكوفي، ثقة، صحيح
العقيدة، ق.

[٧٣٣] عمرو بن سعيد المدائني، ثقة، خير.
[٧٣٤] عمرو بن عثمان الثقفي الخزاز، وقيل: األزدي (٣)، أبو علي الكوفي، وكان

ثبتا،
نقي الحديث.

[٧٣٥] عمرو بن مروان اليفكري (٤)، ثقة.
[٧٣٦] عمرو بن المنهال بن مقالص القيسي، ثقة.

--------------------
١. في خالصة األقوال: ١٧٦ / ٥١٨ أيضا: " على بن يحيى بن الحسن " ولكن في جامع الرواة ١: ٦٠٨

نقل عن
خالصة األقوال بأن فيها: " ابن يحيى بن الحسين ".

٢. ذكره الشيخ في رجاله: ٢٥٠ / ٤٣٦ في أصحاب الصادق (عليه السالم) و ٣٥٤ / ١٥ في أصحاب
الكاظم (عليه السالم) ولم يصرح

بكونه فطحيا وثقة، وصرح في الفهرست: ١٨٩ / ٥٢٦ بكونه فطحيا. وثقه النجاشي في رجاله: ٢٩٠ /
،٧٧٩

والعالمة في خالصة األقوال: ٣٨١ / ١٥٣٣.

٣. حكاه في رجال النجاشي: ٢٨٧ / ٧٦٦.
٤. في جامع الرواة ١: ٦٢٧: " البشكري ".

(١٣٦)



[٧٣٧] عمر بن أبان الكليني، أبو حفص، ثقة.
[٧٣٨] عمر بن أبو حفص الرماني الكوفي، ثقة.
[٧٣٩] عمر بن أبي زياد األبزاري الكوفي، ثقة.

[٧٤٠] عمر بن أبي شعبة الجبلي (١) التميمى، ثقة، ال بأس به.
[٧٤١] عمر بن أبي المتانة ثابت العجلي، ثقة، ال بأس به.

[٧٤٢] عمر بن اذينة، ستعرفه إن شاء الله تعالى.
[٧٤٣] عمر بن حنظلة، يكنى أبا الصخر، ثقة، ال بأس به. قال الشهيد الثاني

- قدس الله روحه - في درايته: " لم ينص األصحاب فيه بجرح وال تعديل لكن أمره
عندي سهل ألني حققت توثيقه من محل آخر وإن كان قد أهملوه (٢).

[٧٤٤] عمر بن خالد الحناط األفرق، ثقة، حجة.
[٧٤٥] عمر بن الربيع، أبو أحمد البصري، ثقة.

[٧٤٦] عمر بن سالم صاحب السابرى الكوفي، ثقة، وكذا أخوه حفص. جش، صه
.(٣)

[٧٤٧] عمر بن علي بن الحسين، وكان ثقة فاضال ورعا جليال وجيها.
[٧٤٨] عمر بن محمد بن سليم، يكنى أبا بكر، يعرف بابن الجعاني، ثقة،

ال بأس به.
[٧٤٩] عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن اذينة، وكان شيخ أصحابنا البصريين

ووجههم.
[٧٥٠] عمر بن محمد بن أذينة، ثقة.

[٧٥١] عمر بن محمد بن يزيد، أبو األسود بياع السابري الكوفي، وكان وجها جليال
أيضا.

--------------------
١. في جامع الرواة ١: ٦٣٠: " الحلبي ".

٢. شرح الدراية: ٤٧ في المقبول.
٣. رجال النجاشي: ٢٨٥ / ٧٥٨، خالصة األقوال: ٢١١ / ٦٩٢.

(١٣٧)



[٧٥٢] عمر بن يزيد بياع السابري، ثقة.
[٧٥٣] عمر بن محمد بن علي بن أبي شعبة، ثقة.
[٧٥٤] عمران بن محمد بن عمران األشعري، ثقة.
[٧٥٥] عمران بن مسكان، أبو محمد الكوفي، ثقة.

[٧٥٦] عمران بن موسي الزيتوني القمي، ثقة.
[٧٥٧] عمران بن ميثم بن يحيى األسدي، ثقة

[٧٥٨] العمركي بن علي، أبو محمد البوفكي، وكان شيخا جليال من أصحابنا.
[٧٥٩] عنبسة بن بجاد العابد، ثقة. قال حمدويه: " سمعت أشياخي يقولون:

عنبسة بن بجاد كان خيرا فاضال ". كش (١).
[٧٦٠] عون بن سالم الكوفي، ثقة غير أنه قليل الحديث.

[٧٦١] عيسى بن أبي منصور شلقان، وكان خيرا، فاضال، جليل القدر، ثبتا. قال أبو
عمر الكشي: " سألت حمدويه بن نصير عن عيسى، فقال: خير، فاضل. هو

المعروف بشلقان وهو ابن أبي منصور، واسم أبي منصور: صبيح " (٢). وروي الكشي
(٣)

وابن بابويه - رحمهما الله - ما يدل على جاللة قدره (٤).
[٧٦٢] عيسى بن أعين الحريري، ثقة.

[٧٦٣] عيسى بن جعفر بن عاصم، ثقة. وروي أن اإلمام أبا الحسن (عليه السالم)
دعى له (٥).

[٧٦٤] عيسى بن راشد الكوفي يعرف بابن كاذر، ثقة.
[٧٦٥] عيسى بن راشد، ثقة، ثبت.

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٧٢ / ٦٩٧.
٢. رجال الكشي: ٣٣٠ / ٦٠٠.

٣. رجال الكشي: ٣٢٩ - ٣٣٠ / ٥٩٩ - ٦٠٠.
٤. الفقيه ٤: ٤٨٧.

٥. رجال الكشي: ٦٠٣ / ١١٢٢، خالصة األقوال: ٢١٤ / ٧٠٦.

(١٣٨)



[٧٦٦] عيسى بن روضة، وكان من أجود المتكلمين أيضا.
[٧٦٧] عيسى بن السري، أبو اليسع الكرخي، ثقة.

[٧٦٨] عيسى بن عبد الله بن سعد بن مالك األشعري، وكان عظيم المنزلة. روى
الكشي

بطريق صحيح أن اإلمام الصادق (عليه السالم) قبل بين عينيه، وقال له: " أنت منا أهل
البيت (١) "،

وكان وجها وجيها عنده (عليه السالم)، مختصا به.
[٧٦٩] عيسى بن الوليد الهمداني الكوفي، ثقة.

[٧٧٠] عيص بن القاسم البجلي، أبو القاسم، وكان عينا من العيون.
باب الغين

[٧٧١] غالب بن عثمان المنقري، ثقة، واقفي.
[٧٧٢] غياث بن عثمان المنقري، ثقة، وكان واقفيا. جخ.

[٧٧٣] غياث بن إبراهيم التميمي األسدي، ثقة، وكان بتريا. جخ.
باب الفاء

[٧٧٤] فارس بن سليمان، أبو شجاع األرجاني، وكان شيخا جليال أديبا، كثير
الحديث والرواية.

[٧٧٥] فضالة بن أيوب األزدي، وكان حجة في حديثه، مستقيما في دينه، أجمعت
العصابة على تصحيح ما يصح عنه (٢).

[٧٧٦] الفضل بن إسماعيل الكندي، وكان جليال في حديثه وروايته.
[٧٧٧] الفضل بن سنان النيسابوري، ثقة، وكان من الوكالء. جخ، صه (٣).

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٦١٠

٢. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.
٣. رجال الطوسي: ٣٨٥ / ٣ في أصحاب الرضا (عليه السالم)، خالصة األقوال: ٢٢٩ / ٧٦٨.

(١٣٩)



[٧٧٨] الفضل بن شاذان بن الخليل، أبو محمد األزدي النيسابوري، وكان متكلما
فقيها، جليل القدر والمنزلة، وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء والمتكلمين، وله جالل

وكمال في هذه الطائفة، وهو في قدره أشهر من أن نصفه. جش، صه (١).
[٧٧٩] الفضل بن عبد الرحمن، وكان جيد الكالم جدا.

[٧٨٠] الفضل بن عبد الملك، أبو العباس الكوفي، وكان عينا من العيون، البقباق
كوفي جخ (٢).

[٧٨١] الفضل بن عثمان المرادي الصائغ األنباري، أبو محمد األعور، ثقة ثقة، ثبت.
[٧٨٢] الفضل بن يونس الكاتب البغدادي، ثقة، وكان واقفيا. جخ (٣).

[٧٨٣] فضيل بن عياض البصري، ثقة إال أنه عامي.

[٧٨٤] فضيل بن محمد بن راشد، أبو العباس، ثقة.
[٧٨٥] فضيل بن يسار النهدي، أبو القاسم، وكان عربيا صميما، جليل القدر، علي

المنزلة، أجمعت العصابة على تصديقه واإلقرار له بالفقه (٤).
[٧٨٦] فيض بن المختار الخثعمي (٥) الكوفي، وكان عينا من العيون. قال المفيد -

نور الله
مرقده -: " إنه من شيوخ أصحاب الصادق (عليه السالم) وخاصته وبطانته وثقاته

الفقهاء
الصالحين (٦) ".

باب القاف
[٧٨٧] قاسم بن بريد بن معاوية العجلي، ثقة.

[٧٨٨] القاسم بن محمد الخلقاني، كوفي، ثقة، ال بأس به.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٣٠٦ / ٨٤٠، خالصة األقوال: ٢٢٩ / ٧٦٩.
٢. رجال الطوسي: ٢٧٠ / ٥ في أصحاب الصادق (عليه السالم).
٣. رجال الطوسي: ٣٥٧ / ٢ في أصحاب الكاظم (عليه السالم).

٤. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.
٥. في رجال النجاشي: ٣١١ / ٨٥١: " الجعفي "، وفي الخالصة: ٢٣٠ / ٧٧٥: " الخثعمي ".

٦. إرشاد المفيد ٢: ٢١٦.

(١٤٠)



[٧٨٩] القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني، وكان وكيل الناحية المقدسة
أيضا. جش، صه (١).

[٧٩٠] القاسم بن خليفة الكوفي، ثقة إال أنه قليل الحديث.
[٧٩١] القاسم بن العالء، من أهل آذربايجان، وكان من وكالء الناحية الشريفة، كذا

قال
ابن طاووس في ربيع الشيعة (٢).

[٧٩٢] القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي، أبو محمد، ثقة، فاضل.
[٧٩٣] القاسم بن محمد بن أبي بكر، وكان من ثقات اإلمام علي بن الحسين (عليه

السالم).
[٧٩٤] القاسم بن محمد بن أيوب، وكان من أجلة أصحابنا. جش (٣).

[٧٩٥] القاسم بن هشام اللؤلؤي، وكان ثبتا خيرا فاضال.
[٧٩٦] قتيبة بن محمد المؤدب، أبو محمد المقري، ثقة إال أنه عامي. جش، صه (٤).

[٧٩٧] قيس بن عياذ البكري (٥)، وكان ممدوحا مشكورا.
[٧٩٨] قيس بن عمار بن حيان، وكان قريب األمر. ضا، د (٦).

[٧٩٩] قيس بن موسى الساباطي، ثقة.
باب الكاف

[٨٠٠] كثير الخادم، ثقة، جيد.
[٨٠١] كثير بن كلثم، أبو الحرث أو أبو الفضل، ثقة، خير.

[٨٠٢] كليب بن معاوية، ثقة.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨ عنونه مع أبيه محمد بن علي بن إبراهيم، خالصة األقوال: ٢٣١ / ٧٨٢.
٢. حكاه عن ابن طاووس في جامع الرواة ٢: ١٩.

٣. رجال النجاشي: ٦٦ / ١٥٧. عنونه في ابنه: " الحسين بن قاسم ".
٤. رجال النجاشي: ٣١٧ / ٨٦٩، خالصة األقوال: ٢٣٢ / ٧٨٩. فيهما: " ثقة، عين " ولم يذكرا أنه

عامي.
٥. كذا في المخطوطتين، وفي خالصة األقوال: ٢٣١ / ٧٨٥: " قيس بن عباد البكري ".

٦. رجال ابن داود: ٢٧٩ / ١٢١٣.

(١٤١)



[٨٠٣] الكميت بن زيد األسدي، ثقة، شكور.
[٨٠٤] كميل بن زياد النخعي، ثقة، ثبت، وكان من خواص أمير المؤمنين عليه

صلوات رب العالمين.
[٨٠٥] كعب بن عبد الله مولى بني طرفة، ثقة.

باب الالم
[٨٠٦] ليث بن البختري المرادي، أبو محمد أو أبو بصير األصغر، أجمعت العصابة

على تصديق أبي بصير األسدي وانقادوا له بالفقه. وقال بعضهم مكان أبي بصير
األسدي: أبو بصير المرادي (١). وروي أحاديث في مدحه (٢) وذمه (٣). واألقوى

عندي
قبول ما يرويه وكونه ثقة.

باب الميم
[٨٠٧] مالك األشتر، وكان جليل القدر، عظيم المنزلة، ثبتا، خيرا، وكان اختصاصه

بأمير المؤمنين (عليه السالم) أظهر من أن يخفى، وقد تأسف (عليه السالم) عليه بموته
وقال: " لقد كان لي

كما كنت لرسول الله (صلى الله عليه وآله) " (٤).
[٨٠٨] مالك بن عطية األحمسي الوالي البجلي، كوفي، ثقة.

[٨٠٩] المثني بن عبد السالم، ثقة، ال بأس به.
[٨١٠] المثنى بن الوليد، خير، ال بأس به.

[٨١١] محفوظ بن نصر الهمداني، كوفي، ثقة.
--------------------
١. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.

٢. رجال الكشي: ١٠ / ٢٠ و: ١٣٦ - ١٣٧ / ٢١٨ - ٢٢٠ و ١٧٠ - ١٧٤ / ٢٨٦، ٢٨٧، ٢٨٩،
.٢٩٨

٣. رجال الكشي: ١٦٩ - ١٧٣ / ٢٨٥، ٢٨٨، ٢٩٠، ٢٩٢، ٢٩٣، ٢٩٤، ٢٩٥، ٢٩٧.
٤. خالصة األقوال: ٢٧٦ - ٢٧٧ / ١٠٠٨.

(١٤٢)



[٨١٢] محمد بن إبراهيم بن أبي البالد، وكان جليل الحديث أيضا.
[٨١٣] محمد بن إبراهيم بن جعفر، أبو عبد الله الكاتب التوني المعروف بابن زينب،
وكان شيخا من أصحابنا، كثير الحديث، صحيح العقيدة، جليل القدر، عظيم المنزلة.

[٨١٤] محمد بن إبراهيم المعروف بعالن الكليني، ثقة، خير.
[٨١٥] محمد بن إبراهيم بن مهزيار، ثقة. قال ابن طاووس: " إنه كان من وكالء

اإلمام
القائم (عليه السالم) " (١).

[٨١٦] محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، ثقة، جليل القدر، عظيم المنزلة، وكان من
أخص خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.

[٨١٧] محمد بن أبي بكر بن همام، ثقة، جليل، وكان شيخ األصحاب وعينهم
ومتقدمهم بال نكير.

[٨١٨] محمد بن أبي حنيفة، وكان مشكورا.
[٨١٩] محمد بن أبي حمزة ثابت بن أبي صفية الثمالي، وكان فاضال عارفا أيضا.
[٨٢٠] محمد بن أبي الصهبان، وستعرفه بعنوان محمد بن عبد الجبار إن شاء الله

تعالى.
[٨٢١] محمد بن أبي عمران موسى بن علي، أبو الفرج القزويني الكاتب، وكان

واضح
الطريقة، صحيح الرواية.

[٨٢٢] محمد بن أبي عمير زياد بن عيسى اال زدي، وكان أوثق الناس عند الخاصة
والعامة، جليل القدر، عظيم المنزلة، عابدا، ورعا، زاهدا، أجمعت العصابة على

تصحيح ما يصح عنه واإلقرار له بالفقه (٢).
[٨٢٣] محمد بن أبي القاسم عبيد الله بن عمران الجنابي البرقي، أبو عبد الله الملقب

بماجيلويه - وأبو القاسم يلقب بهذا أيضا - ثقة، صحيح، وكان رشيدا من أصحابنا
--------------------

١. حكاه عن ابن طاووس في جامع الرواة ٢: ٤٤.
٢. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.

(١٤٣)



القميين، ثقة. جش، صه (١).
[٨٢٤] محمد بن أبي يونس تسنيم بن الحسين بن يونس، أبو طاهر الوراق، وكان

صحيح
الحديث، عينا من العيون.

[٨٢٥] محمد بن أبي يونس بن أبي يهود البخاري، ثقة، ال باس به.
[٨٢٦] محمد بن أحمد، يكنى أبا الحسن الزاهد الطوسي، ثقة.

[٨٢٧] محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد بن حفص، يكنى أبا جعفر، وكان
عينا

صدوقا، من القميين.
[٨٢٨] محمد بن أحمد بن جعفر القمي، وكان جليل القدر، وكيال، أدرك اإلمام أبا

الحسن (عليه السالم).
[٨٢٩] محمد بن أحمد بن الجنيد، وكان عظيم المنزلة أيضا.

[٨٣٠] محمد بن أحمد بن حماد المروزي، أبو علي المحمودي، وكان جليل القدر،
شريف المنزلة، خيرا، عدال، وروى الكشي ما يدل على حسن حاله وكونه

محمودا (٢).
[٨٣١] محمد بن أحمد بن خاقان النهدي، أبو جعفر القالنسي المعروف بحمران

الكوفي، ثقة، جيد. قال الكشي: " سألت محمد بن مسعود عن محمد بن أحمد وهو
حمران النهدي القالنسي فقال: كوفي، فقيه، ثقة، خيرا " (٣).

[٨٣٢] محمد بن أحمد بن داود بن الحسن، وكان شيخ هذه الطائفة وعالمها
وفاضلها،

وشيخ القميين وفقيههم رحمة الله عليه.
[٨٣٣] محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو عبد الله البصري الملقب بالضجيع (٤)،

وكان
--------------------

١. رجال الكشي: ٣٥٣ / ٩٤٧، خالصة األقوال: ٢٦٠ / ٩٠٩. وفيها: " وأبو القاسم يلقب بندار ".
٢. رجال الكشي: ٥١١ - ٥١٢ / ٩٨٦ - ٩٨٨.

٣. رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤. وفيه: " حمدان " بدل " حمران ".
٤. في رجال النجاشي: ٣٧٤ / ١٠٢١، وخالصة األقوال: ٢٦٥ / ٩٤٤: " الملقب بالمفجع ".

(١٤٤)



جليال، خيرا، صحيح المذهب، حسن االعتقاد، وكان من وجوه أهل اللغة
والحديث.

[٨٣٤] محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة، أبو عبد [عبد الله]، ثقة ثقة، وكان
شيخ

هذه الطائفة وفاضلها.
[٨٣٥] محمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران بن خانبة الكرخي، أبو جعفر، ثقة،

سليم،
صالح.

[٨٣٦] محمد بن أحمد بن قيس، ثقة، خير.
[٨٣٧] محمد بن أحمد بن محمد بن الحارث الخطيب بساوة، أبو الحسن المعروف

بالحارثي، وكان وجها من الوجوه أيضا.
[٨٣٨] محمد بن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني، يكنى أبا نعيم، وكان

جليل القدر، كثير الحديث، عظيم الحفظ.
[٨٣٩] محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل، وكان عينا من العيون.

[٨٤٠] محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران األشعري القمي، أبو جعفر، وكان جليل
القدر، كثير الرواية، وكان ثقة في الحديث إال أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن

الضعفاء ويعتمد المراسيل وال يبالي عن من أخذ. وما عليه في نفسه مطعن في شيء.
جش، صه (١).

[٨٤١] محمد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي الصيرفي، وكان ثبتا، عينا، من
خاصة

اإلمام الكاظم (عليه السالم) وثقاته، وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روى
النص على

اإلمام الرضا (عليه السالم). وذكر العالمة عن ابن بابويه، أنه كان واقفيا (٢).
[٨٤٢] محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي، المعروف بصاحب الصومعة،

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٤٨ / ٩٣٩، خالصة األقوال: ٢٤٧ / ٨٣٩.

٢. خالصة األقوال: ٢٦٢ / ٩٢١.

(١٤٥)



أبو عبد الله، وكان وجها وجيها جيدا، وهو ثقة مستقيم. جش (١) ضعيف. غض
(٢). وقول

النجاشي عندي أرجح. صه (٣).
[٨٤٣] محمد بن إسماعيل بن بزيع مولى المنصور، أبي جعفر. وولد بزيع بيت.
منهم: حمزة بن بزيع، وكان من صلحاء هذه الطائفة وعبادهم وثقاتهم، صحيح

الحديث، كثير العمل.
[٨٤٤] محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، أبو عبد الله، وكان عينا من العيون،

وراويا عن الثقات، ولقى أصحاب اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
[٨٤٥] محمد بن أصبغ الهمداني الكوفي، ثقة.

[٨٤٦] محمد بن اورمة، أبو جعفر، ثقة، ثبت. قال حمدويه: سألت عنه علي بن
الحسين، فقال: " ثقة ثقة، عين " (٤) وروى ما يدل على جاللة قدره وعلو منزلته (٥).

وقال
بعض األصحاب: إنه رأى توقيعا من اإلمام أبي الحسن الثالث (عليه السالم) إلى أهل قم

في
معنى محمد بن أورمة برائته مما قذف فيه. وأما ما نسب إليه من الغلو - حيث حكى

جماعة من شيوخ القميين عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن اورمة يطعن عليه بالغلو (٦)
- فتهمة بحت.

[٨٤٧] محمد بن بحر الرهني، وكان متكلما، عالما باألخبار، خبيرا باآلثار، فقيها،
دريا غير أنه متهم بالغلو. ست (٧).

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٤١ / ٩١٥.

٢. حكاه عن ابن الغضائري في خالصة األقوال: ٢٥٨ / ٨٨٧، ومجمع الرجال.
٣. خالصة األقوال: ٢٥٧ - ٢٥٨ / ٨٨٧.

٤. لم أجده في مظانه.
٥. كما في الكافي ١: ١٨٥ / ١٤ باب معرفة اإلمام والرد عليه، و ٢١٧ / ٤ باب أن النعمة التي ذكرها الله

عز وجل
في كتابه األئمة (عليهم السالم)، و ٤١٤ / ١٢ و ١٤ باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الوالية.

٦. رجال النجاشي: ٣٢٩ / ٨٩١، خالصة األقوال: ٣٩٧ / ٣٩٨ / ١٦٠٢.
٧. الفهرست: ٢٠٨ / ٥٩٨.

(١٤٦)



[٨٤٨] محمد بن بشير الحمدوني، أبو الحسين السوسنجردي، وكان من عيون
األصحاب وصالحيهم ومتكلميهم.

[٨٤٩] محمد بن بشير، ثقة، وكذا أخوه صحيحان.
[٨٥٠] محمد بن بكر بن جناح، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، وكان واقفا. صه (١)،

جخ (٢).
[٨٥١] محمد بن بكران بن عمران، أبو جعفر الرازي، وكان حجة عينا، مسكونا إلى

روايته، وفي صه: محمد بن بدران (٣).
[٨٥٢] محمد بن بالل، ثقة.

[٨٥٣] محمد بن بندار بن عاصم الدهلي، أبو جعفر القمي، ثقة، عين غير أنه قليل
الحديث. جش، صه (٤).

[٨٥٤] محمد بن جرير بن رستم الطبري اآلملي، أبو جعفر، وكان جليال في
األصحاب، كثير العلم، حسن الكالم، ثبتا في الحديث، وكان فاضال، وليس هو

صاحب التاريخ. ست (٥).
[٨٥٥] محمد بن جزك الجمال، ثقة.

[٨٥٦] محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب، أبو جعفر القمي، وكان كثير العلم
والفضل واألدب، كبير المنزلة بقم.

[٨٥٧] محمد بن جعفر بن محمد، أبو الفتح الهمداني الوادعي المعروف بالمراغي،
وكان وجها نحويا لغويا ببغداد، حسن اللفظ، صحيح الرواية.

--------------------
١. عنونه العالمة في موضعين من خالصة األقوال: األول في: ٢٥٩ / ٩٠٠ في المعتمدين بعنوان " محمد بن
بكر بن جناح " ولم يذكر أنه واقفي. والثاني في: ٣٩٣ / ١٥٨٩ في الضعفاء بعنوان " محمد بن بكران بن

جناح
وقال: واقفي.

٢. رجال الطوسي: ٣٦٢ / ٤٥ في أصحاب الكاظم (عليه السالم).
٣. خالصة األقوال: ٢٦٨ / ٩٦٣.

٤. رجال النجاشي: ٣٤٠ / ٩١٢، خالصة األقوال: ٢٥٧ / ٨٨٦.
٥. الفهرست: ٢٣٩ / ٧١٢.

(١٤٧)



[٨٥٨] محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله النحوي، أبو بكر المؤدب، وكان عالما
جيدا بالعربية والحديث والرواية.

[٨٥٩] محمد بن جعفر بن محمد بن عون األسدي، أبو الحسين، وكان جليال،
صحيح

الحديث، ثبتا إال أنه كان يروي عن الضعفاء، وكان يقول بالجبر والتشبيه. جش، صه
.(١)

[٨٦٠] محمد بن جميل بن صالح، ثقة.
[٨٦١] محمد بن الحسن بن أبي سارة، أبو جعفر يعرف بالرواسي، أصله كوفي سكن

هو وأبوه وابن عمه قبله النيل، وهم أهل ثبت وأدب، والكسائي والفرأ يحكون في
كتبهم كثيرا: قال أبو جعفر الرواسي ومحمد بن الحسن، وهم ثقات ال يطعن عليهم

بشيء. جش، صه (٢).
[٨٦٢] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، أبو جعفر، وكان ثقة ثقة، عينا، جليل

القدر، عارفا بالرجال، موثوقا به، مسكونا إليه، وكان شيخ القميين وفقيههم
ومتقدمهم ووجههم رحمة الله عليه.

[٨٦٣] محمد بن الحسن بن حمزة الجعفي، أبو علي، وكان خليفة الشيخ المفيد
(قدس سره) والجالس مجلسه، متكلما، فقيها، قيما باألمرين جميعا.

[٨٦٤] محمد بن الحسن بن زياد العطار الكوفي، ثقة.
[٨٦٥] محمد بن الحسن بن زياد الميثمي، أبو جعفر، ثقة.

[٨٦٦] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله الحارثي، وكان جليل القدر، عظيم
المنزلة، موثوقا به في األصحاب.

[٨٦٧] محمد بن الحسن بن علي، أبو المثنى الكوفي، وكان جليال عظيما صحيحا في
األصحاب.

[٨٦٨] محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، وكان عينا، جليل القدر، عظيم
--------------------

١. رجال النجاشي: ٣٧٣ / ١٠٢٠، خالصة األقوال: ٢٦٥ / ٩٤٣.
٢. رجال النجاشي: ٣٢٤ / ٨٨٣، خالصة األقوال: ٢٥٦ / ٨٧٦.

(١٤٨)



الشأن في أصحابنا.
[٨٦٩] محمد بن الحسن بن فروخ الصفار، أبو جعفر، وكان وجها في أصحابنا

القميين، ثقة، عظيم القدر، راجحا، قليل السقط في الرواية. جش، صه (١).
[٨٧٠] محمد بن الحسن الواسطي، ثقة، عين. وروى الكشي عن علي بن محمد

القتيبي أنه: " قال الفضل بن شاذان: إن محمد بن الحسن كان كريما على أبي جعفر
الثاني، وإن أبا الحسن (عليه السالم) أنفق نفقة في مرضه ولكفنه، وأقام مأتمه عند موته

.(٢) "
[٨٧١] محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، أبو جعفر الزيات الهمداني، وكان جليال
في األصحاب، عظيم القدر، كثير الرواية، مسكونا إلى حديثه، حسن التصانيف، عينا

من العيون.
[٨٧٢] محمد بن الحسين الرضي الموسوي، نقيب العلويين ببغداد، أخو السيد

المرتضى رضي الله عنهما، وكان عالما، فاضال، عارفا، ورعا، ثبتا، عظيم الشأن،
رفيع المنزلة.

[٨٧٣] محمد بن الحسين بن سعيد الطبري، يكنى أبا جعفر، ثقة.
[٨٧٤] محمد بن الحسين بن سفرجلة، أبو الحسين الخزاز، كوفي، وكان عينا من

العيون، واضح الرواية ونقيها.
[٨٧٥] محمد بن الحسين بن عبد الصمد المشتهر ببهآء الدين العاملي، وكان جليل
القدر، عظيم الشأن، سني المكان، عالمة دهره، وفريد عصره، شيخنا واستاذنا رضي

الله تعالى عنه.
[٨٧٦] محمد بن حفص بن عمرو، أبو جعفر محمد بن الحسين بن علي، أبو عبد الله
المحاربي، وكان علما جليال في أصحابنا، عظيم القدر، وهو ابن العمري، وكان وكيل

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٥٤ / ٩٤٨، خالصة األقوال: ٢٦٠ - ٢٦١ / ٩١٠.

٢. رجال الكشي: ٥٥٨ / ١٠٥٤.

(١٤٩)



الناحية المقدسة، وكان األمر يدور عليه. كش (١).
[٨٧٧] محمد بن حكيم، وكان رفيع المنزلة في أصحاب اإلمام الكاظم (عليه السالم).

[٨٧٨] محمد بن حماد بن يزيد الحارثي، أبو عبد الله، ثقة.
[٨٧٩] محمد بن حمران النهدي، أبو جعفر، ثقة.

[٨٨٠] محمد بن خالد األخمسي البجلي الكوفي، ثقة.
[٨٨١] محمد بن خالد األشعري القمي، ثقة، ال بأس به.

[٨٨٢] محمد بن خالد بن عبد الرحمن البرقي، أبو عبد الله، حديثه يعرف وينكر،
ويروي عن الضعفاء كثيرا، ويعتمد المراسيل. غض، (٢) ثقة، جخ. (٣) واالعتماد على
قول الشيخ من تعديله. صه (٤)، وهو األقرب عندي أيضا، وكان عارفا باألخبار، خبيرا

باآلثار جدا.
[٨٨٣] محمد بن خلف، أبو بكر الرازي، وكان جليال متكلما أديبا من أصحابنا.

[٨٨٤] محمد بن خليل بن أسد الثقفي أو النخعي، ثقة.
[٨٨٥] محمد بن الريان بن الصلت األشعري، ثقة.

[٨٨٦] محمد بن زكريا بن دينار، وكان وجها من الوجوه في أصحابنا في البصرة،
أخباريا، محدثا، واسع العلم.

[٨٨٧] محمد بن زياد العطار، ثقة.
[٨٨٨] محمد بن سالم بن شريح األشجعي الحذاء الكوفي، أبو إسماعيل، ويقال له:

سالم الحذاء، وسالم األشجعي، وسالم بن أبي واصل، وسالم بن شريح، وهو ثقة،
حجة.

--------------------
١. رجال الكشي: ٥٣١ - ٥٣٢ / ١٠١٥.

٢. حكاه عن ابن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٢٣٧ / ٨١٣، والقهپائي في مجمع الرجال ٥:
.٢٠٥

٣. رجال الطوسي: ٣٨٦ / ٤ في أصحاب الرضا (عليه السالم).
٤. خالصة األقوال: ٢٣٧ / ٨١٣.

(١٥٠)



[٨٨٩] محمد بن سالم بن عبد الحميد الكوفي، وكان من أجلة الفقهاء والعدول،
وكان

فطحيا. كش (١).
[٨٩٠] محمد بن سعيد من أهل كش، يكنى أبا الحسن، وكان صالحا، ورعا، حسن

العقيدة، مستقيم المذهب.
[٨٩١] محمد بن سعيد بن كلثوم المروزي، وكان متكلما أيضا.

[٨٩٢] محمد بن سكين بن عمار النخعي الجمال، ثقة.
[٨٩٣] محمد بن سلمة بن أرتنيل، (٢) أبو جعفر اليشكري، كان جليل القدر، عظيم

المنزلة، من أصحابنا الكوفيين، وكان فقيها قارئا لغويا.
[٨٩٤] محمد بن سليمان األصفهاني، ثقة.

[٨٩٥] محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم، أبو طاهر الرازي، وكان عينا من
العيون،

حسن الطريقة، صحيح االعتقاد.
[٨٩٦] محمد بن سماعة بن موسى الحضرمي، وكان وجها وجيها في األصحاب.

[٨٩٧] محمد بن سنان، ثقة، ال بأس به، ضعيف جدا. جش، ست، جخ (٣). وقال
المفيد قدس الله روحه: " إنه من خاصة اإلمام الكاظم (عليه السالم) وثقاته، وأهل

الورع والعلم
والفقه من شيعته، وممن روى النص على اإلمام الرضا (عليه السالم) " (٤).

[٨٩٨] محمد بن سوقة، ثقة.
[٨٩٩] محمد بن شريح الحضرمي، أبو عبد الله، ثقة.

[٩٠٠] محمد بن صالح بن محمد الهمداني الدهقان، ثقة، جيد، وكان من وكالء
اإلمام القائم (عليه السالم).

--------------------
١. رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٢.

٢. في رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٥: " أرتبيل ".
٣. رجال النجاشي: ٣٢٨ / ٨٨٨، الفهرست: ٢١٩ / ٦١٩، رجال الطوسي: ٣٨٦ / ٧ في أصحاب الرضا

(عليه السالم).
٤. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

(١٥١)



[٩٠١] محمد بن الصباح الكوفي، ثقة.
[٩٠٢] محمد بن العباس بن علي بن مروان الماهياد، (١) أبو عبد الله البزاز المعروف

بابن الحجام، وكان ثقة ثقة، من أصحابنا، عينا، وجها، سديدا، كثير الحديث.
[٩٠٣] محمد بن العباس بن عيسى، أبو عبد الله، كان يسكن بني غاضرة، ثقة.

[٩٠٤] محمد بن عبد الجبار، وهو ابن أبي الصهبان، ثقة.
[٩٠٥] محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار، أبو جعفر، روى عبد الحميد عن اإلمام

الكاظم (عليه السالم)، وكان عينا من عيون أصحابنا الكوفيين.
[٩٠٦] محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة، ال بأس به، وسأل ابن نمير عنه فقال:
كان صدوقا، مأمونا ولكنه سييء الحفظ جدا. وهذه الرواية من المرجحات. صه (٢).

[٩٠٧] محمد بن عبد الرحمن الذهلي السهمي، وكان في حيز الثبات. روى ابن
عقدة:

" أنه كان من الثقات ". وهذه الرواية من المرجحات. صه (٣).
[٩٠٨] محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي، أبو جعفر، وكان متكلما قويا في

الكالم،
جليل القدر، حسن العقيدة.

[٩٠٩] محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، أبو جعفر القمي، وكان عينا وجيها،
كاتب اإلمام صاحب األمر (عليه السالم)، وسأله في أبواب الشريعة.

[٩١٠] محمد بن عبد الله بن رباط البجلي، روى أبوه عن اإلمام الصادق (عليه
السالم)، وكانا

ثقتين.
[٩١١] محمد بن عبد الله بن زرارة، وكان عينا من العيون. وفي جش عند ترجمة
الحسن بن علي بن فضال قال - يعنى محمد بن الحسن بن الجهم على الظاهر، -:

" وكان والله محمد بن عبد الله أصدق عندي لهجة من محمد بن الحسن، فانه
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٣٧٩ / ١٠٣٠: " الماهيار ".
٢. خالصة األقوال: ٢٧١ / ٩٨٣.

٣. خالصة األقوال: ٢٧١ - ٢٧٢ / ٩٨٤.

(١٥٢)



رجل فاضل دين " (١).
[٩١٢] محمد بن عبد الله الطيار، ثقة، متكلم.

[٩١٣] محمد بن عبد الله بن غالب، أبو عبد الله األنصاري البزاز، ثقة، جيد، وكان
واقفيا.

[٩١٤] محمد بن عبد الله المسلمي، ثقة، قليل الحديث.
[٩١٥] محمد بن عبد الله بن مملك األصفهاني، أبو عبد الله، وكان خيرا، جليل

القدر،
شريف المنزلة والشأن.

[٩١٦] محمد بن عبد المؤمن المؤدب القمي، ثقة.
[٩١٧] محمد بن عبيد الكاتب، وكان عينا من الكوفيين، ووجها وجيها فيهم.

[٩١٨] محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد، خير، ال بأس به.
[٩١٩] محمد بن عثمان، أخو حماد، ثقة.

[٩٢٠] محمد بن عثمان بن سعيد العمري، يكنى أبا جعفر وأبوه يكنى أبا عمرو،
وكان

هو وأبوه وكيلين من جهة صاحب األمر صلوات الله عليه، وكانت لهما منزلة جليلة
في الطائفة رحمهما الله تعالى.

[٩٢١] محمد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني، ثقة.
[٩٢٢] محمد بن عطية الحناط، ثقة.

[٩٢٣] محمد بن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان من وكالء الناحية
المقدسة.

[٩٢٤] محمد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، أبو جعفر، ثقة، حجة، وكان وجه
أصحابنا وفقيههم، والثقة الذي ال يطعن عليه هو وإخوته عبيد الله وعمران وعبد

األعلى. جش، صه (٢).
[٩٢٥] محمد بن علي بن بالل، ثقة، عين، وكان من السفراء الموجودين في الغيبة

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٦ / ٧٢. وفيه: " أحمد بن الحسن " مكان " محمد بن الحسن ".

٢. رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٥، خالصة األقوال: ٢٤٣ / ٨٢٩.

(١٥٣)



الصغرى، واألبواب المعروفين الذين ال تختلف اإلمامية فيهم، كذا في ربيع األبرار (١).
[٩٢٦] محمد بن علي بن جاك القمي، يكنى أبا طاهر، وكان فاضال، ثبتا، جليل

القدر،
صحيح الحديث وكثيره.

[٩٢٧] محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو جعفر، نزيل الري،
شيخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراسان. جش (٢)، كان جليال حافظا لألحاديث،

بصيرا
بالرجال، ناقدا لألخبار، لم ير في القميين مثله في حفظه وكثرة علومه. ست، صه (٣).

وكان هذا الشيخ جليل القدر، عظيم الشأن، مشهورا بين الطائفة المحقة بالصدوق
رضي الله تعالى عنه.

[٩٢٨] محمد بن علي بن حمزة بن الحسن، أبو عبد الله، وكان عينا، وجها، ثبتا في
الحديث، صحيح االعتقاد، عظيم القدر والمنزلة.

[٩٢٩] محمد بن علي بن عبدك، أبو جعفر الجرجاني، وكان جليل القدر، فقيها
متكلما.

[٩٣٠] محمد بن علي بن الفضل بن تمام بن مسكين، وكان لقب مسكين بسبب
إعظامهم

له، وكان عينا من العيون، صحيح االعتقاد.
[٩٣١] محمد بن علي بن محبوب األشعري القمي، أبو جعفر، وكان شيخ القميين في

زمانه، عينا، فقيها، صحيح المذهب واالعتقاد.
[٩٣٢] محمد بن علي بن مهزيار، ثقة، عين، وكان من السفراء واألبواب المعروفين

الذين لم تختلف اإلمامية فيهم، كذا قال ابن طاووس (رحمه الله) (٤).
[٩٣٣] محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفه البجلي مولى األحول الكوفي

الصيرفي،
--------------------

١. حكاه عن ابن طاووس في ربيع الشيعة جامع الرواة ٢: ١٥٣.
٢. رجال النجاشي: ٣٨٩ / ١٠٤٩.

٣. الفهرست: ٢٣٧ / ٧١٠، خالصة األقوال: ٢٤٨ / ٨٤٣.
٤. حكاه عنه في جامع الرواة ٢: ١٥٨.

(١٥٤)



يلقب مؤمن الطاق، وصاحب الطاق، ولقبه المخالفون شيطان الطاق، وكان جليل
القدر، عظيم المنزلة، عينا من العيون، وأما منزلته في الحفظ وحسن الخاطر فأشهر

من أن تخفى أو تذكر، وقد نسبت إليه أشياء لم تثبت عندنا. جش (١)، ثقة، ست،
جخ،

صه (٢).
[٩٣٤] محمد بن علي بن يعقوب بن إسحاق بن أبي قرة، أبو فرج الضاني (٣)

الكاتب، ثقة.
[٩٣٥] محمد بن عمرو بن سعيد الزيات المدائني، ثقة، عين.

[٩٣٦] محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو، وكان متكلما، حاذقا من أصحابنا.
[٩٣٧] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، أبو عمرو، ثقة، حجة، خير، وكان ثقة
عينا كثير العلم، وروى عن الضعفاء كثيرا، له كتاب الرجال وفيه أغالط كثيرة. جش،

صه (٤). وكان ثقة بصيرا باألخبار والرجال. جخ، ست (٥).
[٩٣٨] محمد بن عمرو بن محمد بن سلم (٦)، أبو بكر المعروف بالجعاني الحافظ

القاضي، وكان من حفاظ الحديث وأجالء أهل العلم.
[٩٣٩] محمد بن عوام الخلقاني، ثقة، قليل الحديث.

[٩٤٠] محمد بن عيسى بن عبد الله األشعري، أبو علي، ثقة، خير، وصرح الشهيد
الثاني - أطاب الله ثراه - بتوثيقه في شرح الشرائع في باب األطعمة واألشربة (٧).

وفي
جش وصه: كان شيخ القميين ووجه األشاعرة (٨).

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٢٥ / ٨٨٦.

٢. الفهرست: ٢٠٧ / ٥٩٤، وفيه: " محمد بن نعمان "، رجال الطوسي: ٣٥٩ / ١٨ في أصحاب الكاظم
(عليه السالم)، وفيه:

" محمد يكنى أبا جعفر األحول "، خالصة األقوال: ٢٣٧ / ٨١٠.
٣. في رجال النجاشي: ٣٩٨ / ١٠٦٦: " القنائي ".

٤. رجال النجاشي: ٣٧٢ / ١٠١٨، خالصة األقوال: ٢٤٧ / ٨٣٨.
٥. رجال الطوسي: ٤٩٧ / ٣٨ في من لم يرو عن األئمة، الفهرست: ٢١٧ / ٦١٤.

٦. في رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٥: " محمد بن عمر بن محمد بن سالم... المعروف بالجعابي ".
٧. لم أجده في مسالك األفهام.

٨. رجال النجاشي: ٣٣٨ / ٩٠٥، خالصة األقوال: ٢٥٧ / ٨٨١.

(١٥٥)



[٩٤١] محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين، أبو جعفر. األقرب عندي قبول روايته،
وكان جليل القدر في أصحابنا، ثقة، عينا، كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن
أبي جعفر الثاني (عليه السالم) مكاتبة ومشافهة، وذكر أبو جعفر ابن بابويه عن ابن

الوليد أنه
قال: " ما تفرد به محمد بن عيسى من يونس من كتب وحديث ال يعتمد عليه،

ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى.
قال أبو عمر والكشي: قال القتيبي: كان الفضل بن شاذان يحب العبيدي ويثني عليه

ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله. وحسبك هذا الثناء من الفضل ".
ورده جش (١). ضعيف. ست (٢). واألقوى عندي قبول روايته. صه (٣).

[٩٤٢] محمد بن الفرج الرخجى، ثقة.
[٩٤٣] محمد بن الفضيل األزدي الكوفي، ثقة.

[٩٤٤] محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي، أبو عبد الرحمن، ثقة.
[٩٤٥] محمد بن القاسم بن زكريا المحاربي، أبو عبد الله الكوفي المعروف

بالسوداني، وكان ثبتا في األصحاب، خيرا.
[٩٤٦] محمد بن القاسم بن الفضيل بن النهدي، ثقة، وكذا أبوه القاسم وعمه العالء

وجده الفضيل.
[٩٤٧] محمد بن قولويه، ثقة، خير. قال النجاشي عند ترجمه ابنه جعفر بن

محمد: " إن أباه يلقب سلمة من خيار أصحاب سعد " (٤). وأصحاب سعد أكثرهم
ثقات

كعلي بن الحسين بن بابويه ومحمد بن الحسن بن الوليد وحمزة بن القاسم
ومحمد بن يحيى العطار. والظاهر أن هذا توثيق له من النجاشي.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٣٣ - ٣٣٤ / ٨٩٦.

٢. الفهرست: ٢١٦ / ٦١١.
٣. خالصة األقوال: ٢٤١ - ٢٤٢ / ٨٢١.

٤. رجال النجاشي: ١٢٣ / ٣١٨. وفيه: " مسلمة ".

(١٥٦)



[٩٤٨] محمد بن قيس، أبو عبد الله البجلي، كوفي، ثقة، عين، له كتاب القضايا،
رواه عنه عاصم بن حميد الحناط ويوسف بن عقيل وعبيد ابنه. صه. (١) وله أصل رواه

محمد بن عمير. ست (٢).
[٩٤٩] محمد بن قيس. أبو نصر األسدي الكوفي، ثقة ثقة.

[٩٥٠] محمد بن قيس األسدي، أبو عبد الله مولى لبني نصر، وكان خصيصا
ممدوحا خيرا.

[٩٥١] محمد بن مارد التميمي، وكان عينا في األصحاب.
[٩٥٢] محمد بن المثنى بن القاسم الكوفي، ثقة.

[٩٥٣] محمد بن أحمد بن إسحاق بن رباط الكوفي البجلي، وكان فقيها، صحيح
المذهب والعقيدة أيضا.

[٩٥٤] محمد بن محمد بن األشعث، أبو علي الكوفي، ثقة.
[٩٥٥] محمد بن محمد بن نصر بن منصور، أبو عمر والسكوني المعروف بابن

خرقة،
وكان شيخ الطائفة في وقته، فقيها، ثبتا من أصحابنا من أهل البصرة.

[٩٥٦] محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السالم، شيخنا واستادنا رضي الله تعالى
عنه، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكالم والرواية والثقة والعلم. جش. (٣)

ثقة
من مشايخ الشيعة ورئيسهم وأوثق أهل زمانه وأعلم. صه (٤).

[٩٥٧] محمد بن محمد بن يحيى، وكان معروفا جليال من أصحاب نيسابور.
[٩٥٨] محمد بن مرازم بن حكيم الساباطي األزدي، ثقة.

--------------------
١. خالصة األقوال: ٢٥٢ / ٨٦١.

٢. الفهرست: ٢٠٦ / ٥٩٠.
٣. رجال النجاشي: ٣٩٩ / ١٠٦٧.

٤. خالصة األقوال: ٢٤٨ / ٨٤٤.

(١٥٧)



[٩٥٩] محمد بن مروان الجالب، ثقة.
[٩٦٠] محمد بن مروان الحناط المدائني، ثقة، وكان قليل الحديث. جش، صه (١).

[٩٦١] محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي، أبو النصر المعروف
بالعياشي، وكان صدوقا، عينا من عيون هذه الطائفة، وكان يروي عن الضعفاء كثيرا.

جش، صه. (٢) جليل القدر، واسع األخبار، بصيرا بالرواية. ست (٣).
[٩٦٢] محمد بن مسعود الطائي الكوفي، ثقة.

[٩٦٣] محمد بن مسلم بن رياح، أبو جعفر األرقض الطحان األعور، وكان وجها
وجيها من وجوه أصحابنا بالكوفة، فقيها، ورعا، جليل القدر، شريف المنزلة، وكان

من أوثق الناس (٤). وقال الكشي: " إنه ممن أجمعت العصابة على تصديقهم من
أصحاب اإلمام أبي جعفر واإلمام أبي عبد الله (عليهما السالم)، وانقادوا لهم بالفقه

والعلم " (٥).
[٩٦٤] محمد بن مسلمة الكوفي، ثقة.

[٩٦٥] محمد بن مصادف، خير، ال بأس به. ونقل العالمة عن غض تضعيفه وتوثيقه
وقال: " األولى عندي التوقف فيه " (٦).

[٩٦٦] محمد بن مصبح بن الصباح الكوفي، ثقة.
[٩٦٧] محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري، يكنى أبا جعفر، ثقة

من
أصحابنا الكوفيين.

[٩٦٨] محمد بن منصور بن يونس بن روح الكوفي، ثقة.
[٩٦٩] محمد بن موسى، أبو جعفر يلقب خورا الكوفي، ثقة.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٣٦٠ / ٩٦٧، خالصة األقوال: ٢٦٢ / ٩٢٠.
٢. رجال النجاشي: ٣٥٠ / ٩٤٤، خالصة األقوال: ٢٤٦ / ٨٣٦.

٣. الفهرست: ٢١٢ / ٦٠٤.
٤. رجال النجاشي: ٣٢٣ - ٣٢٤ / ٨٨٢. وفيه: " رباح ".

٥. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.
٦. خالصة األقوال: ٤٠٤ / ١٦٣٠.

(١٥٨)



[٩٧٠] محمد بن موسى بن جعفر، ثقة، ال بأس به. قال المفيد: " إنه من أهل الفضل
والصالح " (١).

[٩٧١] محمد بن موسى بن المتوكل، ثقة.
[٩٧٢] محمد بن مهاجر، ثقة.

[٩٧٣] محمد بن ميسر بن عبد العزيز النخعي بياع الزطي الكوفي، ثقة.
[٩٧٤] محمد بن نافع الكوفي، ثقة، وكان قليل الحديث. جش، صه (٢).

[٩٧٥] محمد بن نصير من أهل كش، وكان جليل القدر، شريف المنزلة، كثير العلم،
روى عنه أبو عمرو الكشي.

[٩٧٦] محمد بن نعيم الصحاف، ثقة. قال النجاشي في ترجمة أخيه: " الحسين بن
نعيم الصحاف، ثقة، هو وأخواه علي ومحمد رووا عن الصادق (عليه السالم) " (٣).

[٩٧٧] محمد بن الوليد البجلي الخزاز، أبو جعفر الكوفي، وكان عينا من العيون، نقي
الحديث، وكان فطحيا من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، كوفيا. كش (٤).

[٩٧٨] محمد بن وهبان بن محمد، أبو عبد الله الدبيلي، وكان من أركان أهل
البصرة،

واضح الرواية، ثبتا.
[٩٧٩] محمد بن همام البغدادي، يكنى أبا علي - وهمام يكنى أبا بكر - وكان جليل

القدر أيضا.
[٩٨٠] محمد بن همام اإلسكافي، يكنى أبا علي، وكان جليل القدر أيضا. وال يبعد

أن يكونا واحدا.
[٩٨١] محمد بن الهيثم العجلي، ثقة.

--------------------
١. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٥.

٢. رجال النجاشي: ٣٤٣ / ٩٢٢، خالصة األقوال: ٢٥٨ / ٨٩٣.
٣. رجال النجاشي: ٥٣ / ١٢٠.

٤. رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٢.

(١٥٩)



[٩٨٢] محمد بن الهيثم بن عروة التميمي الكوفي، ثقة.
[٩٨٣] محمد بن يحيى، أبو جعفر العطار القمي، وكان شيخا من أصحابنا في

زمانه، عينا، كثير الحديث، صحيح الرواية.
[٩٨٤] محمد بن يحيى الخزاز الكوفي، وكان عينا من العيون.

[٩٨٥] محمد بن يحيى بن سليمان الكوفي، ثقة، عامي.
[٩٨٦] محمد بن يزداد الرازي، ثقة، ال بأس به. كش (١).

[٩٨٧] محمد بن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، وكان خاله عالن الكليني،
وكان جليل القدر، عظيم المنزلة، شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم وعينهم،

وكان أوثق الناس في األحاديث واألخبار والروايات واآلثار وأثبتهم وأقوامهم
وأجودهم وأعالهم، صنف الكتاب الكبير المعروف بالكافي في عشرين سنة.

[٩٨٨] محمد بن يوسف الصنعاني، وكان عينا أيضا.
[٩٨٩] محمد بن يوسف بن يعقوب الجعفري الدين الزاهد من أصحاب العياشي، ثقة.

[٩٩٠] محمد بن يونس بن عبد الرحمن، ثقة، عظيم الشأن، ثقة.
[٩٩١] المختار بن زياد العبدي البصري، ثقة.

[٩٩٢] مرازم بن حكيم األزدي المدائني، ثقة وكذا أخواه محمد بن حكيم وحديد بن
حكيم، يكنى أبا محمد.

[٩٩٣] مروان بن مسلم الكوفي، ثقة.
[٩٩٤] مروان بن موسى الكوفي، ثقة.

[٩٩٥] مروك بن أبي عبيد بن سالم بن أبي حفصة العجلي، واسم مروك صالح، واسم
أبي

حفصة زياد، وكان شيخا صدوقا.
[٩٩٦] مسعدة بن زياد الربعي، وكان عينا أيضا.

--------------------
١. رجال الكشي: ٥٣٠ / ١٠١٤.

(١٦٠)



[٩٩٧] مسكين، ثقة، خير.
[٩٩٨] مسكين أبو الحكم بن مسكين الكوفي، ثقة.

[٩٩٩] مسكين بن الحكم، ثقة.
[١٠٠٠] مسلم مولى أبي عبد الله (عليه السالم)، وروى الكشي ما يدل على جاللة

قدره (١).
[١٠٠١] مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك، أبو سيار الملقب كردين، روى

عن
اإلمام الصادق (عليه السالم) وأكثر، واختص به. وقال له أبو عبد الله (عليه السالم): "

إني ألعدك ألمر عظيم
يا أبا السيار ". جش، صه (٢).

[١٠٠٢] المسيب بن نجية، وكان من التابعين الكبار ورؤسائهم وزهادهم.
[١٠٠٣] مشمعل بن سعيد األسدي الناشري، ثقة من أصحابنا.

[١٠٠٤] مصبح بن الهلقام بن علوان العجلي، يكنى أبا محمد، ثقة، قريب األمر،
أخباري. جش، صه (٣).

[١٠٠٥] مصدق بن صدقة المدائني، ثقة هو وأخوه الحسن، رويا عن قسام. وقال
الكشي: " إنه فطحي من أجلة العلماء والفقهاء والعدول " (٤). وقال علي بن الحسين:

" إنه ثقة " (٥).
[١٠٠٦] مطلب بن زياد الزهري القرشي المدني، ثقة. ق (٦).

[١٠٠٧] مظفر بن محمد بن الجيش البلخي، وكان متكلما مشهور األمر، سمع
الحديث
فأكثر.

[١٠٠٨] معاذ بن كثير الكسائي الكوفي، وكان من شيوخ أصحاب اإلمام الصادق
(عليه السالم)

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٣٨ - ٣٣٩ / ٦٢٤ - ٦٢٥.

٢. رجال النجاشي: ٤٢٠ / ١١٢٤، خالصة األقوال: ٢٧٩ - ٢٨٠ / ١٠٢٤.
٣. رجال النجاشي: ٤٢١ / ١١٢٦، خالصة األقوال: ٢٨٢ / ١٠٣٢.

٤. رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٢.
٥. خالصة األقوال: ٢٨٢ / ١٠٣٧. وفيه: " علي بن الحسن ".

٦. رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٦، خالصة األقوال: ٢٨٢ / ١٠٣٤.

(١٦١)



وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين، كذا في إرشاد المفيد (رحمه الله) (١).
[١٠٠٩] معاذ بن مسلم الهروي األنصاري النحوي الكوفي، ثقة. وفي كش ما يدل

على
جاللة قدره (٢).

[١٠١٠] معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، وكان جليل القدر في أصحاب
اإلمام الرضا (عليه السالم)، وكان فطحيا من أجلة العلماء والفقهاء والعدول. كش

.(٣)
[١٠١١] معاوية بن عمار الدهني، ودهن ابن بجيلة، وكان وجها من أصحابنا، مقدما،

كبير الشأن، عظيم المحل أيضا.
[١٠١٢] معاوية بن وهب البجلي، أبو الحسن، ثقة، حسن الطريقة.

[١٠١٣] معتب، مولى أبي عبد الله، ثقة، وروى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)
أنه

قال: " لي موالي عشرة فخيرهم وأفضلهم معتب " (٤).
[١٠١٤] معروف بن خربوز المكي، وكان جليل القدر، رفيع المنزلة، أجمعت العصابة

على تصديقه، من أصحاب اإلمام أبي جعفر واإلمام أبي عبد الله (عليهما السالم)
وانقادوا له

بالفقه (٥).
[١٠١٥] معلى بن خنيس، ثقة، ال بأس به، وورد فيه أخبار كثيرة بعضها في مدحه
وأنه من أهل الجنة (٦)، وبعضها في ذمه لتركه الحقيقة (٧). وفي صه: " إنه قال

الشيخ
الطوسي في كتاب الغيبة بغير إسناد: إنه كان من قوام أبي عبد الله (عليه السالم)، وكان

محمودا
عنده ومضى على منهاجه. وهذا يقتضي وصفه بالعدالة " (٨).

--------------------
١. إرشاد المفيد ٢: ٢١٦.

٢. رجال الكشي: ٢٥٢ - ٢٥٣ / ٤٧٠.
٣. رجال الكشي: ٥٦٣ / ١٠٦٢.

٤. رجال الكشي: ٢٥٠ / ٤٦٥ - ٤٦٦.
٥. رجال الكشي: ٢٣٨ / ٤٣١.

٦. رجال النجاشي: ٣٧٦ - ٣٨١ / ٧٠٧ و ٧٠٨ و ٧١٤.
٧. رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٤٥٦ و ٢٤٨ / ٤٦٠ و ٣٨٠ / ٧١٢.

٨. خالصة األقوال: ٤٠٨ - ٤٠٩ / ١٦٥٢.

(١٦٢)



[١٠١٦] معلى بن عثمان، أبو عثمان األحول الكوفي، ثقة.
[١٠١٧] معلى بن موسى الكندي الكوفي، وكان عينا من العيون.

[١٠١٨] معمر بن خالد، أبو خالد، ثقة.
[١٠١٩] معمر بن يحيى بن سالم العجلي الكوفي، ثقة، متقدم. وفي جخ: ابن بسام

.(١)
وفي صه: ابن مسافر (٢).

[١٠٢٠] معن بن خالد، ثقة، عين.
[١٠٢١] المغيرة بن توبة المخزومي، وكان من خاصة اإلمام الكاظم وثقاته (عليه

السالم)، وأهل
الورع والعلم والفقه من شيعته، وممن روى النص على اإلمام الرضا (عليه السالم)، كذا

قال
المفيد (رحمه الله) (٣).

[١٠٢٢] المفضل بن عمر، أورد الكشي أخبارا في مدحه (٤)، وآثارا في ذمه (٥).
وقال

المفيد قدس سره: " إنه من خاصة اإلمام الكاظم (عليه السالم) وشيوخ أصحاب اإلمام
أبي

عبد الله (عليه السالم) وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين " (٦). وقال النجاشي:
" إنه

ضعيف " (٧). وأنا أقول: األقوى عندي العمل بما يرويه، لما ظهر لي من حاله غير
مرة

ومكان.
[١٠٢٣] المفضل بن قيس بن رمانة، ثقة، خير.

[١٠٢٤] المقداد بن األسود الكندي، وكان جليل القدر، عظيم الشأن، شريف المنزلة،
ثاني األركان األربعة رضي الله عنهم، وكان من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات

--------------------
١. رجال الطوسي: ١٣٥ / ٩ في أصحاب الباقر (عليه السالم).

٢. خالصة األقوال: ٢٧٧ / ١٠١١.
٣. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

٤. رجال الكشي: ٣٢١ - ٣٢٢ / ٥٨٢ - ٥٨٥، و ٣٢٨ - ٣٢٩ / ٥٩٣ - ٥٩٨.
٥. رجال الكشي: ٣٢١ / ٥٨١، و ٣٢٣ - ٣٢٦ / ٥٨٦ - ٥٨٨ و ٥٩٠ و ٥٩٢.

٦. إرشاد المفيد ٢: ٢١٦.
٧. رجال النجاشي: ٤١٦ / ١١١٢.



(١٦٣)



رب العالمين.
[١٠٢٥] مكي بن علي بن سحنويه (١)، وكان عالما فاضال أيضا.

[١٠٢٦] منبه بن عبد الله، أبو الجوزاء التميمي (٢)، وكان ثبتا، صحيح الحديث.
[١٠٢٧] مندل بن علي العنزي، واسمه عمر، ثقة.

[١٠٢٨] منذر بن محمد بن النهدي بن سعيد بن أبي الجهم القابوسي، أبو القاسم،
وكان ثبتا

من األصحاب من بيت جليل.
[١٠٢٩] منصور بن أبي األسود الليثي الكوفي، ثقة.

[١٠٣٠] منصور بن حازم، أبو أيوب البجلي الكوفي، وكان عينا صدوقا من أجلة
أصحابنا وفقهائهم.

[١٠٣١] منصور بن محمد بن عبد الله الخزاعي، ثقة.
[١٠٣٢] منصور بن يونس بن روح، أبو يحيى أو أبو سعيد الكوفي، ثقة، وكان واقفيا.

جخ (٣).
[١٠٣٣] موسى بن اكيل النميري الكوفي، ثقة.

[١٠٣٤] موسى بن الحسن بن عامر بن القمي، أبو الحسن، وكان عينا من العيون،
ثقة،

جليال.
[١٠٣٥] موسى بن الحسن بن محمد بن العباس، أبو الحسن المعروف بابن كبرياء،

وكان متدينا، حسن العبادة واالعتقاد.
[١٠٣٦] موسى بن طلحة القمي، قريب األمر. جش، صه (٤).

--------------------
١. في جامع الرواة ٢: ٢٦٢: " سختويه ".

٢. المعنون في المخطوطتين هو: " منذر بن عبد الله، أبو الجون التميمي "، ولم أجده في كتب الرجال،
وأيضا غير

مناسب لسياق الكالم على ترتيب حروف التهجى كما ترى، فلذا غيرناه بما ترى وهو الصحيح. والله أعلم.
٣. رجال الطوسي: ٣٦٠ / ٢١ في أصحاب الكاظم (عليه السالم).

٤. رجال النجاشي: ٤٠٥ / ١٠٧٤، خالصة األقوال: ٢٧٢ / ٩٩٠.

(١٦٤)



[١٠٣٧] موسى بن عمر بن بزيع، ثقة.
[١٠٣٨] موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب البجلي، أبو عبد الله يلقب المجلي،

ثقة
ثقة، وكان جليال، واضح الحديث، حسن الطريقة.

[١٠٣٩] موسى بن محمد بن األشعري القمي المؤدب ساكن شيراز، ثقة، جيد، من
األصحاب.

[١٠٤٠] ميثم بن يحيى التمار، وكان جليل القدر من خواص أمير المؤمنين عليه
صلوات رب العالمين، واختصاصه أشهر من أن يذكر شيء منه.

[١٠٤١] ميسر بن عبد العزيز بياع الزطي، وقيل ميسر بفتح الميم. جخ (١). ثقة.
وذكر

الكش روايات تدل على كونه ممدوحا (٢).
باب النون

[١٠٤٢] ناصح البقال الكوفي، ثقة.
[١٠٤٣] نجية بن الحارث الكوفي، وكان شيخا صادقا، صالحا، صديق علي بن

يقطين.
[١٠٤٤] نشيط بن صالح بن لفافة، ثقة.

[١٠٤٥] نصر بن عمار بن وهب، أبو الحسن السنجاري، وكان من ثقات أصحابنا
رضي

الله تعالى عنهم.
[١٠٤٦] نصر بن قابوس اللخمي القابوسي. ق، م، ضا، وكان ذا منزلة عندهم. جش،

صه (٣). وفي اإلرشاد: " إنه من خاصة اإلمام الكاظم (عليه السالم) وثقاته من أهل
الورع والعلم

والفقه من شيعته، وممن روى النص على الرضا (عليه السالم) (٤). وفي كتاب الغيبة:
" إنه كان

--------------------
١. رجال الطوسي: ٣١٧ / ٥٩٧ في أصحاب الصادق (عليه السالم).

٢. رجال الكشي: ١٤٦ / ٢٣٣، و ٢٤٢ - ٢٤٤ / ٤٤٣ - ٤٤٤ و ٤٤٦ - ٤٤٨.
٣. رجال النجاشي: ٤٢٥ / ١١٤٦، خالصة األقوال: ٢٨٤ / ١٠٤٦.

٤. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

(١٦٥)



وكيال لإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) عشرين سنة " (١).
[١٠٤٧] نصر بن مزاحم المنقري العطار، أبو الفضل الكوفي، وكان مستقيم الطريقة،

صالح األمر غير أنه يروي عن الضعفاء. جش، صه (٢).
[١٠٤٨] النضر بن سويد الصيرفي الكوفي، وكان ثبتا، صحيح الحديث.

[١٠٤٩] النضر بن محمد الهمداني، ثقة.
[١٠٥٠] نعيم القابوسي، ثقة، وكان من خاصة اإلمام الكاظم (عليه السالم) وثقاته،

كذا في
اإلرشاد (٣).

[١٠٥١] نوح بن الحكم، أبو اليقظان الكوفي، ثقة.
[١٠٥٢] نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان: أنه كان فقيها عالما صالحا

مرضيا. وقيل: إنه نوح بن صالح. جخ (٤).
[١٠٥٣] نوح بن صالح البغدادي، ثقة، ثبت. وروى الكشي عن أبي عبد الله الشاذاني

عن الفضل بن شاذان ما يشهد بأنه من شيعة أهل البيت (عليهم السالم)، وكان فقيها
.(٥)

باب الواو
[١٠٥٤] وردان، أبو خالد الكابلي ولقبه كنكر، ثقة، ال بأس به. وروى الكشي أنه من
حواري اإلمام علي بن الحسين (عليه السالم) (٦). وعن الفضل بن شاذان أنه لم يكن

في زمن
علي بن الحسين (عليه السالم) في أول أمره إال خمسة نفر، عد منهم أبا خالد الكابلي

(٧). واسمه
--------------------

١. كتاب الغيبة: ٢١٠.
٢. رجال النجاشي: ٤٢٧ - ٤٢٨ / ١١٤٨، خالصة األقوال: ٢٨٥ / ١٠٤٧.

٣. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.
٤. رجال الطوسي: ٤٠٨ / ١ في أصحاب الجواد (عليه السالم).

٥. رجال الكشي: ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١٠٥٦.
٦. رجال الكشي: ١٠ / ٢٠.

٧. رجال الكشي: ١١٥ / ١٨٤.

(١٦٦)



وردان ولقبه كنكر.
[١٠٥٥] الوليد بن صبيح، أبو العباس، كوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه

السالم).
[١٠٥٦] وهب بن جميع، مولى إسحاق بن عمار، ثقة، جيد. روى الكشى عن

محمد بن مسعود قال: حدثني علي بن الحسين وسألته عن وهب بن جميع فقال:
" ما سمعت فيه إال خيرا " (١).

[١٠٥٧] وهب بن عبد ربه، وكان خيرا، فاضال، من صلحاء الموالي. وفي صه: " قال
أبو عمرو: شهاب وعبد الرحيم وعبد الخالق ووهب ولد عبد من صلحاء الموالي.

وعن حمدويه بن نصير قال: سمعت بعض المشايخ يقول: وسألته عن وهب
وشهاب وعبد الرحمن بني عبد ربه وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربه بن أبي

ميمونة، فقال: " كلهم خيار فاضلون كوفيون " (٢).
قال النجاشي: " وهب بن عبد ربه بن أبي ميمونة بن يسار - بالياء المنقطة تحتها
نقطتين والسين المهملة والراء - مولى بني نصر بن قعين أخو شهاب بن عبد ربه

وعبد الخالق، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السالم) " (٣).
[١٠٥٨] وهب بن محمد البزاز، أبو نصر القمي، وكان عينا من العيون.

[١٠٥٩] وهيب بن حفص، أبو علي الحريري، واقفي، ثقة.
[١٠٦٠] وهيب بن خالد، ثقة، ثبت.

باب الهاء
[١٠٦١] هارون بن الجهم بن ثوير بن أبي فاخته سعيد بن جهمان، مولى ام هاني بنت

أبي
طالب الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٤٦ / ٦٤٣. وفيه: " علي بن الحسن ".

٢. خالصة األقوال: ٢٨٦ - ٢٨٧ / ١٠٥٥.
٣. رجال النجاشي: ٤٣٠ / ١١٥٦.

(١٦٧)



[١٠٦٢] هارون بن الحسن بن وهب بن جعفر بن وهب البجلي، مولى حرث بن عبد
الله،

وكان ثبتا، صدوقا.
[١٠٦٣] هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي الكوفي، وكان عينا من العيون، روى عن

اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
[١٠٦٤] هارون بن خارجة الكوفي، ثقة وكذا أخوه مراد.

[١٠٦٥] هارون بن عمران الهمداني، أبو عبد الله، ثقة، وكان وكيل الناحية المقدسة.
جش (١).

[١٠٦٦] هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب، يكنى أبا القاسم، وكان وجها من
الوجوه،

وكان له مذهب في الجبر والتشبيه. جش، صه (٢). لقى اإلمام أبا محمد واإلمام
أبا الحسن (عليهما السالم).

[١٠٦٧] هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد، أبو محمد التلعكبري من بني شيبان،
وكان

وجها وجيها من الوجوه في أصحابنا، جليل القدر، واسع الرواية، معتمدا عليه،
ال يطعن عليه في شيء.

[١٠٦٨] هاشم بن إبراهيم العباسي، ويقال له: المشرقي. ضا، جش (٣). وقال
الكشي:

" هاشم بن إبراهيم المشرقي من أصحاب الرضا (عليه السالم). قال حمدويه: هو ابن
إبراهيم

البغدادي فسألته عنه وقلت له: ثقة هو؟ فقال ثقة ثقة " (٤).
[١٠٦٩] هاشم بن المثنى الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
[١٠٧٠] هشام بن الحكم، أبو محمد، وكان ثبتا في الروايات، حسن التحقيق لهذا

األمر، جليل القدر في األصحاب. وفي صه: " ورويت روايات في مدحه واورد
--------------------

١. رجال النجاشي: ٣٤٤ / ٩٢٨. عنونه في محمد بن علي بن إبراهيم.
٢. رجال النجاشي: ٤٣٨ / ١١٨٠، خالصة األقوال: ٢٩١ / ١٠٧٣.

٣. رجال النجاشي: ٤٣٥ / ١١٦٨.
٤. رجال الكشي: ٤٩٨ - ٥٠٠ / ٩٥٦. وفيه: " هشام بن إبراهيم ".

(١٦٨)



خالفه أحاديث ذكرناها في كتابنا الكبير وأجبنا عنها. وهذا الرجل عندي عظيم
الشأن، رفيع المنزلة روى عن اإلمام أبي عبد الله واإلمام أبي الحسن موسى (عليهما

السالم) " (١).
[١٠٧١] هشام بن سالم الجواليقي، ثقة ثقة، وكان جليل القدر والمنزلة، روى عن

اإلمامين أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السالم).
[١٠٧٢] هشام بن محمد بن السائب، أبو المنذر الناسب، العالم العارف باإلمام،

المشهور بالفضل والكمال، وكان مختصا بمذهبنا، وله الحديث المشهور قال:
" اعتللت علة عظيمة نسيت علمي فجئت إلى أبي جعفر بن محمد (عليه السالم)

فسقاني العلم
في كأس فعاد إلي علمي ". وكان اإلمام أبو عبد الله (عليه السالم) يقربه ويدينه

ويبسطه. جش،
صه (٢).

[١٠٧٣] هالل بن إبراهيم أبو الفتح الدلقي الوراق، ثقة، ال بأس به.
[١٠٧٤] همامة بن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، ثقة.

[١٠٧٥] هيثم بن أبي مسروق، أبو محمد، واسم أبي مسروق عبد الله الهندي،
كوفي،

ثقة، جيد. قال في صه: " طريق الفقيه إلى ثوير بن أبي فاخته صحيح " (٣). وفيه هيثم.
[١٠٧٦] هيثم بن عروة التميمي الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه

السالم).
[١٠٧٧] هيثم، أبو محمد الثمالي الكوفي، ثقة، خير، روى عن أبي عبد الله (عليه

السالم).
باب الياء

[١٠٧٨] يحيى بن إبراهيم بن أبي البالد، ثقة هو وأبوه وجده.
[١٠٧٩] يحيى بن أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو محمد، وكان فقيها عالما فاضال

متكلما أيضا.
--------------------

١. خالصة األقوال: ٢٨٨ - ٢٨٩ / ١٠٦١.
٢. رجال النجاشي: ٤٣٤ / ١١٦٦، خالصة األقوال: ٢٨٩ / ١٠٦٣.

٣. خالصة األقوال: ٤٤٣.

(١٦٩)



[١٠٨٠] يحيى بن ام الطويل، ثقة، وروى الكشي أنه من حواري اإلمام علي بن
الحسين (عليه السالم) (١). قال الفضل بن شاذان: " لم يكن في زمن علي بن الحسين

في أول أمره
إال خمسة أنفس " ذكر من جملتهم يحيى بن ام الطويل (٢).

[١٠٨١] يحيى بن الحجاج الكرخي البغدادي، ثقة وكذا أخوه خالد، روى عن اإلمام
أبي عبد الله (عليه السالم).

[١٠٨٢] يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن
علي بن أبي

طالب (عليهم السالم)، أبو الحسين، العالم الفاضل الصدوق. جش، صه، ضا (٣).
[١٠٨٣] يحيى بن خلف الوبشى الهمداني، ثقة، كوفي. جش، صه (٤).

[١٠٨٤] يحيى بن زكرياء بن شيبان، أبو عبد الله الكندي العالف، وكان شيخا جليال
ثبتا

صدوقا ال يطعن عليه في شيء.
[١٠٨٥] يحيى بن سالم الفراء الكوفي، ثقة، وكان زيديا. جش (٥).

[١٠٨٦] يحيى بن سعيد القطان، أبو زكريا، ثقة، وكان عاميا. جش (٦).
[١٠٨٧] يحيى بن عبد الرحمن األزرق الكوفي، ثقة، روى عن اإلمامين، أبي عبد الله

وأبي الحسن (عليهما السالم).
[١٠٨٨] يحيى بن العالء البجلي الرازي، أبو جعفر، ثقة، وأصله كوفي. جش، صه

.(٧)
[١٠٨٩] يحيى العلوي، المكنى أبا محمد من بني زيادة من أهل نيسابور، وكان
جليل القدر، عظيم الرياسة، متكلما حاذقا زاهدا ورعا مصنفا، له كتب كثيرة في

--------------------
١. رجال الكشي: ١٠ / ٢٠.

٢. رجال الكشي: ١١٥ / ١٨٤.
٣. رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٩، خالصة األقوال: ٢٩٣ / ١٠٨٥.

٤. رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٩٧، خالصة األقوال: ٢٩٤ / ١٠٨٨. وفيهما: " الوابشي ".
٥. رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١٢٠١.
٦. رجال النجاشي: ٤٤٣ / ١١٦٩.

٧. رجال النجاشي: ٤٤٤ / ١١٩٨، خالصة األقوال: ٢٩٤ / ١٠٨٩.

(١٧٠)



اإلمامة وغيرها.
[١٠٩٠] يحيى بن عليم الكلبي العليمي، وكان عينا من العيون، وكان ضعيفا. غض

.(١)
األرجح عندي قبول روايته. صه (٢). روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).

[١٠٩١] يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي، ثقة ثقة، وكان صحيح
الحديث

ونقيه.
[١٠٩٢] يحيى بن القاسم، أبو بصير األسدي، وقيل: أبو محمد، ثقة، وجه من

الوجوه، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق. جش (٣). وروى
الكشي ما يدل على مدحه وعلو شأنه (٤). وقيل: كان مخلطا (٥).

[١٠٩٣] يحيى اللحام الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
[١٠٩٤] يحيى بن هاشم الكوفي، ثقة، قليل الحديث.

[١٠٩٥] يزيد، أبو خالد القماط الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي عبد الله (عليه
السالم)، ناظر

زيديا وظهر عليه فأعجب الصادق (عليه السالم).
[١٠٩٦] يزيد بن إسحاق، أبو إسحاق يلقب شعر، ثقة، جيد. والشهيد الثاني في

الدراية قال بتوثيقه (٦) أيضا.
[١٠٩٧] يزيد بن حماد األنباري السلمي، أبو يعقوب الكاتب، ثقة.

[١٠٩٨] يزيد بن سليط الزيدي، ثقة. وفي اإلرشاد: " إنه من خاصة اإلمام الكاظم
(عليه السالم)

--------------------
١. حكاه عن ابن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٢٩٣ / ١٠٨٤.

٢. خالصة األقوال: ٢٩٣ / ١٠٨٤.

٣. رجال النجاشي: ٤٤١ / ١١٨٨.
٤. رجال الكشي: ١٧١ / ٢٨٩ و ٢٩١، و ١٧٤ / ٢٩٨ عنونها في ترجمة ليث البختري، و ١٩٩ -

.٢٠٠ / ٣٥١
قال السيد الخوئي في معجم رجال الحديث ٢٠: ٧٥: " إن المذكور في الروايات الكثيرة أبو بصير من دون

ذكر
اسمه، وأبو بصير كنية لعدة أشخاص، منهم: عبد الله بن محمد األسدي، وليث بن البختري المرادي، ويحيى

بن
أبي القاسم األسدي، ولكن المعروف بأبي بصير هو األخير، فمتى لم تكن قرينة على إرادة غيره فهو المراد ".

٥. رجال الكشي: ٤٧٦ / ٩٠٣
٦. شرح البداية: ١٣٤ في المؤتلف والمختلف.



(١٧١)



وثقاته " (١). الخ.
[١٠٩٩] يعقوب بن إسحاق السكيت، أبو يوسف، وكان وجها وجيها في علم العربية

واللغة، صدوقا، ال يطعن عليه في شيء، وكان مقدما عند اإلمامين أبي جعفر الثاني
وأبي الحسن (عليهما السالم)، كانا يختصان به، وله عن أبي جعفر (عليه السالم) رواية

ومسائل، قتله المتوكل
ألجل التشيع، وأمره مشهور.

[١١٠٠] يعقوب بن إلياس، ثقة.
[١١٠١] يعقوب بن سالم األحمر، أخو أسباط بن سالم، ثقة من أصحاب اإلمام أبي

عبد الله (عليه السالم).
[١١٠٢] يعقوب السراج الكوفي، ثقة. وفي اإلرشاد: " إنه من شيوخ أصحاب

الصادق (عليه السالم) وبطانته وخاصته " (٢). الخ. واألقرب عندي قبول روايته. صه
(٣)، وإنه

ضعيف. غض (٤).
[١١٠٣] يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، مولى بني أسد، أبو ومحمد، ثقة،

روى عن اإلمام الصادق (عليه السالم).
[١١٠٤] يعقوب بن نعيم بن قرقارة الكاتب، أبو يوسف، وكان صدوقا جليال في

أصحابنا، ثقة في الحديث ضا.
[١١٠٥] يعقوب بن يزيد بن حماد األنباري السلمي، ثقة صدوق ضا.

[١١٠٦] يعقوب بن يقطين، ثقة. ضا.
[١١٠٧] يوسف بن ثابت بن أبي سعدة، أبو امية الكوفي، ثقة، روى عن اإلمام أبي

عبد الله (عليه السالم).
--------------------

١. إرشاد المفيد ٢: ٢٤٨.

٢. إرشاد المفيد ٢: ٢١٦.
٣. خالصة األقوال: ٢٩٩ / ١١١٣.

٤. حكاه عن ابن الغضائري العالمة في خالصة األقوال: ٢٩٩ / ١١١٣، والقهپائي في مجمع الرجال ٦:
.٢٧٤

(١٧٢)



[١١٠٨] يوسف بن عقيل البجلي الكوفي، ثقة، وكان قليل الحديث. جش، صه (١).
[١١٠٩] يوسف بن عمار، ثقة على الظاهر.

[١١١٠] يونس بن رباط البجلي الكوفي، ثقة.
[١١١١] يونس بن عبد الرحمن، مولى علي بن يقطين، أبو محمد، وكان وجها وجيها

من الوجوه، متقدما، عظيم المنزلة، رفيع الشأن، أجمعت العصابة على تصحيح ما
يصح عنه واإلقرار له بالفقه (٢)، وكان اإلمام الرضا (عليه السالم) يشير إليه في العلم

والفتيا، وكان
ممن بذل له على الوقف مال جليل فامتنع من أخذه وثبت على الحق. وروي فيه

مدح كثير صحيح، وذم يسير ضعيف. فروي عن داود بن القاسم الجعفري أنه قال:
" عرضت على أبي محمد صاحب العسكر (عليه السالم) كتاب يوم وليلة ليونس فقال:

تصنيف
من هذا؟ قلت: تصنيف يونس مولى آل يقطين. فقال: أعطاه الله بكل حرف نورا يوم

القيامة ". ومدائحه كثيرة ليس هذا المختصر موضعها. وروى عن اإلمامين أبي الحسن
موسى والرضا (عليهما السالم) (٣).

[١١١٢] يونس بن علي القطان، أبو عبد الله، ثقة، قريب األمر. جش، صه (٤).
[١١١٣] يونس بن يعقوب بن قيس، أبو علي الجالب البجلي الدهني، وكان صحيح
االعتقاد، ثبتا، مختصا باإلمام أبي عبد الله واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم)، وكان

وكيال ألبي
الحسن (عليه السالم)، ومات بالمدينة في أيام الرضا (عليه السالم) فتولى أمره، وكان

جليال عندهم. وروى
الكشي أنه كان فحطيا (٥). والله أعلم.

--------------------
١. رجال النجاشي: ٤٥٢ / ١٢٢١، خالصة األقوال: ٢٩٥ / ١١٠٠.

٢. رجال الكشي: ٥٥٦ / ١٠٥٠.
٣. رجال النجاشي: ٤٤٦ / ١٢٠٨.

٤. رجال النجاشي: ٤٤٨ / ١٢٠٩، خالصة األقوال: ٢٩٨ / ١١٠٥.
٥. رجال الكشي: ٣٨٥ / ٧٢٠، و ٣٤٥ / ٦٣٩.

(١٧٣)



باب الكنى
[١] أبو أحمد: كنية لمحمد بن أبي عمير، وداود بن سليمان بن جعفر، وعبد
العزيز بن يحيى، وعمر بن الربيع، وعمر بن حريث، ولكنها في األول أشهر.

[٢] أبو األحوص: اسمه داود بن أسد.
[٣] أبو إدريس: اسمه عبد الرحمن بن بدر.

[٤] أبو اسامة: اسمه زيد بن محمد بن يونس.
[٥] أبو إسحاق: كنية إلبراهيم بن هاشم، وإبراهيم بن أبي حفص، وإبراهيم بن

إسحاق، وإبراهيم بن سليمان بن داود أبي ذاجة، وإبراهيم بن صالح، وإبراهيم بن
عمر اليماني، وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيي، وإبراهيم بن محمد بن معروف،
وإبراهيم بن مهزيار، وتغلب بن ميمون، ويزيد بن إسحاق. وهي في األول أكثر.

[٦] أبو إسماعيل: كنية إلسحاق بن جندب، وبكير بن األشعث، وثابت بن
شريح، ومحمد بن سالم بن شريح. وفي األول أشهر.

[٧] أبو األسود: اسمه عمر بن محمد بن يزيد.
[٨] أبو األكراد: اسمه علي بن ميمون.

[٩] أبو امية: اسمه يوسف بن ثابت.
[١٠] أبو أيوب: كنية إلبراهيم بن عيسى، وخالد بن يزيد (١)، ومنصور بن حازم.

[١١] أبو بشر: كنية ألبان بن محمد، وأحمد بن إبراهيم بن معلى.
[١٢] أبو بصير: كنية ليحيى بن القاسم، وليث بن البختري، وعبد الله بن محمد

األسدي، ويوسف بن الحارث. وفي األولين أشهر. وقيل: كنيتهما أبو محمد (٢).
[١٣] أبو بكر القتاتي: ثقة زاهد ورع من أصحاب العياشي، وأيضا كنية لعباد بن

--------------------
١. في الخالصة: ٤٢٩: " أبو أيوب األنصاري، اسمه خالد بن زيد ".

٢. رجال الطوسي: ٣٣٣ / ٩ في أصحاب الصادق (عليه السالم)، رجال النجاشي: ٣٢١ / ٨٧٦.

(١٧٤)



صهيب، وعمر بن محمد بن سليم، ومحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله،
ومحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله، ومحمد بن خلف، ومحمد بن عمر بن

محمد، وأحمد بن عبد الله بن أحمد.
[١٤] أبو الجحاف: اسمه داود بن أبي خوف (١).

[١٥] أبو جرير القمي: كنية لزكريا بن إدريس، وزكريا بن عبد الصمد.
[١٦] أبو جعفر البصري: ثقة فاضل صالح خير، وأيضا كنية ألحمد بن محمد بن

عيسى، ومحمد بن علي بن بابويه، ومحمد بن الحسن الطوسي، ومحمد بن
يعقوب الكليني، وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع،
ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وأحمد بن أبي

زاهر، وأحمد بن أبي بشير، وأحمد بن الحسين بن عبد الملك، وأحمد بن
الحسين بن عمر، وأحمد بن عبد الله بن مهران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر

البزنطي، وأحمد بن هالل، وأحمد بن يحيى بن حكيم، ومحمد بن أحمد بن
قتادة، ومحمد بن أحمد بن خاقان، ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن مهران،

ومحمد بن أحمد بن يحيى العطار، ومحمد بن بندار، ومحمد بن حوير بن رستم (٢)،
ومحمد بن جعفر بن أحمد، ومحمد بن الحسن بن أبي سارة، ومحمد بن
الحسن بن زياد الميثمي، ومحمد بن حفص بن عمرو، ومحمد بن حكيم،

ومحمد بن حمران، ومحمد بن سلمة بن أرتبيل، ومحمد بن عبد الله بن جعفر،
ومحمد بن عبد الحميد، ومحمد بن عبد الرحمن بن قبة، ومحمد بن عثمان بن

سعيد، ومحمد بن علي بن أبي شعبة، ومحمد بن علي بن عبدك، ومحمد بن
علي بن محبوب، ومحمد بن علي بن النعمان، ومحمد بن عيسى بن عبيد،

ومحمد بن مسلم، ومحمد بن المفضل، ومحمد بن موسى خورا، ومحمد بن
--------------------

١. في جامع الرواة ٢: ٣٧١: " أبي عوف ".
٢. في جامع الرواة ٢: ٣٧٣: " جرير بن رستم ".

(١٧٥)



الوليد الخزاز، ويحيى بن العالء.
[١٧] أبو الجوزاء: اسمه منبه بن عبد الله.
[١٨] أبو الجيش: اسمه مظفر بن محمد.

[١٩] أبو حامد: اسمه أحمد بن إبراهيم المراغي.
[٢٠] أبو حذيفة: اسمه إسحاق بن بشر.

[٢١] أبو الحر: اسمه اديم بن الحر.
[٢٢] أبو الحسن بن الحصين: نزيل األهواز، ثقة، عين.

وأيضا كنية ألحمد بن محمد بن علي بن عمر، وأحمد بن النصر، وجبلة بن
عياض، وحمدويه بن نصير، وحمران بن أعين، وزرارة بن أعين، وسالمة بن

محمد، وسيف بن سليمان، والعباس بن علي، وعبد العزيز بن عبد الله، وعلي بن
أبي سهل، وعلي بن أبي القاسم، وعلي بن إبراهيم بن محمد، وعلي بن إبراهيم بن
هاشم، وعلي بن أحمد بن الحسين، وعلي بن أحمد بن علي، وعلي بن أسباط بن

إسحاق بن عبد الله، وعلي بن إسماعيل بن شعيب، وعلي بن هالل بن أبي معاوية،
وعلي بن جعفر العريضي، وعلي بن الحسن بن رباط، وعلي بن الحسن بن محمد،
وعلي بن الحسن بن علي بن فضال، وعلي بن الحسين بن علي الطبري، وعلي بن

بابويه، وعلي بن الحكم بن الزبير، وعلي بن خليل، وعلي بن رئاب، وعلي بن
سعيد بن دنام، وعلي بن سليمان بن الحسن، وعلي بن سيف، وعلي بن عبد الله

العطار، وعلي بن عبد الله بن غالب، وعلي بن عبيد الله بن علي، وعلي بن
عبد الرحمن، وعلى بن عقبة، وعلي بن محمد بن إبراهيم، وعلي بن محمد بن

شيران، وعلي بن محمد بن عبد الله، وعلي بن محمد بن العباس، وعلي بن
محمد بن العدوي، وعلي بن محمد بن علي، وعلي بن محمد فيروزاني، وعلي بن
محمد بن قتيبة، وعلي بن محمد الكرخي، وعلي بن محمد بن يوسف، وعلي بن
منصور، وعلي بن مهزيار، وعلي بن النعمان، وعلي بن ميمون، وعلي بن يقطين،

(١٧٦)



ومحمد بن أحمد الزاهد، ومحمد بن أحمد بن داود، ومحمد بن الحارث،
ومحمد بن الحسين بن سفرجلة، ومحمد بن سعيد الكشي، ومعاوية بن وهب،
وموسى بن الحسن بن عامر، وموسى بن الحسن بن محمد، ونصر بن عامره.

[٢٣] أبو الحسين بن هالل: ثقة عين ثبت، وأيضا كنية لعلي بن وصيف، ومالك بن
عطية، ومحمد بن بحر، ومحمد بن بشر الحمدوني، ومحمد بن علي بن الفضل،
ويحيى بن الحسن، ومحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن الحسن بن علي بن

فضال، وأحمد بن الحسين بن عبيد الله، وأحمد بن داود بن علي، وأحمد بن ميثم،
وآدم بن المتوكل، وأيوب بن نوح، وبسطام بن سابور، ومسعدة بن الجهم.

[٢٤] أبو الحصين بن الحصين الحصيني: ثقة جيد، وكنية لمحمد بن حريز بن
عبد الله.

[٢٥] أبو حفص: اسمه عمر بن أبان.
[٢٦] أبو الحكم: اسمه هشام بن سالم.

[٢٧] أبو حكيم: كنية لمعاوية بن حكيم، وزيد بن عبد الله.
[٢٨] أبو حمزة: اسمه ثابت بن دينار.
[٢٩] أبو حنيفة: اسمه سعيد بن بيان.
[٣٠] أبو حيان وأبو الجحاف: ثقتان.

[٣١] أبو خالد القماط: اسمه يزيد.
[٣٢] أبو خالد الكابلي: كنية لوردان، ومحمد بن مهاجره.

[٣٣] أبو خداش: اسمه عبد الله بن خداش.
[٣٤] أبو خديجة: اسمه سالم بن مكرم.

[٣٥] أبو خالد: كنية لعمر بن خالد، والحكم بن الحكيم.
[٣٦] أبو الخير: اسمه صالح بن أبي حماد.

[٣٧] أبو داود: اسمه سليمان بن سفيان.

(١٧٧)



[٣٨] أبو ذر: اسمه جندب بن جنادة.
[٣٩] أبو رافع: اسمه إبراهيم.

[٤٠] أبو الربيع األقطع: اسمه سليمان بن خالد.
[٤١] أبو رفاعة: اسمه الحجاج بن رفاعة.

[٤٢] أبو زكريا األعور: ثقة من الثقات، روى عنه علي بن رباط، وأيضا كنية
ليحيى بن سعيد القطان.

[٤٣] أبو سعيد القماط الثقة: اسمه خالد بن سعيد، وأيضا كنية ألبان بن تغلب،
وجعفر بن أحمد بن أيوب، وحمدان بن سليمان، والربيع بن أبي مدرك،

وعبيد الله بن الوليد، وعثمان بن حامد، ومنصور بن يونس.
[٤٤] أبو سلمة: قيل: كنية لسالم بن مكرم (١).

[٤٥] أبو سليمان: كنية لداود بن أبي زيد، وداود بن زربي، وداود بن كثير،
وداود بن يحيى.

[٤٦] أبو سيار: اسمه مسمع بن عبد الملك.
[٤٧] أبو شبل: اسمه عبد الله بن سعيد.

[٤٨] أبو شجاع: اسمه فارس بن سليمان.
[٤٩] أبو شعبة الحلبي: [ثقة] (٢).

[٥٠] أبو شعيب: كنية لحماد بن شعيب، وصالح بن خالد المحاملي.
[٥١] أبو الصباح الكناني: اسمه إبراهيم بن نعيم.

[٥٢] أبو الصالح: اسمه تقي بن نجم الحلبي.
[٥٣] أبو الصلت: اسمه عبد السالم بن صالح.

--------------------
١. رجال الكشي: ٣٥٢ - ٣٥٣ / ٦٦١، رجال البرقي: ٨٩ / ٨٤٥ في أصحاب الصادق (عليه السالم)،

مجمع الرجال
.٧: ٤٩

٢. أضفناه من خالصة األقوال: ٣٠٦ / ١١٥٣.

(١٧٨)



[٥٤] أبو الصهبان: اسمه عبد الجبار، ابنه محمد بن عبد الجبار.
[٥٥] أبو الضمرة الليثي: اسمه أنس بن عياض.

[٥٦] أبو طالب األنباري: اسمه عبيد الله بن أبي زيد.
[٥٧] أبو طالب القمي: اسمه عبد الله بن الصلت.

[٥٨] أبو طاهر بن حمزة بن اليسع األشعري: ثقة، خير، وأيضا كنية لمحمد بن
سليمان بن الحسن، ومحمد بن علي بن خالد.

[٥٩] أبو الطيب الرازي: ثقة متكلم جيد الكالم، وله كتب كثيرة جيدة في اإلمامة
والفقه وغيرهما من األخبار. وقيل: كان مرجئا (١).

[٦٠] أبو عاصم: اسمه حفص بن عاصم.
[٦١] أبو عامر بن جناح األزدي: ثقة خير، وأيضا كنية إلسماعيل بن محمد

الحميري.
[٦٢] أبو العباس البقباق: اسمه الفضل بن عبد الملك، وأيضا كنية ألحمد بن

محمد بن سعيد المشهور بابن عقدة، وأحمد بن علي بن العباس المعروف بابن
نوح، وأحمد بن علي بن أحمد النجاشي، وأحمد بن علي بن الحسن، وعبد الله بن

أبي عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، وعبيد الله بن أحمد بن نهيك.
[٦٣] أبو عبد الرحمن: ثقة من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين،

وأيضا كنية لمحمد بن فضيل بن غزوان، وأيوب بن عطية.
[٦٤] أبو عبد الله البرقي: اسمه محمد بن خالد.

[٦٥] أبو عبد الله الحميري: الشيخ الصالح الورع الجليل، روى عن الحسين بن
أحمد بن المغيرة.

[٦٦] أبو عبد الله الصفار: اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة.
--------------------

١. الفهرست: ٢٧٧ / ٨٧٧.

(١٧٩)



[٦٧] أبو عبد الله العاصمي: اسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة.
[٦٨] أبو عبد الله هارون: ثقة، وكان من الوكالء. وفي بعض النسخ أبو عبد الله بن
هارون، (١) وأيضا كنية ألبان بن عثمان، وأحمد بن إبراهيم بن أبي رافع، وأحمد بن

الحسن بن علي بن فضال، وأحمد بن صبيح، وأحمد بن عبد الواحد، وأحمد بن
محمد بن عبيد الله، وبالل بن رياح، وجابر بن زيد، وجعفر بن محمد بن يوسف،

وجعفر بن أحمد بن وندك، وجعفر بن عبد الله المدائني، وجعفر بن محمد بن
جعفر، وجعفر بن محمد بن سماعة، وجعفر بن محمد بن مالك، وجعفر بن محمد

الدوري، وجعفر بن هارون، وحجر بن زائده وحذيفة اليمان، والحسين بن أبي
سعيد بن هاشم، والحسين بن الحسن الحسيني، والحسين بن شاذويه،

والحسين بن عبيد الله الغضائري، والحسين بن عبيد الله السعدي، والحسين بن
علي بن الحسين بن بابويه، والحسين بن علي بن الحسين (عليه السالم)، والحسين بن

علي
المصري، والحسين بن علي بن سفيان، والحسين بن القاسم، والحسين بن

محمد بن علي األزدي، والحسين بن محمد بن الفرزدق، والحسين بن محمد بن
عمران، والحسين بن المختار، وسعيد بن عبد الرحمن، وسلمان الفارسي،

ومحمد بن النعمان، وعبد المؤمن بن القاسم، ومحمد بن أبي القاسم، ومحمد بن
أحمد بن عبد الله، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن إسماعيل الزعفراني،

ومحمد بن بكر بن جناح، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ومحمد بن
الحسن بن علي، ومحمد بن حماد بن زيد، ومحمد بن خليل بن أسد، ومحمد بن

زكريا بن دينار، ومحمد بن سماعة بن موسى، ومحمد بن شريح، ومحمد بن
العباس بن عيسى، ومحمد بن العباس بن علي، ومحمد بن عبد الله بن غالب،
ومحمد بن عبد الله بن ملك، ومحمد بن علي بن حمزة، ومحمد بن القاسم.

--------------------
١. خالصة األقوال: ٣٠٥ / ١١٤٩.

(١٨٠)



[٦٩] أبو عبيدة الحذاء: اسمه زياد بن عيسى.
[٧٠] أبو عثمان: كنية لعلي بن عثمان.

[٧١] أبو علي األشعري: كنية ألحمد بن إدريس. وقد يطلق على محمد بن
عيسى بن عبد الله األشعري.

[٧٢] أبو علي بن راشد: ثقة خير، وكان وكيال مقام الحسين بن عبد ربه.
[٧٣] أبو علي العلوي وأخوه أبو الحسين: اسمه يحيى بن زياد، ثقتان معروفان من

أهل نيسابور.
[٧٤] أبو علي المحمودي: اسمه محمد بن أحمد بن حماد.

[٧٥] أبو علي بن همام: اسمه محمد بن همام البغدادي، وأيضا كنية ألحمد بن
إسحاق، وأحمد بن إسماعيل بن عبد الله، وأحمد بن جعفر بن سفيان، وأحمد بن

محمد بن أحمد، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، وأحمد بن محمد بن
جعفر الصولي، وأحمد بن محمد بن عمار، وإسماعيل بن علم القمي، وبسطام بن

علي، وجميل بن دراج، والحجاج بن رفاعة، وحديد بن حكيم، والحسن بن خالد،
والحسن بن راشد، والحسن بن علي بن أبي عقيل، والحسن بن محبوب،

والحسن بن محمد القطان، والحسن بن محمد النهاوندي، والحسين بن أبي العالء،
والريان بن الصلت، وزرارة بن أعين، ويونس بن يعقوب، وعبد الله بن بكير،

وعبد الله بن غالب، وعبيد الله بن علي بن أبي شعبة، وعمرو بن عثمان،
والفضيل بن يسار، ومحمد بن أحمد بن الجنيد، ومحمد بن محمد بن األشعث،

ووهيب بن حفص.
[٧٦] أبو عمرو العمري: اسمه عثمان بن سعيد.

[٧٧] أبو عمرو الكشي: اسمه محمد بن عمر بن عبد العزيز، وأيضا للعالء بن
عيسى، ومحمد بن محمد بن النضر، وأيضا لبالل بن رياح، وأحمد بن علي

القائدي، وعبد الله بن سعيد بن حيان.

(١٨١)



[٧٨] أبو عوف: اسمه أحمد بن أبي عوف.
[٧٩] أبو غالب الرازي: اسمه أحمد بن محمد بن سليمان.

[٨٠] أبو فاخته: مولى بني هاشم، من خواص أمير المؤمنين عليه صلوات رب
العالمين، واسمه سعيد بن جهمان.

[٨١] أبو الفتح: اسمه محمد بن جعفر بن محمد.
[٨٢] أبو الفرج: اسمه محمد بن أبي عمران.

[٨٣] أبو الفضائل: اسمه أحمد بن موسى بن جعفر.
[٨٤] أبو الفضل الحناط: اسمه سالم.

[٨٥] أبو الفضل الخراساني: ثقة خير، وكان له انقطاع إلي األمام أبي الحسن (عليه
السالم)،

وكان يخالط القراء ثم انقطع إلى اإلمام أبي جعفر (عليه السالم)، وأيضا كنية لعاصم بن
حميد،

والعباس بن عامر، والعباس بن معروف، والعباس بن هشام، وعبد الرحمن بن أبي
نجران، وعمار بن موسى، وإدريس بن زياد، وإدريس بن الفضل، وحنان بن سدير.

[٨٦] أبو القاسم: كنية لمعاوية بن عمار، وجعفر بن محمد بن قولويه،
وجعفر بن الحسن المحقق، وجعفر بن بريد بن معاوية، وجعفر بن محمد بن

إسحاق، وحميد بن زياد، وسعد بن عبد الله، وسعيد بن أحمد، وهارون بن مسلم،
وابن سهل الواسطي، وعبد الله بن طاهر، وعبد العظيم بن عبد الله،

وعبد الواحد بن عبد الله، وعلي بن الحسين بن موسى المرتضى، وعلي بن
محمد بن علي، وعيص بن القاسم، والفضل بن يسار، والمنذر بن محمد.

[٨٧] أبو قتادة القمي: اسمه علي بن محمد بن جعفر بن حفص.
[٨٨] أبو ليلى: ثقة، وكان من األصفياء األخيار الصالحين، من أصحاب

أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.
[٨٩] أبو مالك: اسمه الضحاك الحضرمي.

[٩٠] أبو المثنى: اسمه محمد بن الحسن بن علي.

(١٨٢)



[٩١] أبو المجتمل الكوفي: ثقة جيد.
[٩٢] أبو المحجل: اسمه عبد الله بن شريك.

[٩٣] أبو محمد األنصاري: ثقة خير.
[٩٤] أبو محمد الحجال: اسمه عبد الله بن محمد األسدي،

وأيضا كنية إلسماعيل بن محمد بن إسماعيل، وبكير بن جناح، وبكر بن
محمد بن عبد الرحمن، ونبيت بن محمد، وجابر بن يزيد، وجبرئيل بن أحمد،
وجعفر بن بشير، وجعفر بن الحسين بن علي، وجعفر بن سليمان، وجعفر بن

معروف، وجعفر بن وقار، وجميل بن دراج، وجعفر بن يحيى، وحذيفة بن
منصور، والحسن بن أحمد، والحسن بن جعفر بن الحسن، والحسن بن الجهم،

والحسن بن حمزة، والحسن بن ظريف، والحسن بن علي بن أبي عقيل،
والحسن بن علي الحجال، والحسن بن علي بن عبد الله، والحسن بن علي بن
زياد، والحسن بن علي بن فضال، والحسن بن علوان، والحسن بن محمد بن

جمهور، والحسن بن محمد بن الفضل، والحسن بن محمد بن سماعة،
والحسن بن موسى، والحسين بن سعيد، وحماد بن عيسى، وحيدر بن علي،
وزرعة بن محمد، وسعيد بن جبير، وسليمان بن جعفر، وسماعة بن مهران،
وسهل بن أحمد، وسهل بن زادويه، وصباح بن يحيى، وصفوان بن مهران،

وصفوان بن يحيى، وعبد الله بن إبراهيم، وعبد الله بن أبي يعفور، وعبد الله بن
جبلة، وعبد الله بن الحسين بن سعيد، وعبد الله بن الحسين بن محمد،

وعبد الله بن عامر، وعبد الله بن العالمة، وعبد الله بن الفضل، وعبد الله بن
مسكان، وعبد الله بن المغيرة، وعبد الله بن الوضاح، وعبد الله بن يحيى،

وعبد الله بن أحمد بن خيرويه، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم،
وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، وعلي بن حمزة، وعمران بن مسكان،

والعمرك بن علي، وغياث بن إبراهيم، والفضل بن شاذان، والفضل بن عثمان،

(١٨٣)



والقاسم بن الفضيل، وقتيبة بن محمد، وليث بن البختري، ويحيى بن أبي القاسم،
ومرازم بن حكيم، ومصبح بن الهلقام، وهارون بن موسى، وهشام بن الحكم،

ويحيى العلوي، ويونس بن عبد الرحمن، وهيثم بن أبي صدوق، ويحيى بن
أحمد بن محمد، ويعقوب بن شعيب.

[٩٥] أبو مخنف: اسمه لوط بن يحيى.
[٩٦] أبو مريم األنصاري: اسمه عبد الغفار بن قاسم.

[٩٧] أبو المستمل: اسمه الكميت بن زيد.
[٩٨] أبو المسروق وابنه الهيثم: ثقتان فاضالن.

[٩٩] أبو مسور: اسمه فضيل بن يساره.
[١٠٠] أبو المصعب الزيدي: ثقة. م.

[١٠١] أبو معاوية: اسمه معاوية بن عمار.
[١٠٢] أبو المغراء: اسمه حميد بن المثنى.
[١٠٣] أبو المفضل: اسمه نضر بن مزاحم.

[١٠٤] أبو المنذر: كنية لجارود بن المنذر، وهشام بن محمد.
[١٠٥] أبو المنصور الصرام: ثقة من الثقات رئيسا مقدما فاضال، له كتب جيدة.

[١٠٦] أبو نصر بن يحيى: كنية ألحمد، ووهب بن محمد، ومحمد بن قيس
األسدي.

[١٠٧] أبو النضر: اسمه محمد بن مسعود العياشي
[١٠٨] أبو نعيم: كنية لربعي بن عبد الله، ومحمد بن أحمد بن محمد بن سعيد.

[١٠٩] أبو الورد: خير، ال بأس به، وروي بطريق مجهول عن اإلمام أبي عبد الله (عليه
السالم)

أنه قال: " يا أبا الورد، أما أنتم فترجعون، - أي عن الحج - مغفورا لكم. وأما غيركم
فيحفظون في أهاليهم وأموالهم " (١).

--------------------
١. الكافي ٤: ٢٦٣ - ٢٦٤ / ٤٦ باب فضل الحج والعمرة وثوابهما.

(١٨٤)



[١١٠] أبو والد: اسمه حفص بن سالم.
[١١١] أبو الوليد: اسمه األدلج بن محمد.

[١١٢] أبو وهب: اسمه الحارث بن عضين.
[١١٣] أبو هارون: ثقة، وكان شيخا جليال من أصحاب اإلمام أبي جعفر (عليه

السالم)، وحسن
حاله. وانقطاعه إليه (عليه السالم) وإلى اإلمام أبي عبد الله - عليه التحية واإلكرام -

أشهر من أن
يوصف.

[١١٤] أبو هاشم الجعفري: اسمه داود بن القاسم.
[١١٥] أبو همام: اسمه إسماعيل بن همام.

[١١٦] أبو الهيثم: اسمه خالد بن عبد الرحمن.
[١١٧] أبو يحيى الموصلي: اسمه زكريا كوكب الدم.

[١١٨] أبو يحيى الواسطي: كنية لسهل بن زياد، وإبراهيم بن أبي البالد،
ومنصور بن يونس.

[١١٩] أبو يعقوب: كنية إلسحاق بن جرير، وإسحاق بن عمار، وإسماعيل بن
مهران، وشعيب بن يعقوب، ويزيد بن حماد.

[١٢٠] أبو يعلى: كنية لحمزة بن القاسم، وحمزة بن يعلى، وسالر بن عبد العزيز.
[١٢١] أبو اليقظان: اسمه نوح بن الحكم.

[١٢٢] أبو يوسف: كنية ليعقوب بن إسحاق، ويعقوب بن نعيم، ويعقوب بن يزيد.
والله أعلم وأخبر وأحكم.

تتمة في ما صدر ب " ابن "
[١] ابن أبي بردة: اسمه إبراهيم بن مهزم.

[٢] ابن أبي الثلج: اسمه محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله.
[٣] ابن أبي صالح: اسمه حماد بن صالح بن أبي حماد.

(١٨٥)



[٤] ابن أبي صهبان: اسمه محمد بن عبد الجبار.
[٥] ابن أبي عقيل: اسمه الحسن بن علي بن أبي عقيل.

[٦] ابن أبي عمير: اسمه محمد بن أبي عمير.
[٧] ابن أبي نجران: اسمه عبد الرحمن.

[٨] ابن أبي نصر: اسمه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
[٩] ابن أبي يعفور: اسمه عبد الله.

[١٠] ابن اخت أبي بصير يحيى بن القاسم: اسمه شعيب بن يعقوب.
[١١] ابن اخت أبي سهل: اسمه الحسن بن موسى.

[١٢] ابن اخت سليمان بن خالد: اسمه عيص بن القاسم، وأخوه الربيع.
[١٣] ابن اخت صفوان بن يحيى: اسمه أبان بن محمد المعروف بالسندي.

[١٤] ابن اخت علي بن ميمون: اسمه الفضل بن عثمان.
[١٥] ابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم: اسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن

طلحة.
[١٦] ابن أخي خيثمة: اسمه بسطام بن الحسين.

[١٧] ابن أخي ذبيان: اسمه أحمد بن يحيى.
[١٨] ابن اذينة: اسمه عمر بن محمد بن عبد الرحمن بن اذينة.

[١٩] ابن بابويه: اسمه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه. وقد
يطلق على أخيه الحسين، وعلى أبيه علي بن الحسين أيضا.

[٢٠] ابن بطة: اسمه محمد بن جعفر بن أحمد.

[٢١] ابن بقاح: اسمه الحسن بن علي بن بقاح.
[٢٢] ابن بكير: اسمه عبد الله بن بكير.

[٢٣] ابن بنت أبي حمزة الثمالي: اسمه الحسين بن حمزة.
[٢٤] ابن بنت إلياس الصيرفي: اسمه الحسن بن علي بن زياد.

(١٨٦)



[٢٥] ابن جبلة: اسمه عبد الله.
[٢٦] ابن الجعاني: اسمه عمر بن محمد بن مسلم.

[٢٧] ابن جمهور: اسمه محمد بن الحسن بن جمهور. ويطلق على ابنه
الحسن بن محمد أيضا.

[٢٨] ابن الجنيد: اسمه محمد بن أحمد بن الجنيد.
[٢٩] ابن الحاشر: اسمه أحمد بن عبد الواحد.

[٣٠] ابن الحجام: اسمه محمد بن العباس بن علي.
[٣١] ابن حمدون الكاتب: اسمه أحمد بن إبراهيم.
[٣٢] ابن خالويه: اسمه علي بن محمد بن يوسف.

[٣٣] ابن خانبة: اسمه أحمد بن عبد الله بن مهران بن خرقة بن محمد بن
النصر.

[٣٤] ابن داود القمي: اسمه محمد بن أحمد بن داود. وقد يطلق على أحمد بن
داود.

[٣٥] ابن راشد: اسمه الحسن بن راشد.
[٣٦] ابن رباط: اسمه علي بن الحسن بن رباط.

[٣٧] ابن زينب: اسمه محمد بن إبراهيم بن جعفر.
[٣٨] ابن السكيت: اسمه يعقوب بن إسحاق.

[٣٩] ابن سماعة: اسمه الحسن بن محمد بن سماعة.

[٤٠] ابن سنان: محمد بن سنان، وعبد الله بن سنان.
[٤١] ابن الشاذكوني: اسمه سليمان بن داود المنقري.

[٤٢] ابن طاووس: اسمه أحمد بن موسى بن جعفر.
[٤٣] ابن الطيار: اسمه حمزة بن الطيار.

[٤٤] ابن عبدك: اسمه محمد بن علي بن عبدك.

(١٨٧)



[٤٥] ابن عبدون: اسمه أحمد بن عبد الواحد.
[٤٦] ابن العزرمي: اسمه إما عبد الرحمن بن محمد، أو عيسى بن منصور صبيح.

[٤٧] ابن عقدة: اسمه أحمد بن محمد بن سعيد.
[٤٨] ابن الغضائري: أحمد بن الحسين بن عبيد الله، والحسين بن عبيد الله.

[٤٩] ابن فضال: اسمه علي بن الحسين بن علي بن فضال. وقد يطلق على
علي بن الحسن، وأحمد بن الحسن، ومحمد بن الحسن بن قبة، ومحمد بن

عبد الرحمن بن قبة.
[٥٠] ابن القداح: اسمه عبد الله بن ميمون.

[٥١] ابن كازر: اسمه عيسى بن راشد.
[٥٢] ابن كبرياء: اسمه موسى بن الحسن بن محمد.

[٥٣] ابن محبوب: اسمه الحسن بن محبوب.
[٥٤] ابن مسكان: اسمه عبد الله بن مسكان.

[٥٥] ابن المعلم: اسمه محمد بن النعمان.
[٥٦] ابن المغيرة: اسمه عبد الله بن المغيرة.

[٥٧] ابن مملك األصفهاني: يكنى أبا عبد الله. على ما أظن من متكلمي اإلمامية، له
كتب. ست. صه (١). وكان اسمه محمد بن عبيد الله بن مملك.

[٥٨] ابن نوح: اسمه أحمد بن علي بن العباس.
[٥٩] ابن نهيك: اسمه عبد الله بن أحمد بن نهيك، وأخوه عبد الرحمن.

[٦٠] ابن الوليد: اسمه محمد بن الحسن بن أحمد. وقد يطلق على أبيه أحمد.
[٦١] ابن همام: اسمه إسماعيل بن همام. وقد يطلق على محمد بن همام أيضا.

--------------------
١. الفهرست: ٢٨٢ / ٩٠٨، خالصة األقوال: ٣٠١ / ١١٣١.

(١٨٨)



باب األنساب واأللقاب على نمط
[١] األحول: اسمه محمد بن علي بن النعمان.

[٢] أخو اديم: اسمه أيوب بن الحر.
[٣] أخو منصور: اسمه سلمة بن محمد.

[٤] األزرق: لقب ليحيى بن عبد الرحمن.
[٥] األسدي: اسمه محمد بن جعفر األسدي. وقد يطلق على عبد الله بن

محمد، ويحيى بن القاسم.
[٦] األنصاري: اسمه عبد الغفار بن القاسم.

[٧] األفرق: اسمه عمر بن خالد.
[٨] البرقي: اسمه محمد بن خالد. وقد يطلق على ابنه أحمد.

[٩] البرمكي: اسمه محمد بن إسماعيل بن أحمد.
[١٠] البزنطي: اسمه محمد بن أبي نصر.

[١١] البزوفري: اسمه الحسين بن علي بن سفيان.
[١٢] البقباق: اسمه الفضل بن عبد الملك.

[١٣] الباللي: اسمه إما محمد بن علي بن بالل، وإما علي بن بالل، وكان ثقة
خيرا مأمونا.

[١٤] البوفكي: اسمه العمركي بن علي.
[١٥] التلعكبري: اسمه هارون بن موسى.

[١٦] الثمالي: اسمه ثابت بن دينار.
[١٧] الجرمي: اسمه محمد بن علي بن الحسن الطاطري. ويطلق على

إسماعيل بن عبد الرحمن.

(١٨٩)



[١٨] الجعاني (١): اسمه محمد بن عمر بن محمد.
[١٩] الجعفري: اسمه داود بن القاسم. وقد يطلق على سليمان بن جعفر أيضا.

[٢٠] حقيبة: اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وقيل: حقنبة (٢).
[٢١] الجلودي: اسمه عبد العزيز بن يحيى.

[٢٢] الجواني: اسمه علي بن إبراهيم بن محمد.
[٢٣] الحارثي: اسمه محمد بن أحمد بن الحارث.

[٢٤] الحجال: اسمه عبد الله بن محمد األسدي. وقد يطلق على محمد بن
الحسن بن علي القمي.

[٢٥] الحضيني: اسمه إسحاق بن إبراهيم.
[٢٦] الحلبي: اسمه محمد بن علي بن أبي شعبة. ويطلق على إخوته عبيد الله،

وعمران، وعبد األعلى، وعلى أبيهم علي بن أبي شعبة، وعلى أحمد بن عمر بن أبي
شعبة. وأبيه عمر بن أبي شعبة، وأحمد بن عمران.

[٢٧] الحمدوني: اسمه محمد بن بشر.
[٢٨] الحميدي: يطلق على محمد بن عبد الحميد.

[٢٩] الحميري: [يطلق] على عبد الله بن جعفر، ومحمد بن عبد الله بن جعفر،
والحسين بن عبد الله بن جعفر، وجعفر بن عبد الله بن جعفر، وأحمد بن

عبد الله بن جعفر، وإسماعيل بن محمد السيد.
[٣٠] الختلي: يطلق على إبراهيم بن محمد بن العباس، وهاشم بن إبراهيم.

[٣١] الخشاب: اسمه الحسن بن موسى.
[٣٢] الخلقاني: اسمه عبد الكريم بن هالل.

[٣٣] خوراء: اسمه محمد بن موسى.
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٣٩٤ / ١٠٥٥: " الجعابي ".
٢. انظر الخالصة: ٥٧ / ٤٨، جامع الرواة ١: ٩٨.

(١٩٠)



[٣٤] الدبيلى: اسمه محمد بن وهبان.
[٣٥] دندان: اسمه أحمد بن الحسين بن سعيد.

[٣٦] الدوري: اسمه أحمد بن عبد الله بن أحمد.
[٣٧] الدهقان: اسمه عروة بن يحيى. ويطلق على محمد بن صالح بن محمد

الهمداني.
[٣٨] الذهلي: اسمه محمد بن بندار.

[٣٩] الرازي: اسمه أحمد بن إسحاق الرازي، وكان من الوكالء.
[٤٠] الرباطي: اسمه علي بن الحسن بن رباط.

[٤١] الرواسي: اسمه محمد بن الحسن بن أبي سارة.
[٤٢] الزام (١): اسمه سعد بن أبي خلف.

[٤٣] الزبيري: اسمه محمد بن عمرو بن عبد الله الزبيري.
[٤٤] الزراري: اسمه محمد بن سليمان بن الحسن بن الجهم. وقد يطلق على

أحمد بن محمد بن سليمان.
[٤٥] الزهري: اسمه مطلب بن زياد. ويطلق على عبد الله بن أيوب أيضا.

[٤٦] الساباطي: اسمه عمار بن موسى. وقد يطلق على محمد بن سعيد
المدائني (٢) أيضا.

[٤٧] السندي: اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن.
[٤٨] السكوني: اسمه إسماعيل بن أبي زياد. وقد يطلق على إسماعيل بن

مهران، والحسن بن الحسين، والحسين بن عبد الله بن حمران، ومحمد بن نصر.
--------------------

١. في المخطوطتين: " البرام: اسمه سعد بن عبد الله ". ولم نعثر على هذا العنوان لسعد بن عبد الله. وما
أثبتناه

أخذناه من جامع الرواة ٢: ٤٤٥.
٢. الصحيح: " عمرو بن سعيد المدائني " كما في خالصة األقوال. ولم أجد في الرجال: " محمد بن سعيد

" يلقب بالساباطي.

(١٩١)



[٤٩] سمكة: اسمه أحمد بن إسماعيل.
[٥٠] السند (١): اسمه عبد الحميد بن العالء.

[٥١] الشاذكوني: اسمه سليمان بن داود المنقري.
[٥٢] الشامي: ذكر في ربيع الشيعة أنه من أهل الري، وكان من وكالء اإلمام

القائم (عليه السالم) (٢).
[٥٣] شاه الطاق: اسمه محمد بن علي بن النعمان.

[٥٤] الشحام: اسمه زيد بن محمد.
[٥٥] شعر: اسمه يزيد بن إسحاق. وقد يطلق على أخيه محمد بن إسحاق

أيضا.
[٥٦] شفا: اسمه علي بن عمران.

[٥٧] شلقان: اسمه عيسى بن منصور.
[٥٨] صاحب الصومعة: اسمه محمد بن إسماعيل بن أحمد.

[٥٩] صاحب الطاق: اسمه محمد بن النعمان.
[٦٠] الصفار: اسمه محمد بن الحسن بن فروخ. وقد يطلق على الحسن بن

محمد بن أحمد، والحسن بن شاذويه أيضا.
[٦١] الصولي: اسمه أحمد بن محمد بن جعفر.

[٦٢] الطاطري: اسمه علي بن الحسن بن محمد.
[٦٣] الطبري: اسمه محمد بن جرير.

[٦٤] الطيالسي: اسمه عبد الله بن محمد بن خالد. وقد يطلق على الحسن بن
محمد بن خالد أيضا.

--------------------
١. في رجال النجاشي: ٢٤٦ / ٦٤٧، وخالصة األقوال: ٢٠٧ / ٦٦٦: " عبد الحميد بن أبي العالء بن عبد

الملك
األزدي ثقة، يقال له السمين ".

٢. حكاه عن ربيع الشيعة في جامع الرواة ٢: ٤٤٧.

(١٩٢)



[٦٥] العاصمي: اسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة. وقد يطلق على
عيسى بن جعفر بن عاصم أيضا.

[٦٦] العباسي: اسمه هاشم بن إبراهيم.
[٦٧] العبدي: اسمه محمد بن عيسى.

[٦٨] العزرمي: اسمه عبد الرحمن بن محمد. وقد يطلق على عيسى بن أبي
منصور، ومحمد بن عبد الرحمن.

[٦٩] عالن: لقب لعلي بن محمد بن إبراهيم بن أبان الكليني، وأحمد بن إبراهيم
الكليني، ومحمد بن إبراهيم الكليني.

[٧٠] العمركي: تقدم فعرفته.
[٧١] العمري: اسمه عثمان بن سعيد. ويطلق على حفص بن عمر أيضا.

[٧٢] العياشي: اسمه محمد بن مسعود.
[٧٣] الغضائري: اسمه الحسين بن عبيد الله. وقد يطلق على ابنه أحمد أيضا.

[٧٤] القتيبي: اسمه علي بن محمد بن قتيبة.
[٧٥] القداح: اسمه عبد الله بن ميمون.

[٧٦] القطيع (١): اسمه الحسين بن محمد بن الفرزدق.
[٧٧] القالنسي: اسمه محمد بن أحمد بن خاقان.

[٧٨] الكاهلي: اسمه عبد الله بن يحيى. وقد يطلق على أحمد بن بشر أيضا.
[٧٩] الكلبي: اسمه الحسن بن علوان. ويطلق على الحسين أخيه أيضا.

[٨٠] كرام: اسمه عبد الكريم بن عمر.
[٨١] كردين: اسمه مسمع بن عبد الملك.

[٨٢] الكشي: اسمه محمد بن عمر بن عبد العزيز.
--------------------

١. في جامع الرواة ٢: ٤٤٩: " القطعي ".

(١٩٣)



[٨٣] الكليني: اسمه محمد بن يعقوب. وقد يطلق على علي بن محمد بن
إبراهيم، وأحمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم.

[٨٤] الكناني: اسمه إبراهيم بن نعيم.
[٨٥] الكوزري: اسمه العاص بن سليمان.

[٨٦] اللؤلؤي: اسمه الحسن بن الحسين. ويطلق على يحيى بن زكريا الضعيف.
[٨٧] ما جيلويه: اسمه محمد بن أبي القاسم.

[٨٨] مؤمن الطاق: اسمه محمد بن علي بن النعمان.
[٨٩] المجلي: اسمه موسى بن القاسم.

[٩٠] المحمودي: اسمه محمد بن أحمد بن حماد.
[٩١] المخزومي: اسمه المغيرة بن توبة (١).

[٩٢] المذاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن معروف.
[٩٣] المراغي: اسمه محمد بن جعفر بن محمد.

[٩٤] المزخرف: اسمه عبد الله بن محمد األسدي.
[٩٥] المسلمي: اسمه محمد بن عبد الله.

[٩٦] المشرقي: اسمه هاشم بن إبراهيم العباسي.
[٩٧] المفجع: اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله.

[٩٨] المفيد: اسمه محمد بن النعمان.
[٩٩] المكاري: يطلق على الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيان، وعلى أبيه

هاشم.
[١٠٠] المنقري: اسمه سليمان بن داود.

[١٠١] المنمس: اسمه علي بن حسان الواسطي.
--------------------

١. في خالصة األقوال: ٢٨٠ / ١٠٢٥، وجامع الرواة ٢: ٤٥١: " نوبة " بالنون.

(١٩٤)



[١٠٢] الميثمي: اسمه أحمد بن الحسن بن إسماعيل. وقد يطلق على علي بن
إسماعيل بن شعيب أيضا.

[١٠٣] الناب: اسمه حماد بن عثمان.
[١٠٤] النجاشي: اسمه أحمد بن علي بن أحمد.

[١٠٥] النخعي: اسمه أيوب بن نوح. ويطلق على غيره أيضا.
[١٠٦] النوفلي: اسمه الحسين بن يزيد. وقد يطلق على عبد الله بن الفضل بن

عبد الله أيضا.
[١٠٧] النهدي: اسمه محمد بن أحمد بن خاقان. وقد يطلق على الهيثم بن أبي

صدوق (١) أيضا.
[١٠٨] النهكي (٢): اسمه عبد الله بن محمد.

[١٠٩] الوشاء: اسمه الحسن بن علي بن زياد. وقد يطلق على جعفر بن بشير
أيضا.

[١١٠] الوصافي: اسمه عبيد الله بن الوليد.
[١١١] اليعقوبي: اسمه داود بن علي الهاشمي. والله أعلم.

واعلم أن أكثر هذه الكنى واأللقاب، وأوفر هذه األوصاف واألنساب تطلق على
غير هؤالء المذكورين أيضا. وإنما اقتصرنا على ذكر أوصاف الثقة والممدوح، لما

عرفت، واالختصار. فكن من ذوي التذكر واالعتبار.
--------------------

١. كذا في المخطوطتين والصحيح: " أبي مسروق " كما في رجال النجاشي: ٤٣٧ / ١١٧٥، وجامع
الرواة ٢:

.٤٥٣
٢. في رجال النجاشي: ٢٢٩ / ٦٠٥ وخالصة األقوال: ٢٠٢ / ٦٣٦: " النهيكى ".

(١٩٥)



باب [طرق الشيخ أبو جعفر الطوسي]
قد ذكر الشيخ الجليل، الفاضل النبيل، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

- قدس الله روحه، ونور ضريحه - أحاديث كثيرة. وأخبارا خطيرة في كتاب التهذيب
واالستبصار عن رجال لم يلق زمانهم وإنما روى عنهم بوسائط وحذفها في الكتابين
المذكورين ثم ذكر في آخرهما طرقه إلى كل رجل مما ذكره فيهما، ثم قال: " وقد
أوردت جمال من الطرق إلى هذه المصنفات واالصول، وقد ذكرنا نحن مستوفى في

كتاب فهرست الشيعة " (١).
وطريقه (رحمه الله) إلى هؤالء واحد. ونحن نقتصر على ذكر طرقه إلى هذه الرجال ما

كان منها صحيحا أو حسنا أو قويا، لما مر من الحال على سبيل اإلجمال.
وكذا فعل الشيخ الكبير والعالم النحرير، أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه

القمي ضاعف الله حسناته وأعلى درجاته، ونحن نذكر من طرقه كذلك على ذلك
الترتيب أيضا.

فطريق الشيخ الطوسي - قدس سره - إلى إبراهيم بن هاشم صحيح، وكذا إلى
أحمد بن إدريس وأحمد بن داود القمي، وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مما
أخذه من كتاب الجامع ال إلي نوادره فطريقه ضعيف. وإلى أحمد بن محمد بن خالد

صحيح، وكذا [إلى] أحمد بن محمد بن عيسى على الظاهر.
وإلى إسحاق بن عمار صحيح، وكذا إلى أيوب بن نوح، وجعفر بن محمد بن

قولويه، وحريز بن عبد الله، والحسن بن سعيد، والحسن بن محبوب على الظاهر.
وإلى الحسن بن محمد بن سماعة قوي.

وإلى الحسين بن سعيد صحيح، وكذا إلى الحسين بن سفيان البزوفري،
--------------------

١. شرح مشيخة تهذيب األحكام: ٨٨ المطبوع مع التهذيب ١٠، االستبصار ٤: ٤٣٢.

(١٩٦)



والحسين بن محمد، وحميد بن زياد، وسعد بن عبد الله، وسهل بن زياد.
وإلى صفوان بن يحيى على الظاهر.

وإلى عاصم بن حميد صحيح، وكذا إلى عبد الله بن مسكان.
وإلى عبد الله بن أبي زيد بن أحمد األنباري حسن.

وإلى علي بن إبراهيم بن هاشم صحيح، وكذا إلى علي بن جعفر، وعلي بن
الحسين بن بابويه، وعلي بن مهزيار.

وإلى عمار الساباطي قوي.
وإلى الفضل بن شاذان حسن، وكذا إلى محمد بن أبي عمير.

وإلى محمد بن أحمد بن داود القمي صحيح، وكذا إلى محمد بن أحمد بن
يحيى األشعري، ومحمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الكليني بال واسطة،

ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن علي بن
بابويه، ومحمد بن علي بن الفضل، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن

عيسى اليقطين، ومحمد بن يحيى العطار، ومحمد بن يعقوب الكليني، ومعاوية بن
عمار، وموسى بن جعفر البغدادي، وموسى بن القاسم بن معاوية. والنظر بن سويد،

ويونس بن عبد الرحمن.
وطريق الشيخ القمي - نور مرقده - في الفقيه إلى أبان بن عثمان األحمر صحيح،

وكذا
إلى إبراهيم بن أبي البالد، وإبراهيم بن أبي زياد الكرخي، وإبراهيم بن أبي محمود.

وإلى إبراهيم بن أبي يحيى المدني قوي.
وإلى إبراهيم بن عبد الحميد حسن.

وإلى إبراهيم بن عمر اليماني صحيح.
وإلى إبراهيم بن محمد الهمداني حسن.

وإلى إبراهيم بن مهزيار صحيح، وكذا إلى إبراهيم بن ميمون بياع الهروي على
الظاهر.

(١٩٧)



وإلى إبراهيم بن هاشم صحيح، وكذا إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي،
وأحمد بن الحسن الميثمي، وأحمد بن عائذ، وأحمد بن محمد أبي نصر،

وأحمد بن محمد بن عيسى، وأحمد بن محمد بن مظهر، وأحمد بن هالل.
وإلى إدريس بن زيد حسن على الظاهر.

وإلى إدريس بن عبد الله بن سعد األشعري القمي صحيح، وكذا إلى إسحاق بن
عمار، وإسماعيل بن جابر على الظاهر.

وإلى إسماعيل الجعفري، وهو إسماعيل بن عبد الرحمن حسن على الظاهر،
وكذا إلى إسماعيل بن رباح.

وإلى إسماعيل بن عيسى صحيح.
وإلى أيوب بن الحر صحيح على الظاهر.

وإلى أيوب بن نوح صحيح، وكذا إلي الحر السقاء، وهو بحر بن كثير.
وإلي بكير بن صالح الرازي حسن.

وإلى بكر بن محمد األزدي صحيح.
وإلى بكير بن أعين حسن.

وإلى ثعلبة بن ميمون صحيح.
وإلى ثوير بن أبي فاختة حسن.

وإلى جعفر بن بشير صحيح. وكذا إلى جعفر بن القاسم على الظاهر.
وإلى جعفر بن محمد بن يونس حسن.

وإلى جعفر بن ناجية حسن.
وإلى جميل بن دراج صحيح.

وإلى الحارث بن المغيرة البصري حسن.
وإلى حبيب بن المعلى الخثعمي قوي.

وإلى حريز بن عبد الله صحيح في غير الزكاة، وحسن فيها.

(١٩٨)



وإلى الحسن بن الجهم حسن.
وإلى الحسن بن السدي (١) حسن.

وإلى الحسن بن علي بن فضال صحيح، وكذا إلى الحسن بن علي بن النعمان،
والحسن بن علي بن الوشاء، والحسن بن محبوب.

وإلى الحسن بن هارون قوي، وكذا إلى الحسين بن حماد الكوفي.
وإلى الحسين بن زيد حسن.

وإلى الحسين بن سعيد صحيح.
وإلى الحسين بن محمد القمي حسن.

وإلى الحسين بن المختار صحيح، وكذا إلى حفص بن البختري. وحفص بن
سالم كنيته أبو والد.

وإلى حفص بن غياث صحيح على الظاهر، وكذا إلى حكم بن حكيم.
وإلى حماد بن عثمان صحيح، وكذا إلى حماد بن عيسى.

وإلى حمدان الديواني حسن.
وإلى حمزة بن حمران بن أعين صحيح، وكذا إلى حنان بن سدير على الظاهر.

وإلى خالد بن أبي العالء صحيح، وكذا إلى خالد بن نجيح، وداود بن أبي يزيد.
وإلى داود بن زيد صحيح على الظاهر.

وإلى داود بن سرحان صحيح، وكذا إلى داود الصرمي على الظاهر.
وإلى درست بن أبي منصور صحيح.

وإلى ذريح المحاربي حسن.
وإلى زبعي بن عبد الله صحيح، وكذا إلى رفاعة بن موسى.

وإلى الريان بن الصلت حسن.
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٤٧ / ٩٧، وخالصة األقوال: ١٠٥ / ٢٤٤: " السري " بدل: " السدي ".

(١٩٩)



وإلى زرارة بن أعين صحيح، وكذا إلى زرعة بن محمد الحضرمي، وزكريا بن
آدم، وزياد بن سوقة، وزياد بن مروان القندي، وسعد بن عبد الله، وسعدان بن مسلم

واسمه عبد الرحمن.
وإلى سعيد األعرج وهو سعيد بن عبد الله، وقيل: سعد بن عبد الله (١) قوي.

وإلى سلمة بن الخطاب صحيح، وكذا إلى سليمان بن جعفر الجعفري،
وسليمان بن حفص.

وإلى سليمان بن خالد حسن.
وإلى سماعة بن مهران قوي.

وإلى سويد القالء صحيح.
وإلى سهل بن اليسع حسن.

وإلى شهاب بن عبد ربه صحيح، وكذا إلى صالح بن الحكم.
وإلى صباح بن سيابة صحيح.

وإلى صفوان بن مهران حسن بل صحيح.
وإلى صفوان بن يحيى حسن.

وإلى طلحة بن زيد صحيح.
وإلى عاصم بن حميد حسن، وكذا إلى عامر بن نعيم.

وإلى عائذ األحمسي صحيح، وكذا إلى العباس بن معروف، وعبد الرحمن بن
أبي عبد الله، وعبد الرحمن بن الخزاز، وعبد الرحمن بن الحجاج على تقدير كون

أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ اإلجازة وإال فال.
وإلى عبد الصمد بن بشير صحيح.

وإلى عبد الكريم بن عتبة قوي.
--------------------

١. انظر رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٧، وخالصة األقوال: ١٥٨ / ٤٥٨.

(٢٠٠)



وإلى عبد الكريم بن عمرو صحيح.
وكذا إلى عبد الله بن أبي يعفور على ذلك التقدير.

وإلى عبد الله بن بكير قوي.
وإلى عبد الله بن جبلة صحيح، وكذا إلى عبد الله بن جعفر الحميري.

وإلى عبد الله بن جندب حسن.
وإلى عبد الله بن سليمان صحيح، وكذا إلى عبد الله بن سنان، وعبد الله بن

محمد الجعفي، وعبد الله بن مسكان.
وإلى عبد الله بن المغيرة حسن، وكذا إلى عبد الله بن ميمون القداح.

وإلى عبد الله بن يحيى الكاهلي صحيح.
وإلى عبد المؤمن بن أعين حسن.

وإلى عبد الملك بن خنيبة (١) الهاشمي قوي.
وإلى عبيد الله بن علي الحلبي صحيح.

وإلى عبيد الله بن الوليد الوصافي قوي، أو حسن على رأي.
وإلى العالء بن رزين صحيح.

وإلى العال بن سيابة قوي.
وإلى علي بن أبي حمزة حسن، وكذا إلى علي بن أحمد بن هاشم، وعلي بن

إدريس.
وإلى علي بن أسباط صحيح، وكذا إلى علي بن إسماعيل الميثمي.

وإلى علي بن بالل حسن.
وإلى علي بن جعفر صحيح، وكذا إلى علي بن حسان الواسطي، وعلي بن

الحكم، وعلي بن رئاب.
--------------------

١. كذا في المخطوطتين وفي جامع الرواة ٢: ٦٣٧: " عبد الملك بن عتبة " وهذا هو الصحيح.

(٢٠١)



وإلى علي بن ريان حسن.
وإلى علي بن سويد صحيح.

وإلى علي بن عطية صحيح على وجه.
وإلى علي بن الفضل الواسطي حسن.

وإلى علي بن محمد النوفلي حسن.
وإلى علي بن مهزيار صحيح، وكذا إلى علي بن ميسرة، وعلي بن النعمان،

وعلي بن يقطين، وعمار بن مروان.
وإلى عمار الساباطي قوي، وكذا إلى عمرو بن سعيد الساباطي.

وإلى عمرو بن أبي شعبة حسن.
وإلى عمر بن اذينة صحيح.
وإلى عمر بن حنظلة قوي.

وإلى عمر بن يزيد صحيح، وكذا إلى عمران الحلبي، وعيسى بن أبي منصور،
وكنيته أبو صالح.

وإلى عيسى بن عبد الله الهاشمي صحيح. على احتمال.
وإلى العيص بن القاسم صحيح، وكذا إلى غياث بن إبراهيم، وفضالة بن أيوب،

والفضل بن عبد الملك البقباق، وفضيل بن عثمان، والقاسم بن سليمان،
والقاسم بن عروة، والقاسم بن يحيى، والكاهلي.

وإلى كردويه الهمداني حسن.
وإلى كليب األسدي صحيح على الظاهر.

وإلى المثنى بن عبد السالم قوي.
وإلى محمد بن أبي عمير صحيح، وكذا إلى محمد بن أحمد بن يحيى

األشعري، ومحمد بن أسلم.
وإلى محمد بن إسماعيل البرمكي حسن.

(٢٠٢)



وإلى محمد بن إسماعيل بن بزيع صحيح.
وإلى محمد بن جبل حسن.

وإلى محمد بن حسان صحيح، وكذا إلى محمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن
الحسين بن أبي الخطاب، ومحمد بن حكيم، ومحمد الحلبي، ومحمد بن حمران،

ومحمد بن خالد البرقي.
وإلى محمد بن سنان حسن غير ما كتب اإلمام الرضا (عليه السالم) في جواب مسائله.

وإلى محمد بن سهل بن اليسع األشعري صحيح، وكذا إلى محمد بن عبد
الجبار، ومحمد بن عثمان العمري، ومحمد بن عذافر، ومحمد بن علي بن

محبوب.
وإلى محمد بن عمران حسن.

وإلى محمد بن عيسى بن عبيد صحيح.
وإلى محمد بن قيس حسن، وكذا إلى محمد بن النعمان، ومحمد بن الوليد

الكرماني.
وإلى محمد بن يعقوب الكليني حسن معتبر.

وإلى مرازم بن حكيم حسن.
وإلى مسعدة بن زياد صحيح، وكذا إلى مسعدة بن صدقة، ومصادف،

ومعاوية بن حكيم، وكذا إلى معاوية بن شريح.
وإلى معاوية بن عمار صحيح، وكذا إلى معاوية بن ميسرة بن شريح.

وإلى معاوية بن وهب حسن.
وإلى معروف بن خربوز صحيح، وكذا إلى المعلى بن محمد البصري.

وإلى معمر بن خالد حسن.
وإلى معمر بن يحيى صحيح.

وإلى منذر بن جعفر حسن، وكذا إلى منصور بن حازم.
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وإلى منصور بن يونس صحيح، وكذا إلى منهال القصار (١).
وإلى موسى بن عمر بن بزيع حسن.

وإلى موسى بن القاسم البجلي صحيح، وكذا إلى المثنى أحمد بن الحسن.
وإلى النظر بن سويد صحيح على الظاهر.

وإلى هاشم الحناط صحيح.
وإلى هشام بن إبراهيم حسن.

وإلى هشام بن الحكم صحيح، وكذا إلى هشام بن سالم.
وإلى ياسر خادم اإلمام الرضا (عليه السالم) حسن.

وإلى ياسين الضرية (٢) صحيح.
وإلى يحيى بن أبي المعالء (٣) حسن معتبر.

وإلى يحيى بن أبي عمران حسن معتبر أيضا، وكذا إلى يحيى األرزق.
وإلى يعقوب بن شعيب صحيح، وكذا إلى يعقوب بن عثيم، ويعقوب بن زيد،

ويونس بن عمار.
وأما ما أورده بالكنى:

فإلى أبي األعز النخاس حسن.
وإلى [أبي] أيوب الخزاز صحيح.

وإلى [أبي] حريز بن إدريس حسن.
وإلى أبي جميلة الفضل بن صالح صحيح، وكذا إلى أبي الحوراء منبه بن

عبد الله.
وإلى أبي حمزة الثمالي معتبر.
--------------------

١. في جامع الرواة ٢: ٥٤١: " منهال القصاب ".
٢. في جامع الرواة ٢: ٥٤٢: " الضرير ".

٣. في جامع الرواة ٢: ٥٤٢: " أبي العالء ".
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وإلى أبي زكريا األعور صحيح.
وإلى أبي عبد الله الخراساني حسن.

وإلى أبي عبد الله الفراء صحيح على الظاهر.
وإلى أبي مريم األنصاري صحيح قوي، وكذا إلى أبي المغراء.

وإلى أبي الورد صحيح، وكذا إلى أبي والد، وأبي همام إسماعيل بن همام.
وما كان فيه متفرقا أو من قضايا أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين،

فالطريق إليه حسن.
وما كان فيه من وصية سيد الوصيين - سالم الله عليه وعلى أوالده الطاهرين -

البنه محمد بن الحنفية من مراسيل حماد بن عيسى حسن الطريق إليه بإبراهيم بن
هاشم. والعلم بحقائق األحوال عند العليم المتعال.

[٢] فصل
[من فوائد العالمة في خالصة األقوال]

قال [العالمة] في خالصة األقوال: " ذكر الشيخ وغيره في كتبه من األخبار:
سعد بن عبد الله عن أبي جعفر. والمراد بأبي جعفر هنا أحمد بن محمد بن

عيسى " (١).
وفيه تأمل، بل الظاهر أنه إما أحمد بن محمد بن عيسى، أو أحمد بن محمد بن

خالد البرقي. كما إذا قال: أحمد بن محمد، فإنه يحتملهما.
وقال: " ويرد في بعض األخبار الحسن بن محبوب عن أبي القاسم. والمراد به

معاوية بن عمار " (٢).
وقال: " ذكر الصدوق علي بن بابويه (رحمه الله): قد يغلط جماعة في اإلسناد من

--------------------
١. خالصة األقوال: ٤٣٠ الفائدة الثانية.
٢. خالصة األقوال: ٤٣٠ القائدة الثانية.
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إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فإن
إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان، بل هو حماد بن عيسى " (١). انتهى.

واعلم أنه كثيرا ما يطلق الصدوق: محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان. فالظاهر أنه محمد بن إسماعيل البندقي النيشابوري

ال محمد بن إسماعيل بن بزيع، وال محمد بن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي،
وال محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني كما توهم بعضهم (٢).

وكذا قوله: محمد بن الحسن. فالظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار ال ابن
الوليد كما توهم.

وقوله: محمد بن أبي عبد الله. فالظاهر أنه محمد بن جعفر بن محمد بن عون
األسدي.

وقوله: علي بن محمد. فالظاهر أنه الكليني الرازي المعروف بعالن. والله أعلم
بالسر والعالن.

--------------------
١. خالصة األقوال: ٤٤٣ - ٤٤٤، الفقيه ٤: ٥١٣.

٢. للمزيد راجع جامع الرواة ٢: ٦٩ وما بعدها
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[٣] فصل
[األنساب]

األصل في نسبة العرب إلى القبائل. ولكن حيث توطنوا البلدان والقرى حدث
االنتساب إلى ما توطنوه منهما، وإن قلت السكنى فيهما فينسب إلى أيهما شاء، أو

إليهما معا مقدما لألول، كالنبي المكي المدني. ولو كانت القرية بناحية إقليم فالنسبة
إلى البلد أو القرية أو الناحية أو اإلقليم.

[١] فاألحمري: نسبة إلى أحمر مولى رسول الله عليه وآله صلوات الله، ومولى ام
سلمة، وابن معاوية بن سليم، ونسبة إلى إبراهيم بن إسحاق األحمري الضعيف.

[٢] األحمسي: نسبة إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. وأحمس بجلة
أيضا بفتح الباء الموحده وكسر الجيم، فاألحمسي بفتح الهمزة وسكون الحاء

المهملة منسوب إليهما.
[٣] األزدي - بفتح الهمزة -: نسبة إلى األزد - بالدال المهملة بعد الزاي - نسبة إلى

األزد بن الغوث. وبالسين أفصح، وهو أبو حي من اليمن.
[٤] األسدي: نسبة إلى أسد قريش، وهو أسد بن عبد الغرى بن قصى بن

كالب، وإلى أسد ربيعة بن نزار، وإلى أسد بن شريك بطن من األزد.
[٥] األسلمي - بفتح الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الالم -: نسبة إلى

(٢٠٧)



أسلم بن أفصاة، بالهمزة المفتوحة والفاء الساكنة والصاد المهملة المفتوحة.
[٦] األشعري - بالشين المعجمة الساكنة والعين المهملة المفتوحة -: نسبة إلى

أشعر أبي قبيلة باليمن، ينسب إليها أبو موسى األشعري.
[٧] األصبحي - بفتح الهمزة والصاد المهملة الساكنة وفتح الباء الموحدة والحاء

المهملة -: نسبة إلى ذي أصبح، وهو الحارث بن عون بن مالك: وقال في الصحاح:
ذي أصبح ملك من ملوك اليمن إليه تنسب السياط األصبحية (١).

[٨] االموي - بضم الهمزة وفتح الميم -: نسبة إلى امية بن عبد شمس.
[٩] األنصاري - بفتح الهمزة وسكون النون -: نسبة إلى األنصار - وهم األوس

والخزرج من األزد، سماهم الله تعالى بذلك (٢) لما نصروا نبيه محمد (صلى الله عليه
وآله)، وأبهج نهج

الدين بنور كماله جمع نصير كشريف. والنسبة إليهم بلفظ الجمع على خالف القياس.
وقد حمل األنصاري في األخبار - كما عليه بعض األخيار (٣) - على أبي مريم الثقة

وهو جيد.
[١٠] األنماري - بفتح الهمزة وسكون النون والراء المهملة -: نسبة إلى أنمار بن

نزار المعروف بأنمار الشاة. وقيل: هو من العرب غير واحد (٤).
[١١] األنماطي - بفتح الهمزة وسكون النون -: نسبة إلى األنماط، وهي البسط.

ومنه: النمط بالتحريك، وهو ثوب من صوف يطرح على الهودج.
[١٢] األودي - بفتح الهمزة وسكون الواو والدال المهملة -: نسبة إلى أود بن

صعب. وفي الصحاح: موضع بالبادية (٥).
--------------------

١. الصحاح ١: ٣٨١ (ص. ب. ح)
٢. التوبة ٩: ١٠٠ و ١١٧.

٣. جامع المقال: ١٥٦.
٤. كما في جامع المقال: ١٥٦.
٥. الصحاح ٢: ٤٤٢ (أ. و. د).

(٢٠٨)



[١٣] األوزاعي - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالزاء المعجمة والعين المهملة -:
نسبة إلى األوزاع بطن من حمدان، أو بطن من ذي الكالع - بفتح الكاف - من

البحر.
وقيل: اسم مريد بن زيد (١).

[١٤] األوسي - بفتح الهمزة وسكون الواو وبالسين المهملة -: نسبة إلى األوس بن
حارثة. وفي الصحاح: أوس أبو قبيلة من اليمن (٢).

[١٥] اإليادي - بكسر الهمزة والياء المثناة من تحت والدال المهملة -: نسبة إلى
إياد بن نزار بن سعد بن عدنان.

[١٦] األيلي - بفتح الهمزة وسكون الياء المثناة من تحت. وبالالم -: منسوب إلى
أيلة، بلد معروف بين الشام وفلسطين ومصر.

[١٧] البارقي - بالباء الموحدة -: نسبة إلى بارق، قبيلة باليمن. ويقال: إنه موضع
بقرب الكوفة.

[١٨] الباهلي - بالباء الموحدة -: نسبة إلى باهلة بن أعصر، بفتح الهمزة وسكون
العين المهملة وضم الصاد المهملة. وقيل: باهلة امرأة هي ام ولد معد بن مالك،

[وهي] باهلة بنت سعد العشيرة من مذحج (٣).
[١٩] البجلي - محركة -: نسبة إلى بجيلة كسفينة، وهم ولد أغار بن اراس (٤)

بكسر
الهمزة. وبجلة - بالسكون - أبو حي. وفى الصحاح: " بطن من بني سليم. والنسبة

إليه
بجلي بالتسكين " (٥).

[٢٠] البرقي - بالباء الموحدة المفتوحة وسكون الراء وبالقاف -: نسبة إلى برقة
--------------------

١. في اللباب في تهذيب األنساب ١: ٩٣: " وقيل: اسم األوزاع مرسد بن زيد ".
٢. الصحاح ٣: ٩٠٦ (أ. و. س).

٣. الصحاح ٤: ١٦٤٢ (ب. ه. ل).
٤. في جامع المقال: ١٥٧: " أنمار بن أراش ".

٥. الصحاح ٤: ١٦٣١ (ب. ج. ل).
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من بالد المغرب بينها وبين مصر مسافة شهر. وفي القاموس: برقة قرية بقم، وقرية
تجاه واسط (١). وقد تكرر في األخبار ذكر البرقي، والغالب فيه محمد بن خالد،

وربما
اتي البنه أيضا.

[٢١] البزنطي - بالباء الموحدة والزاي والنون -: نسبة إلى بزنط. ومنه: الثياب
البزنطية. وينسب إليه أحمد بن محمد بن أبي نصر الثقة.

[٢٢] البطائني: نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة الواقفي الضعيف.
[٢٣] البكري - بفتح الباء الموحدة -: نسبة إلى بكر. وبكر جماعة منهم: بكر بن

وائل، وبكر بن عبد مناة. وفي الصحاح: " بكر أبو قبيلة وهو بكر بن وائل من واسط "
.(٢)

[٢٤] الباللي - بكسر الباء الموحدة -: نسبة إلى بالل. منهم: محمد بن علي بن
بالل الضعيف، وعلي بن بالل الثقة، وغيرهما. وستعرفه في المشترك إن شاء الله

تعالى.
[٢٥] البلوي - بفتح الباء الموحدة والالم أيضا -: نسبة إلى بلى - بفتح الباء

وتشديد الالم - ابن عمر بن الحاق، بالحاء المهملة والقاف. ومنه: عبد الله بن محمد
البلوي. وعن الشيخ الطوسي: " البلوي من بلى قبيلة من أهل مصر " (٣). وغيره: " بلى

قبيلة من قضاعة نسب إليها البلوي " (٤).
[٢٦] البناني - بضم الباء الموحدة وتخفيف النون األولى وكسر الثانية -: نسبة إلى

بنانة وهم: ولد سعد بن لوي، وام سعد اسمها بنانة. وقيل: بنانة ام بني سعد بن
خبيعة (٥).

--------------------
١. القاموس المحيط ٣: ٣٠٨ (ب. ر. ق).

٢. الصحاح ٢: ٥٩٦ (ب. ك. ر). في المصدر: " وائل بن قاسط ".
٣. الفهرست: ١٦٩ / ٤٤٤.

٤. خالصة األقوال: ٣٧٠ / ١٤٦٧.
٥. كما في جامع المقال: ١٥٨. وفيه: " ضبية ".
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[٢٧] الترمذي - بكسر التاء وبالذال المعجمة -: نسبة إلى ترمذ اسم مدينة معروفة
من وراء جيحون.

[٢٨] التغلبي - بفتح التآء وسكون الغين المعجمة وكسر الالم ثم الباء الموحدة -:
نسبة إلى تغلب بن وائل.

[٢٩] التلعكبري - بتخفيف الالم في النسبة -: وهو هارون بن موسى الثقة، نسبة
إلى عكبر - بضم العين، وقيل: بفتحها - اسم رجل من األكراد نسب التل إليه فقيل:

التلعكبري (١).
[٣٠] التميمي - بميمين -: نسبة إلى تميم بن مرة بن داود.

[٣١] التيمي: نسبة إلى تيم، وهو غير واحد، تيم قريش، وتيم مرة، وتيم عبد
مناة، وتيم الالت، وتيم الرباب - بكسر الراء المهملة والباء الموحدة االولى - وتيم

الله. ويخص بما يفيد التخصيص.
[٣٢] الثعلبي - بالثاء المثلثة والعين المهملة -: نسبة إلى ثعلبة بن سعد بن ذبيان.

[٣٣] الثقفي - بالثاء المثلثة ثم القاف والفاء -: نسبة إلى ثقيف أبو قبيلة من هوزان،
والنسبة إليه ثقفي، قاله في الصحاح (٢).

[٣٤] الجرجاني - بضم الجيم األول وسكون الراء -: نسبة إلى جرجان اسم بلد
معروف بخراسان.

[٣٥] الجرمي: نسبة إلى جرم بطنان في العرب، أحدهما في قضاعة، واآلخر في
طي. ومنه: علي بن الحسن الطاطري الجرمي. وجاء أيضا إلسماعيل بن

عبد الرحمن الجرمي.
[٣٦] الجريري - بضم الجيم وفتح الراء المهملة وسكون الياء بعدها وكسر الراء

الثانية -: نسبة إلى جرير بن عماد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلب.
--------------------

١. كما في جامع المقال: ١٥٨.
٢. الصحاح ٤: ١٣٣٤ (ث. ق. ف).
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[٣٧] الجعابي - بكسر الجيم والعين المهملة والباء الموحدة -: نسبة إلى
الجعاب، جمع جعبة، واحدة جعاب النشاب. ومنه: أبو بكر الجعابي المحدث،

ومحمد بن سالم.
[٣٨] الجعفري: نسبة إلى جعفر. ومنه: سليمان بن جعفر الجعفري، وغيره أيضا،

وسيأتي.
[٣٩] الجعفي - بضم الجيم وسكون العين المهملة -: نسبة إلى جعفى بن قيس بن

سعد أبو قبيلة باليمن، والنسبة إليهم هكذا.
[٤٠] الجلوذي - بالجيم المفتوحة والالم الساكنة والدال بعد الواو المفتوحة -:
نسبة إلى جلود قرية في البحر. قاله في الخالصة (١). وقال في الصحاح: " فالن
الجلودي بفتح الجيم، قال الفراء هو منسوب إلى جلود قرية من قرى إفريقية، وال

تقل الجلودي " (٢). انتهى. وهو نسبة لعبد العزيز بن يحيى بن محمد (٣) بن عيسى
الثقة.

[٤١] والجمحي - بضم الجيم وفتح الميم والحاء المهملة -: نسبة إلى جمح بن
عمر بن هصيص، بصادين مهملتين بعد الهاء المضمومة.

[٤٢] الجواني - بالجيم المفتوحة والنون -: نسبة إلى جوانية قرية بالمدينة، ونسبة
محمد بن عبيد الله األعرج. وربما جاءت لعلي بن إبراهيم بن محمد بن الحسن بن

محمد أيضا.
[٤٣] الجهني - بضم الجيم والهاء المفتوحة والنون بعدها -: نسبة إلى جهنة بن

زيد بن ليث.
[٤٤] الحضرمي - بالحاء المهملة والضاد المعجمة -: نسبة إلى حضرموت اسم

بلد وقبيلة، قاله في الصحاح (٤). ويظهر من كتب الرجال أن سماعة الحضرمي نسبة
--------------------
١. خالصة األقوال: ٢٠٨ / ٦٦٩.
٢. الصحاح ٢: ٤٥٩ (ج. ل. د).

٣. في جامع المقال: ١٦٠: " أحمد بن عيسى ".
٤. الصحاح ٢: ٦٣٤ (ح. ض. ر).
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إلى قبيلة بالكوفة (١) وال بعد فيه.
[٤٥] الحلبي: نسبة إلى بلدة معروفة في نواحي الشام، ونسبة لعبد الله بن علي بن

أبي شعبة، ومحمد أخيه أيضا.
[٤٦] الحماني - بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم -: نسبة ليحيى بن عبد

الحميد الضعيف، ولعبد الله بن الزبير األسدي.
[٤٧] الحميري - بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء المثناة من تحت -: نسبة
إلى حمير أبو قبيلة من اليمن، وهو حمير بن سنان. ومنهم كانت الملوك في الصدر

األول. والحميري هو عبد الله بن جعفر الثقة.
[٤٨] الحنظلي - بفتح الحاء المهملة -: نسبة إلى حنظلة بن مالك من أشرف قبيلة

في تميم يقال لهم: حنظلة األكرمون.
[٤٩] الختلي - بضم الخاء المعجمة وسكون التاء المثناة من فوق - قال في

القاموس: ختل كسكر كورة بما وراء النهر (٢). ونسبة إلبراهيم بن عبد الله (٣) بن
عباس.

[٥٠] الخثعمي - بفتح الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة -:
نسبة إلى خثعم بن أنمار بن أراش - بالراء والشين المعجمة - ابن الغوث.

[٥١] الخديجي: نسبة لعلي بن عبد الله بن محمد، وعلي بن عبد المنعم، وهما
خديجتان أصغر وأكبر.

[٥٢] الخزاعي - بالزاي بعد الخاء المعجمة المضمومة -: نسبة إلى خزاعة أوالد
عمرو بن ربيعة.

[٥٣] الخزرجي - بالزاي بعد الخاء المعجمة المضمومة ثم الراء المهملة
المفتوحة -: نسبة إلى الخزرج بن حارث بن ثعلبة. والخزرج أبو األوس.

--------------------
١. حيث يقولون: سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي.

٢. القاموس المحيط ٣: ٥٣٦ (خ. ت. ل).
٣. في جامع المقال: ١٦١: " إبراهيم بن محمد بن العباس ".

(٢١٣)



[٥٤] الخلقاني - بضم الخاء المعجمة ثم الالم والقاف والنون بعد األلف -: نسبة
لعبد الكريم بن هالل الجعفي الثقة.

[٥٥] الخيراني - بالخاء المعجمة ثم الياء المثناة التحتانية والراء المهملة والنون -:
نسبة البن خيران الخادم، وخيران من أصحاب اإلمام الجواد (عليه السالم).

[٥٦] الخيبري: كأنه نسبة إلى خيبر حصن بقرب من المدينة.
[٥٧] الدغشي - بالدال المهملة والغين والشين المعجمة -: نسبة للحسين بن

عطية المجهول حاله.
[٥٨] الدوري - بالدال المهملة المضمومة والراء بعد الواو -: نسبة ألحمد بن

عبد الله بن جلين. والدور، قريتان بين سر من رأى وتكريت عليا وسفلى.
[٥٩] الدهني - بضم الدال -: نسبة إلى دهن حي من اليمن، ينسب إليهم عماد

الدهني.
[٦٠] الدينوري - بكسر الدال المهملة ثم الياء المثناة من تحت والنون -: نسبة إلى

دينور بلدة من بالد الجبل قريبة من همدان.
[٦١] الديلمي - بفتح الدال -: نسبة إلى الديلم جبل معروف.

[٦٢] الذهلي - بالذال المعجمة المضمومة والهاء الساكنة -: نسبة إلى دهل حي
من بكر، وهما ذهالن، ذهل ابن شيبان، وذهل ابن ثلعبة، ونسبة لمحمد بن بندار بن

عاصم.
[٦٣] الرباطي - بالراء المهملة والباء الموحدة -: نسبة للحسن بن رباط البجلي

الكوفي.
[٦٤] الرازي - بالراء المهملة ثم الزاي -: نسبة ألحمد بن إسحاق.

[٦٥] الرواسي - بضم الراء المهملة -: نسبة إلى رواس بن كالب بن ربيعة بن
عامر. يقال لمحمد بن الحسن بن أبي سارة، وربما جاء لعثمان بن عيسى الذي هو

من شيوخ الواقفية.

(٢١٤)



[٦٦] الزبيري - بضم الزاي المعجمة ثم الباء الموحدة المفتوحة -: نسبة إلى الزبير.
[٦٧] الزعفراني - بالزاي المعجمة ثم العين المهملة والفاء ثم الراء المهملة

والنون -: نسبة لجيش بن مبشر.
[٦٨] الزهري - بضم الزاي المعجمة وفتح الهاء -: نسبة إلى زهر بن كالب بن

مرة بن كعب. والزهري محمد بن مسلم بن شهاب من التابعين الكبار.
[٦٩] الساعدي - بالسين المهملة -: نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج من

بطون األنصار.
[٧٠] السبعي - بفتح السين وكسر الباء الموحدة والعين المهملة -: نسبة إلى

سبع بن معرة بن كثير بن مالك.
[٧١] السدي - بضم السين ثم الدال المهملتين -: نسبة إلى السدة، وهي صفة في
باب مسجد جامع الكوفة كان يسكنها إسماعيل بن عبد الرحمن المتهم بالكذاب

فنسب إليها.
[٧٢] السري - بالراء بعد السين المهملتين -: نسبة إلى السر رجل ملعون. قاله في

الخالصة (١).
[٧٣] السعدي - بالمهمالت الثالث -: نسبة إلى سعد بن زيد مناة بن تميم، وسعد

هرام بن زيد بن ليث، وسعد العشيرة، وسعد بن بكر.
[٧٤] السكوني - بفتح السين -: نسبة إلى السكون بن أسرس (٢) بن كندة، ونسبة

إسماعيل بن زياد الضعيف.
[٧٥] السلمي - بضم السين وفتح الالم -: نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة.

[٧٦] السلمي - بفتح السين والالم -: نسبة إلى سلمة - بكسر الالم - نسبة مسعد بن
علي بن أسد.

--------------------
١. خالصة األقوال: ٤٢٢ / ١٧٢٣.

٢. في جامع المقال: ١٦٣: " أشرس ".

(٢١٥)



[٧٧] السلولي - بفتح السين وضم الالم االولى -: نسبة إلى سلول ام بني جندل بن
مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان.

[٧٨] السمري - بالسين والراء المهملتين بينهما ميم -: نسبة لعلي بن محمد، وقد
يجيء لغيره.

[٧٩] السهمي - بفتح السين وسكون الهاء ثم الميم -: نسبة إلى سهم بن عمرو بن
هصيص بن كعب بن لوى بن غالب.

[٨٠] السياري - بالسين المهملة ثم الياء المثناة تحتها والراء المهملة بعد األلف -:
نسبة ألحمد بن محمد بن سيار.

[٨١] الشاذكوني - بالشين والذال المعجمتين بينهما ألف ثم الكاف والواو
والنون -: نسبة إلبراهيم بن محمد بن أحمد بن نعيم.

[٨٢] الشعبي - بفتح الشين المعجمة وسكون العين المهملة والباء الموحدة -:
نسبة إلى شعبة.

[٨٣] الشعري - بالشين المعجمة والعين المهملة - نسبة إلسماعيل بن أبي زياد
السكوني.

[٨٤] الشيباني - بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المثناة تحتها الباء الموحدة -:
نسبة إلى شيبان بن الغوث بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك بن الغوث بن القطن

- بالقاف والطاء المفتوحتين - بطن من حمير.
[٨٥] الصفواني - بالصاد المهملة والفاء -: نسبة إلى صفوان اسم رجل، ونسبة
لمحمد بن أحمد بن أبي عبد الله بن قضاعة، وربما اتي لعبد الله بن عبد الرحمن

المعروف بالصفواني، ويخص بما يفيد تخصيصه.
[٨٦] الصنعاني - بالنون بعد الصاد المهملة ثم العين المهملة والنون بينهما ألف -:

نسبة إلى صنعاء اليمن، ومن ذلك يراد بالصنعاني إبراهيم بن عمر اليماني.
[٨٧] الصولي - بالصاد المهملة المضمومة والواو والالم -: نسبة إلى صول -

(٢١٦)



بالضم - اسم رجل، وإليه ينسب أبو بكر الصولي. قاله في القاموس (١). ونسبة
أحمد بن محمد بن جعفر.

[٨٨] الصيداوي - بالصاد المهملة والياء المثناة تحتها والدال المهملة واأللف -:
نسبة إلى صيداء بطن من بني أسد، ومنه ناحية الصيداوي.

[٨٩] الضبعي - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة والعين المهملة -: نسبة إلي
ضبيعة بطن من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، أو ضبيعة بن قيس، أو ضبيعة بن

زيد، ويخص بما يفيد التحصيص.
[٩٠] الطاطري - بالطائين المهملتين -: نسبة لعلي بن الحسن الموثق، ويقال

ليوسف بن إبراهيم: إنه الطاطري أيضا. قيل: سميا بذلك، لمبيعهما ثيابا طاطرية (٢).
[٩١] الطبري - بفتح الطاء المهملة و [الباء] الموحدة أيضا والراء المهملة -: نسبة
إلى طبرستان ضيعة معروفة ببالد العجم، نسب إليها على خالف القياس، وكذا إلى

طبرية المدينة المشهورة.
[٩٢] الطحاوي - بفتح الطاء المهملة وتخفيف الحاء المهملة -: نسبة إلى طحا

قرية من قري مصر، معروفة.
[٩٣] الطلحي - بالطاء والحاء المهملتين بينهما الم -: نسبة إلى طلحة بن عبد الله

الصحابي.
[٩٤] الطوسي: نسبة إلى طوس بلدة معروفة. منها: محمد بن الحسن الطوسي

شيخ الطائفة.
[٩٥] الطيالسي - بفتح الطاء وتخفيف المثناة التحتانية وكسر الالم والسين

المهملة -: نسبة إلى الطيالسة، إما إلى بيعها أو عملها. ويقال: لمحمد بن خالد
الطيالسي، وللحسن بن أبي العرندس أيضا.

--------------------
١. القاموس المحيط ٤: ٨ (ص. و. ل).

٢. خالصة األقوال: ٣٦٣ / ١٤٢٩.

(٢١٧)



[٩٦] العاصمي: بالعين والصاد المهملتين -: نسبة لعيسى بن جعفر بن عاصم.
ويقال: ألحمد بن محمد بن طلحة بن عاصم.

[٩٧] العامري: نسبة إلى ثالث قبائل: عامر بن لوى بن غالب، وعامر بن
صعصعة بن معاوية، وعامر بن نجيب. ونسبة لعثمان بن عيسى العامري، ولعبيد بن

كثير، وللحسين بن عثمان.
[٩٨] العبدي - بفتح العين وسكون الباء الموحدة -: نسبة إلى قبيلتين: عبد

القيس بن أقصى، وعبد ياليل - بيائين مثناتين من تحت والمين اوليهما مكسورة - بن
سالم بن مالك.

[٩٩] العبرتائي - نسبة إلى عبرتا قرية بناحية إسكاف من قرى النهروان، ونسبة
ألحمد بن هالل الضعيف.

[١٠٠] العبسي - بفتح العين وسكون الموحدة والسين المهملة -: نسبة إلى قبيلتين:
عبس بن بعيص، بفتح الباء الموحدة وكسر العين المهملة. وعبس بن هوزان بن

أسلم.
[١٠١] العبدي - بالعين المهملة والباء الموحدة المفتوحة ثم الدال المهملة -: نسبة

لمحمد بن عيسى اليقطيني.
[١٠٢] العجلي - بكسر العين -: نسبة إلى عجل بن نجيم (١) بن صعب بن علي بن

بكر بن وائل.
[١٠٣] العدوي - بفتح العين والدال المهملتين -: نسبة إلى عدي بن قريش بن

رهط بن عمر بن الخطاب، وهو من عدي بن كعب بن لوى بن غالب.
[١٠٤] العرزمي - بالعين والراء المهملتين ثم الزاي المعجمة -: نسبة لعبد الرحمن بن

محمد بن عبد الله، ومحمد بن عبد الرحمن الكوفي وغيرهم كما سيأتي.
--------------------

١. في جامع المقال: ١٦٦: " لخيم ".

(٢١٨)



[١٠٥] العرني - بالعين والراء المهملتين والنون -: نسبة للحسن بن عبد الله.
[١٠٦] العصري - بالعين والصاد المهملتين المفتوحتين -: نسبة إلى عصر بن

عمرو بن عوف بن خزيمة.
[١٠٧] العقيقي - بالعين المهملتين والقافين بينهما ياء مثناة تحتها -: نسبة إلى العقيق

المعروف، ونسبة ألحمد بن علي بن محمد بن جعفر.
[١٠٨] العقيلي - بضم العين المهملة وفتح القاف -: نسبة إلى عقيل بن كعب بن

ربيعة بن عامر بن صعصعة.
[١٠٩] العكلي - بضم العين المهملة وسكون الكاف -: نسبة إلى عكل اسم امرأة.

[١١٠] العمري - بفتح العين المهملة وسكون الميم -: نسبة إلى عمرو بن عوف بن
مالك بن األوس بطن من األنصار. ويقال: لعثمان بن سعيد العمري، والبنه

محمد بن عثمان. وقد يقال: لحفص بن عمرو أيضا.
[١١١] العمركي: نسبة ألبي علي البوفكي. وجاء في الكنى أبو عبد الله العمركي.

[١١٢] العمي - بفتح العين المهملة وتشديد الميم -: نسبة إلى مرة بن وابل بن
عمرو بن مالك. يقال: لولده بنو العم.

[١١٣] العنزي - بفتح العين المهملة والنون أيضا ثم الزاي -: نسبة إلى عنزة بن
ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، واسم عنزة: عامر.

[١١٤] العنبسي - بفتح العين المهملة وسكون النون والسين المهملة -: نسبة إلى
عنبس، وهو زيد بن مدحج.

[١١٥] العياشي - بالعين المهملة والشين المعجمة -: نسبة إلى عياش بن مالك بن
تيم بن ثعلبة بن عكابة بضم العين المهملة وتخفيف الكاف والباء الموحدة. ويقال

لمحمد بن مسعود بن عياش: العياشي.
[١١٦] الفهري - بالفاء -: نسبة إلى فهر أبو قبيلة من قريش، وهو من فهر بن

مالك بن النضر بن كنانة. ويقال: لمحمد بن نصير النميري المطعون.

(٢١٩)



[١١٧] القتبى - بالقاف ثم التاء المثناة من فوق والباء الموحدة -: نسبة لعلي بن
محمد بن قتبة.

[١١٨] القالنسي: نسبة إلى القالنس، جمع قلنسوة وقلنسية. قال في الصحاح: " إذا
جمعت أو صغرت فأنت بالخيار، ألن فيه زيادتين: الواو والنون، فإن شئت حذفت

الواو فقلت: قالنس. وإن شئت حذفت النون فقلت: قالس " (١). ويقال لمحمد بن
أحمد، وللحسن بن المختار: القالنسي أيضا.

[١١٩] القندي - بالقاف المفتوحة والنون الساكنة والدال -: نسبة إلى القند، عسل
متخذ من قصب السكر، ويحتمل غيره، ونسبة لزياد بن مروان.

[١٢٠] الكاهلي: نسبة إلى كاهل أبو قبيلة من أسد، وهو كاهل بن أسد بن خزيمة،
وهم قبيلة أبي امرؤ القيس ويقال: لعبد الله بن يحيى. وربما جاء ألخيه إسحاق أيضا.

[١٢١] الكرخي - بالخاء المعجمة -: نسبة إلبراهيم بن زياد المشتهر بالكرخي.
[١٢٢] الكشي: نسبة لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الثقة صاحب كتاب الرجال

المشهور.
[١٢٣] الكالبي: نسبة إلى كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

[١٢٤] الكلبي: كأنه نسبة إلى كلب، حي من قضاعة، ونسبة للحسن بن علوان، أو
الحسين أخيه.

[١٢٥] الكناني - بالنونين -: نسبة إلى كنانة قبيلة من مصر، ونسبة ألبي الصباح
إبراهيم بن نعيم.

[١٢٦] الكندي: نسبة إلى كندة أبو حي من اليمن، وهو كندة بن ثور، ونسبة
الحسن بن محمد بن سماعة.

[١٢٧] اللخمي - بفتح الالم وكسر الخاء المعجمة -: نسبة إلى لخم، وهو مالك بن
--------------------

١. الصحاح ٣: ٩٦٥ (ق. ل. س).

(٢٢٠)



عدي بن حارث بن مرة بن أدر. سمي لخما، ألنه لطم، واللخمة، اللطمة.
[١٢٨] اللؤلؤي: نسبة إلى اللؤلؤ، جوهر معروف، ونسبة للحسن بن الحسين.

وربما جاء ليحيى بن زكرياء.
[١٢٩] الليثي - بالثاء المثلثة -: نسبة إلى ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة.

[١٣٠] المجاشعي - بضم الميم والجيم والشين المعجمة -: نسبة إلى مجاشع بن
دارم بن مالك بن حنظلة.

[١٣١] المحاربي - بضم الميم وبالحاء المهملة والباء الموحدة بعد الراء المهملة -:
نسبة إلى جماعة منهم: محارب بن مهر بن مالك بن نضر بن كنانة، بطن من قريش.

ويقال لذريح - بالراء المهملة المكسورة بعد الذال المفتوحة - بن محمد بن يزيد بن
الوليد: المحاربي.

[١٣٢] المخزومي: نسبة إلى مخزوم أبو حي من قريش، وهو مخزوم بن يقظة بن
مرة بن كعب بن لوى بن غالب، ونسبة المغيرة بن توبة.

[١٣٣] المدائني: نسبة إلى مدائن كسرى بأرض العراق تحت بغداد على غير
القياس.

[١٣٤] المدلجي - بضم الميم وسكون الدال المهملة -: نسبة إلى مدلج بن مرة بن
عبد مناف بن كنانة، بطن من كنانة مشهورون بالقيافة.

[١٣٥] المديني: نسبة إلى مدينة رسول الله (عليه وآله صلوات الله) على غير قياس
وإال فمدني بغير ياء.

[١٣٦] المذحجي - بفتح الميم وسكون الذال المعجمة ثم الحاء المهملة والجيم -:
نسبة إلى مذحج، واسمه مالك بن أرد بن زيد.

[١٣٧] المسعودي: نسبة علي بن الحسين بن علي صاحب مروج الذهب. وفي رجال
العامة، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وكان من كبار علمائهم

.(١)
--------------------

١. تهذيب التهذيب ٦: ٢١٥.

(٢٢١)



[١٣٨] المسلي - بضم الميم وسكون السين المهملة وبالالم -: نسبة إلى مسلة بن
عامر. ويقال: لمحمد بن عبد الله، وربيع بن محمد وغيرهما أيضا.

[١٣٩] المسمعي: نسبة لمحمد بن عبد الله، وعبد الله بن عبد الرحمن األصم.
[١٤٠] المشرقي: نسبة لحمزة بن المرتفع المجهول. ويقال: لهشام بن إبراهيم

الختلي. وربما جاء لغيرهما.
[١٤١] المعاذي: نسبة لمحمد بن يحيى، الشهير بالمعاذي.

[١٤٢] المقدسي - بفتح الميم وسكون القاف ثم الدال المهملة -: نسبة إلى بيت
المقدس، وهو المكان المعروف الذي به المسجد األقصى.

[١٤٣] المنقري - بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف -: نسبة إلى منقر أبو حي
من تميم، وهو منقر بن عبيد بن الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن

مناة بن تميم، ونسبة البن سليمان بن داود.
[١٤٤] المهري: نسبة إلى مهر، محلة بالبصرة.

[١٤٥] الميثمي: نسبة ألحمد بن الحسين بن إسماعيل بن ميثم الواقفي الثقة.
[١٤٦] الميموني: نسبة لعلي بن عبد الله بن عمران القرشي الغالي الضعيف.

[١٤٧] النجاشي: نسبة ألحمد بن علي بن أحمد بن العباس الثقة صاحب كتاب
الرجال المعروف.

[١٤٨] النخعي - بفتح النون وسكون الخاء المعجمة -. نسبة إلى النخع، واسمه
حبيب بن عمرو بن عوف. وقيل: النخع هو ابن عامر (١)، ونسبة أليوب بن نوح.

وربما جاء لغيره أيضا (٢).
[١٤٩] النميري: نسبة لمحمد بن نمير، وموسى بن اكيل.

[١٥٠] النوفلي - بفتح النون -: نسبة إلى نوفل بن عبد مناف بن قصى بن كالب.
--------------------

١. انظر جامع المقال: ١٧٢.
٢. قاله العالمة في خالصة األقوال: ٤٢٩ / ١٧٦٨.

(٢٢٢)



والنوفلي الذي يروي عن السكوني اسمه الحسين بن زيد.
[١٥١] النهدي - بفتح النون - نسبة إلى نهد بن زيد بن ثابت. ويقال: لمحمد بن

خاقان أبو جعفر القالنسي المعروف بحمدان.
[١٥٢] النهمي - بكسر النون -: نسبة إلى نهم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن

صعب بن معاوية بن بكر بن مالك.
[١٥٣] النهكي - بالنون -: نسبة لعبد الله، ويقال: عبد الله بن أحمد بن نهيك.

[١٥٤] الوصافي: نسبة لعبد الله بن الوليد، وأخيه وأبيهما أيضا.
[١٥٥] الهاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف.

[١٥٦] اليربوعي: نسبة إلى يربوع بن مالك بن حنظلة.
[١٥٧] اليعقوبي: نسبة لداود بن علي اليعقوبي.

مناسبة
[١] األزرق - من الزرقة -: لقب ليحيى بن عبد الرحمن الثقة.

[٢] التمار: نسبة إلى التمر المعروف، وهو سالم بن أبي حفصة.
[٣] خانبة: لقب لمحمد بن أحمد بن عبد الله الثقة.

[٤] الخشاء (١) - بالخاء والشين المعجمتين -: نسبة للحسن بن موسى الممدوح.
[٥] ديباجة - بالدال المهملة ثم الياء المثناة تحتها ثم الباء الموحدة -: لقب

لمحمد بن جعفر بن محمد بن علي. قيل: لقب بذلك لحسن توجهه (٢).
[٦] زاذويه - بالزاي المعجمة والذال كذلك ثم الياء المثناة تحتها بعد الواو ثم

الهاء -: لقب ألبي الخير صالح، كذا قال بعضهم (٣).
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٤٢ / ٨٥، وخالصة األقوال: ١٠٤ / ٢٤٠: " الخشاب ".
٢. حكاه في جامع الرواة ٢: ٨٦، وفيه: " وجهه " بدل " توجهه ".

٣. قاله النجاشي في رجاله: ١٩٨ / ٥٢٦.

(٢٢٣)



[٧] الزيات - بالزاي المعجمة -: كأنه نسبة إلى الزيت المعروف، وهو محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب الثقة.

[٨] سكباج - بالسين المهملة والكاف والباء الموحدة والجيم بعد األلف -: اسم
الحسن بن علي بن الفضل على ما ذكر.

[٩] شباب - بالشين المعجمة ثم الباء الموحدة -: لقب لمحمد بن الوليد.
[١٠] شقران: لقب ألحمد بن علي السكوني.

[١١] كردويه: لقب لمسمع بن مالك.
[١٢] كنكر - بالكافين بينهما نون -: لقب ألبي خالد الكابلي.

(٢٢٤)



[٤] فصل
استعالم من اشترك في االسم فقط

وهو أمر مهم.
[١] آدم: المشترك بين جماعة: منهم، آدم بن إسحاق الثقة، ومنهم غيره.
واستعالم أنه هو ممكن: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه، ورواية

محمد بن عبد الجبار عنه.
وأنه ابن الحسين النخاس الثقة: برواية إسماعيل بن مهران عنه.

وأنه ابن المتوكل الثقة: برواية عبيس عنه، ورواية أحمد بن زيد الخزاعي عنه.
وأنه ابن يونس الثقة: بوقوعه في طبقة الشيخ أبي جعفر (قدس سره) ألنه أحد

تالميذه، وممن قرأ عليه تصانيفه. وحيث يعسر التمييز فال إشكال على الظاهر، ألن
غير من ذكر ال أصل له.

[٢] أبان: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن تغلب الثقة ممكن: برواية أبي محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي

الجهم عنه، ورواية أبان بن محمد ابنه عنه، ورواية عبد الله بن عقبة عنه، ورواية أبي
علي صاحب الكلل عنه.

وبروايته هو عن اإلمام علي بن الحسين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السالم)،
وعن

(٢٢٥)



أبان بن عطية وعن أنس بن مالك، وعن األعمش، وعن محمد بن المكتذر (١)، وعن
سماك بن حرب، وعن إبراهيم النخعي، وعن أبي بصير أيضا.

وأنه ابن عثمان األحمر الناووسي المجمع على تصحيح ما يصح عنه: برواية
أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه، ومحمد بن سعيد بن أبي نصر عنه، ورواية
جعفر بن بشير عنه، ورواية أيوب بن الحر عنه، ورواية الحسن بن أحمد عنه.

وبروايته هو عن أبي بصير، وعن الحرث بن المغيرة.
وأنه بن عمر األسدي الثقة: برواية عبيس بن هشام عنه.

وأنه ابن محمد البجلي المعروف بالسندي الثقة: برواية أحمد بن محمد القالنسي
عنه، ورواية محمد بن محبوب عنه.

ويحتمل كونه هو السندي بن محمد: برواية الصفار عنه، وأحمد بن أبي عبد الله
عنه، فإن تعسر التمييز تقف الرواية قطعا.

[٣] إبراهيم: المشترك كذلك.
واستعالم أنه أبو رافع الثقة: برواية علي بن الحسن عن أبيه عنه.

وأنه ابن أبي بكر الثقة الواقفي: بروايته عن اإلمام أبي الحسن موسى (عليه السالم)
حيث ال
مشارك.

وأنه ابن أبي البالد الثقة: برواية محمد بن سهل بن اليسع عنه، ورواية علي بن
يقطين عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن الرضا (عليهما السالم).
وأنه ابن زياد الكوفي: برواية ابن أبي عمير عنه.

وأنه ابن أبي الكرام الثقة: برواية ابن أبي عمران موسى عنه.
وروايته هو عن اإلمام الرضا (عليه السالم) حيث ال مشارك.

--------------------
١. في خالصة األقوال: ٤٠٠ / ١٦١٢، وجامع الرواة ٢: ٢٠٤: " محمد بن المنكدر ". وفي جامع

المقال: ٥٢:
" محمد بن المكندر ".

(٢٢٦)



وأنه ابن أبي محمود الثقة: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.
وروايته هو عن اإلمام الكاظم والرضا والجواد (عليهم السالم) حيث ال مشارك.

وأنه ابن يحيى: برواية الصدوق عنه.
وأنه األعجمي: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه.

وأنه ابن بشير: برواية محمد بن عبد الحميد عنه.
وأنه ابن الحكم: برواية يحيى بن زكريا عنه.

وأنه ابن حماد: برواية أحمد بن ميثم عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن خالد: برواية ابن نهيك عنه، وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)

حيث
ال مشارك.

وأنه ابن عبد الحميد الموثق: برواية ابن أبي عمير عنه، وصفوان عنه، ورواية
عوانة بن الحسن البزاز عنه.

وأنه ابن عبد الله األحمري: برواية سيف بن عمرة عنه.
وأنه ابن عثمان أو ابن عيسى الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه، وصفوان عنه.

والفارق بينه وبين من تقدم وجود القرينة، ورواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن عمر اليماني الصنعاني الثقة: برواية حماد بن عيسى عنه، ورواية

القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن مسلم بن هالل الثقة: برواية حميد عنه.

وأنه ابن موسى: برواية محمد بن حماد عنه.
وأنه ابن مهزيار الثقة: برواية محمد بن عبد الجبار عنه.

وأنه ابن النصر الثقة: برواية جعفر بن بشير عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه بن نعيم الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية أبي الصباح عنه.
وأنه ابن هاشم القمي الثقة: برواية علي بن إبراهيم عن أبيه عنه.

وأنه ابن يوسف الثقة: برواية أحمد بن ميثم عنه. وحيث ال تمييز تقف الرواية.

(٢٢٧)



[٤] أحمد: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي بشير الثقة: برواية ابن سماعة عنه.

وروايته هو عن اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) حيث ال مشارك.
وأنه ابن إدريس الثقة: برواية أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عنه، ورواية

التلعكبري عنه.
وأنه أحمد بن إسحاق الثقة: بوروده في طبقه رجال اإلمام أبي الحسن الثالث (عليه

السالم)
حيث ال مشارك.

وأنه ابن إسماعيل بن سمكة: برواية جعفر بن محمد عنه، وبوقوعه في طبقة
أحمد بن أبي عبد الله البرقي.

وأنه ابن إصفهيد: برواية جعفر بن محمد بن قولويه عنه.
وأنه ابن بشر: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه.

وأنه ابن بكر: برواية حميد عنه.
وأنه ابن حمدان: برواية ابن نوح عنه.

وأنه ابن رباح: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه.
وأنه ابن رزق الثقة: برواية العباس بن عامر عنه.

وأنه ابن سليمان: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه، ورواية الحسين بن
عمرو الخزاز عنه.

وروايته هو عن أبي خديجة سالم بن مكرم.
وأنه ابن عبد الواحد: بوقوعه في طبقه الشيخ والنجاشي، ألنهما رويا عنه،

وأجاز لهما.
وأنه ابن عباس: برواية الحسن بن معاوية عنه.

وأنه ابن عبيد: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن عبيد الله: برواية عبد الله بن جعفر الحميري عنه.

(٢٢٨)



وأنه ابن علوية: برواية الحسين بن محمد بن عامر عنه، ورواية محمد بن
أحمد بن بشير عنه.

وأنه ابن عمرو بن المنهال: برواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن القاسم: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن المبارك: برواية أحمد بن ميثم عنه. والقرينة فارقة بينه وبين السابق.
وأنه ابن معروف: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن

محمد بن يحيى عن أبيه عنه.
وأنه ابن ميثم الثقة: برواية حميد بن زياد عنه.
وأنه ابن نصر بن سعيد: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن النضر الثقة: برواية أحمد بن يحيى الحارثي عنه، ورواية أحمد بن
محمد بن عيسى [عنه]، ورواية أحمد بن محمد بن خالد عنه، وروايه محمد بن

سالم عنه.
وأنه ابن وهب: برواية حميد بن زياد عنه.

وأنه ابن هارون: برواية أبي جعفر بن بابويه عنه.
وأنه ابن هالل العبرتائي الضعيف: برواية عبد الله بن جعفر عنه، ورواية عبد الله بن

العالء المذاري عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.
إدريس: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن زياد الكفرتوثي أبو الفضل الثقة ممكن: برواية محمد بن سنان
عنه.

[٥] أرطاة: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن حبيب األسدي الثقة ممكن: برواية محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب عنه.
[٦] إسحاق: المشترك.

(٢٢٩)



واستعالم أنه ابن بريد الثقة: برواية محمد بن علي بن سمينة عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث ال مشارك.

وأنه ابن بشر الثقة: برواية أحمد بن سعيد عنه.
وروايته هو عن اإلمام الصادق (عليه السالم) حيث ال مشارك.

وأنه ابن جرير الموثق: برواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن إسماعيل الثقة: بوروده في طبقة أصحاب اإلمام الرضا (عليه السالم).

وأنه ابن جعفر الصادق: بروايته عن أبيه (عليه السالم).
وانه ابن جندب الثقة: برواية عبيس عنه.

وأنه ابن عمار الثقة: برواية غياث بن كلوب عنه، ورواية محمد بن وضاح عنه،
ورواية محمد بن سليمان الديلمي عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم).
وأنه ابن غالب الثقة: برواية صفوان عنه.

وأنه ابن علي بن محمد: برواية ابن نوح عنه. ومع عدم التمييز تقف الرواية.
[٧] إسماعيل: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن آدم بن عبد الله ممكن: برواية محمد بن أبي الصهبان عنه.
وأنه ابن أبان: برواية محمد بن علي الصيرفي عنه، ورواية أحمد بن محمد

البرقي عنه.
وأنه ابن إبراهيم الثقة: برواية علي بن الحسين عنه، ورواية محمد بن زياد عنه.
وأنه ابن أبي خالد الثقة: برواية الحسين بن محمد بن علي األزدي عن أبيه عنه.

وأنه ابن بكر الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن جابر الجعفي الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية القاسم بن

إسماعيل القرشي عنه، ورواية عثمان بن عيسى عنه، ورواية أحمد بن أبي نصر عنه.
وروايته هو عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السالم).

(٢٣٠)



وأنه ابن الحكم الواقفي: برواية إسماعيل بن محمد عنه.
وأنه ابن زيد الطحان: برواية عبيس بن هشام عنه.

وأنه بن سعد األحوص الثقة: بروايته عن اإلمام الرضا (عليه السالم).
وأنه ابن سهيل الدهقان: برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه، ورواية القاسم بن

إسماعيل القرشي عنه.
وروايته هو عن اإلمامين الصادق والكاظم (عليهما السالم).

وأنه ابن عثمان: برواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن عمر: برواية أحمد بن مسلم عنه.
وأنه ابن موسى بن جعفر: بروايته عن أبيه.

وأنه ابن مهران الثقة: برواية أبي جعفر محمد بن الحسن عنه، ورواية سلمة بن
الخطاب عنه، ورواية أبي سمينة عنه، ورواية علي بن الحسين بن فضال عنه.

وأنه ابن همام الثقة: برواية أحمد بن عيسى عنه. وتقف الرواية حيث تعذر
التمييز.

[٨] إلياس: المشترك بين خيرين جيدين.
واستعالم أنه ابن عمر البجلي ممكن: برواية الحسن بن علي األشعري عنه.

وروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
وأنه اآلخر: بروايته عن اإلمام الرضا (عليه السالم). وال حرج مع تعسر التمييز.

[٩] أنس: المشترك بين الثقة وغيره.
وإمكان استعالم أنه ابن عياض الثقة: برواية يونس بن عبد األعلى عنه، ورواية

علي بن إبراهيم عن أبيه عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[١٠] أيوب: المشترك كذلك.

إمكان استعالم أنه ابن الحر الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه.
وأنه ابن عطية الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه.

(٢٣١)



وأنه ابن نوح الثقة: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن
محمد بن خالد عنه، ورواية سعد بن عبد الله والحميري عنه. وتقف الرواية حيث

يعسر التمييز.
[١١] البراء: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن محمد الكوفي الثقة: برواية أيوب بن نوح عنه. ومع تعسر
التمييز تقف الرواية.

[١٢] بسطام: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن الحصين الثقة: برواية محمد بن عمرو بن النعمان عنه.

وأنه ابن شابور الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية محمد بن أبي حمزة عنه، ورواية
النهيكي عنه.

وانه بياع اللؤلؤ: برواية علي بن شجرة عنه.
وأنه ابن مرة: برواية معلى بن محمد البصري عنه. وحيث يعسر التمييز تقف

الروايات.
[١٣] بشر: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن دينار الثقة: برواية عبد ربه عنه، ورواية الحسن بن
محبوب عنه، ورواية يونس بن علي العطار عنه، ورواية محمد بن عياش بن عيسى

عنه.
وروايته هو عن أربعة من األئمة: علي بن الحسين، ومحمد بن علي،

وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر (عليهم السالم).
وأنه ابن شريح الثقة: بروايته عن أبي بصير، وعن الحسين بن أبي العالء، وعن

عبيس بن هشام، وعن أبي شعيب خالد بن صالح.
وأنه ابن هرمز البتري الضعيف: برواية ابنه عمرو وعلي بن ثابت عنه. وتقف

الرواية حيث يعسر التمييز.

(٢٣٢)



[١٤] ثعلبة: المشترك بين ابن ميمون الثقة وغيره من الضعفاء.
وإمكان استعالم أنه هو: برواية محمد الحجال عنه.

وروايته هو عن اإلمامين: الصادق والكاظم (عليهما السالم). وتقف الرواية حيث ال
تمييز.

[١٥] جابر: المشترك بين الثقة وغيره.
وإمكان استعالم أنه جابر بن يزيد الجعفي: برواية عمر بن شمر عنه، ورواية

عبد الرحمن بن كثير عنه، ورواية أبي جميلة عنه، ورواية عبد الله بن محمد عنه،
ورواية المنخل (١) بن جميل عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.

[١٦] جراح: المشترك بين جماعة ال حال لهم ما عدا المدائني فإن له كتابا يرويه
عنه جماعة: منهم النضر بن سويد، وهو كثير الورود، فيميز عن غيره.

[١٧] جعفر: المشترك بين الثقة وغيره.
وإمكان استعالم أنه ابن بشير الثقة: برواية مفضل بن إبراهيم عنه، ورواية

الحسين بن أبي الخطاب عنه.
وروايته هو عن علي بن موسى.

وأنه ابن أحمد بن أيوب: برواية محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي عنه.
وأنه األودي الكوفي: برواية محمد بن أبي عمير عنه.

وأنه ابن ماذن علي بن حسان: برواية حميد بن زياد عنه، ورواية نوح عنه.
وأنه ابن ماذن الكاهلي: برواية حميد بن زياد عنه. والقرينة بينه وبين السابق فارقة.

وتقف الرواية حيث يعسر التمييز.
[١٨] جميل: المشترك كذلك.

ويمكن استعالم أنه ابن دراج الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه،
ورواية عمر بن عبد العزيز عنه.

--------------------
١. في المخطوطتين: " المتجلى " وما أثبتناه هو الصحيح والمعنون في الرجال، راجع رجال النجاشي:

٤٢١ / ١١٢٧، وجامع الرواة ٢: ٢٦٣.

(٢٣٣)



وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم)، وعن زرارة بن
أعين.

وأنه ابن صالح األسدي الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية ابن أبي
عمير (١) عنه، ورواية علي بن حديد عنه، ورواية سماعة عنه. وحيث يعسر التمييز

تقف الرواية.
[١٩] جهم: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن حكيم الكوفي الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد
البرقي عنه، وتارة عن أبيه عنه.

وأنه ابن أبي جهم: برواية سعدان بن مسلم عنه.
وأنه ابن الحكم: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه. والقرينة بينهما فارقة.

ومع التعسر فالوقف.
[٢٠] الحرث: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن قيس األعور الجليل الفقيه: بوقوعه في طبقة رجال
علي (عليه السالم)، ألنه من أصحابه، وممن روى عنه.

وأنه ابن عمران الجعفري الثقة: برواية زكريا بن يحيى عنه.
وروايته هو عن اإلمام جعفر بن محمد (عليهما السالم) حيث ال مشارك.

وأنه ابن محمد بن النعمان: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن المغيرة الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٢١] جيب: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن المعلل الثقة ممكن: برواية ابن أبي عمير عنه.

وأنه ابن النعمان: برواية محمد بن الحسين بن عبد الله عنه.
--------------------

١. في المخطوطتين: " ابن عمر " والصحيح ما أثبتناه كما في جامع المقال: ٥٩، وهداية المحدثين: ٣٣.

(٢٣٤)



وأنه األحول الخثعمي: برواية ابن أبي عمير عنه. والقرينة فارقة بينهما. ومع التعسر
فالوقف.

[٢٢] حجاج: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن رفاعة الكوفي الثقة ممكن: برواية محمد بن يحيى الخراز عنه،

ورواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن دينار: برواية إبراهيم بن سليمان عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.

[٢٣] حجر: المشترك بين ابن عدي وابن زائدة، وهما ثقتان خيران فال إشكال.
[٢٤] حذيفة: المشترك بين الثقة وغيره.

ويمكن استعالم أنه ابن منصور بن كثير الخزاعي: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية
القاسم بن إسماعيل عنه، ورواية محمد بن أبي حمزة عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم) حيث ال
مشارك.

وأنه ابن شعيب: بروايته عن جابر. وتقف الرواية حيث يتعسر التمييز.
[٢٥] حسان: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن مهران الثقة: برواية علي بن النعمان عنه، ورواية القاسم بن
إسماعيل عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم). ومع تعسر
التمييز

فالوقف.
[٢٦] الحسن: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه إبراهيم بن عبد الصمد: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن أبي سارة النبلي الثقة: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث ال

مشارك.
وأنه ابن أيوب بن عقلة: برواية أحمد بن علي الصيدي عنه.

وأنه ابن جعفر الثقة: برواية محمد بن أمين الهمداني عنه.
وأنه ابن الجهم الثقة: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

(٢٣٥)



وأنه ابن خنيس (١) الثقة: برواية إبراهيم بن عبد الحميد عنه، ورواية أبي اسامة زيد
الشحام عنه.

وأنه ابن حمزة الثقة الجليل: برواية التلعكبري عنه، ورواية الحسين بن عبد الله
عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية محمد بن محمد بن النعمان عنه.

وأنه ابن خالد الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن عمه الحسن بن خالد عنه.
وأنه ابن خرزاد: برواية أبي علي المحسن بن علي القمي عنه.

وأنه ابن رباط: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن الزرقان: برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه.

وأنه ابن زياد العطار الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه، ورواية أبان عنه.
وأنه ابن السري الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن صالح: برواية العباس بن عامر عنه.
وأنه ابن الطبيب: برواية العاصمي عنه.

وأنه ابن ظريف الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن عباس بن الحريش: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية

أحمد بن إسحاق عنه.
وأنه ابن عطية الثقة: برواية أحمد بن ميثم عنه.

وأنه ابن علوان الثقة: برواية هارون بن مسلم عنه.
وأنه ابن عمرو بن منهال الثقة: برواية أحمد بن ميثم عنه. والقرينة فارقة.

وأنه ابن عنبسة: برواية حميد عنه.
وأنه ابن قدامة الثقة: برواية محمد بن الحسين بن الحضرمي عنه.

وأنه ابن متيل الثقة الممدوح: برواية ابن الوليد عنه.
--------------------

١. في نسخة " ب ": " ابن جيش ". وكالهما صحيح حيث إن إبراهيم بن عبد الحميد يروي عنهما، راجع
جامع

الرواة ١: ١٩٢ و ١٩٦.

(٢٣٦)



وأنه ابن محبوب السراد الثقة: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية
معاوية بن حكيم عنه، ورواية الهيثم بن أبي مسروق عنه، ورواية جعفر بن عبيد الله

عنه، ورواية يونس بن علي العطار عنه، ورواية الحسين بن عبد الملك عنه.
وأنه ابن منصور: برواية محمد بن سنان عنه.

وأنه ابن هذيل أو ابن يحيى المجهوالن: برواية حميد عنهما. وحيث يعسر التمييز
تقف الرواية.

[٢٧] الحسين: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن أبي حمزة الثقة: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)

حيث ال
مشارك.

وأنه أبو علي بن الفرج: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه.
وأنه ابن أبي سعيد بن هاشم الثقة: برواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه.

وأنه ابن أبي العالء الحقاق الثقة: برواية أحمد بن بشر عنه، ورواية محمد بن أبي
عمير عنه، ورواية صفوان عنه.

وأنه ابن أبي غندر (١): برواية صفوان بن يحيى عنه. والفارق بينه وبين من سبق
القرينة إن وجدت، واتحد صفوان ال مطلقا.
وأنه أحمد بن إدريس: برواية التلعكبري عنه.

وأنه األحمر: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن إشكيب الثقة: برواية العياشي عنه.

وأنه ابن أيوب: برواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه.
وأنه ابن بشار الثقة: [برواية الحسين بن سعيد، ويعقوب يزيد، وبرواية أبي سعيد

اآلدمي عنه.
--------------------

١. في المخطوطتين: " ابن أبي عبد ربه " وما أثبتناه وهو الصحيح من جامع المقال: ٦٢، وهداية المحدثين:
.٤٢

(٢٣٧)



وأنه ابن ثور الثقة] (١) برواية خيبري (٢) بن علي عنه.
وأنه ابن الحسن بن أبان، المختلف في توثيقه: برواية ابن الوليد عنه.

وروايته هو عن الحسين بن سعيد.
وأنه ابن الحسن الفارسي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه ابن حماد: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن حمدان: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن حمزة الليثي الكوفي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. والقرينة فارقة
وأنه ابن زيد الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه ابن سعيد الثقة: برواية الحسين بن الحسن بن أبان عنه، ورواية أحمد بن
محمد بن عيسى عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم)، واإلمام أبي جعفر الثاني،
واإلمام

أبي الحسن الثالث عليهما التحية واإلكرام.
وأنه ابن سيف بن عميرة: برواية علي بن الحكم عنه.

وأنه ابن شاذويه الثقة: برواية جعفر بن محمد عنه.
وأنه ابن عبد الله سهل: برواية علي بن حاتم عنه.

وأنه ابن علوان الثقة: برواية هارون بن مسلم عنه، ورواية أبي الجوزاء المنذر بن
عبيد الله عنه.

وأنه ابن عمر بن يزيد الثقة: برواية يونس بن عبد الرحمن عنه.
وأنه ابن عنبسة: برواية حميد عنه.

وأنه ابن القاسم بن محمد الثقة: برواية أبى طالب عنه.
--------------------

١. الزيادة من هداية المحدثين: ٤٢، وانظر أيضا جامع المقال: ٦٢.
٢. في المخطوطتين: " خيري " وما أثبتناه هو الصحيح والمعنون في كتب الرجال، راجع رجال النجاشي:

١٥٤ / ٤٠٨، وخالصة األقوال: ٣٤٤ / ١٣٦٥.

(٢٣٨)



وأنه ابن المبارك المجهول حاله: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه.
وأنه ابن المختار الثقة: برواية حماد بن عيسى عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله

عن أبيه عنه، ورواية عبد الله بن زرارة عنه.
وأنه ابن مخلد: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.

وأنه ابن مصعب: برواية محمد بن زياد عنه.

وأنه ابن المنذر: برواية محمد بن سنان عنه.
وأنه ابن موسى األسدي: برواية ابن أبي عمير عنه. والقرينة فارقة.

وأنه ابن مهران: برواية أحمد بن نهيك عنه.
وأنه ابن نعيم الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. والفارق القرينة.

وأنه ابن يزيد: برواية إبراهيم بن هاشم عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[٢٨] حفص: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن البختري الثقة ممكن: برواية محمد بن أبي عمير عنه.
وأنه ابن سالم، أبو والد الحناط الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن سوقة العمري الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه. والفارق القرينة.
وأنه ابن عاصم الثقة: برواية محمد بن أبى عمير عنه. والقرينة فارقة.

وأنه ابن غياث العامي الضعيف: برواية عمر ابنه عنه، ومحمد ابنه أيضا عنه. وتقف
الرواية حيث يعسر التمييز.

[٢٩] الحكم: المشترك كذلك
ويستعلم أنه األعمى: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن أيمن: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن حكيم أبو خالد الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه،

ورواية بن سماعة عنه.

(٢٣٩)



وأنه ابن العيص: برواية محمد بن موسى بن مسلم عنه.
وأنه القتات الكوفي الثقة: برواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عنه.

وأنه ابن سكين: برواية الحسن بن موسى الخشاب عنه. والوقف مع التعسر.
[٣٠] حماد: المشترك كذلك

ويستعلم أنه ابن أبي طلحة بياع السابري الثقة: برواية أحمد بن أبي بشر عنه.
وأنه ابن ضمخة الثقة: برواية وهيب بن حفص عنه.

وأنه ابن عيسى الثقة: برواية محمد بن إسماعيل الزعفراني عنه، ورواية
الحسين بن سعيد عنه، ورواية إبراهيم بن هاشم عنه، ورواية عبد الرحمن بن أبي

نجران عنه، وعلي بن خديجة عنه، ورواية إسماعيل بن سهل عنه، ورواية محمد بن
عيسى عنه. وتقف الرواية مع تعسر التمييز.

[٣١] حمدان: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن سليمان بن عميرة الثقة: برواية محمد بن يحيى العطار عنه.

وأنه ابن المعافي الثقة: برواية محمد بن علي بن عمر عنه.
وأنه ابن المهلب: برواية محمد بن أبي عمير عنه.

وأنه ابن نصير الثقة: برواية العياشي عنه. وتقف الرواية حيث يعسر التمييز.
[٣٢] حمزة: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن حمران: برواية ابن سماعة عنه، ورواية صفوان بن يحيى
عنه.

وأنه ابن الطيار الثقة: برواية ابن بكير عنه، ورواية صفوان بن يحيى عنه. والقرينة
فارقة، ورواية أبان األحمر عنه.

وأنه ابن عمارة: برواية برير (١) عنه.
--------------------

١. في جامع المقال: ٦٤: " بريد " بدل " برير ".

(٢٤٠)



وأنه ابن القاسم الثقة: برواية علي بن محمد القالنسي عنه، ورواية التلعكبري عنه.
وروايته هو عن سعد بن عبد الله.

وأنه ابن محمد القزويني: برواية محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عنه.
وأنه ابن يعلى الثقة: برواية الصفار عنه. والوقف حيث التعسر.

[٣٣] حميد: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن راشد: برواية عبيس بن هشام عنه.

وأنه ابن الربيع: برواية أحمد بن محمد بن عمر األحمسي عنه.
وأنه ابن زياد الثقة: برواية حميد بن حماد عنه.

وأنه ابن شعيب: برواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه، ورواية جعفر بن
محمد بن شريح عنه.

وأنه ابن المثنى الثقة: برواية أبي المغراء العجلي عنه، ورواية صفوان بن يحيى
عنه. والوقف حيث التعسر.

[٣٤] حنان: المشترك بين الثقة والمجهول.
ويمكن استعالم أنه ابن سدير بن حكم الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه،

وإسماعيل بن مهران عنه.
وروايته هو عن اإلمامين: الصادق والكاظم (عليهما السالم).

[٣٥] حيان: المشترك بين الثقة وغيره.
ويمكن استعالم أنه ابن علي الثقة: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث ال

مشارك.
وأنه ابن السراج: بذكر عبد الله بن مسكان في طبقته. وحيث يعسر التمييز تقف

الرواية.
[٣٦] حيدر: المشترك بين ابن شعيب وابن محمد بن نعيم السمرقندي الثقة

الفاضل.

(٢٤١)



واستعالم أنه هو ممكن: برواية التلعكبري عنه، وكذا اآلخر أيضا. لكن ربما يميز
عنه بروايته عن محمد بن مسعود العياشي، ورواية ابن شعيب عن الفضل بن شاذان.

ومع التعسر فالوقف.
[٣٧] خالد: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن إسماعيل الكوفي الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه.
وأنه ابن أبي كريمة: برواية وكيع عنه.

وأنه ابن جرير الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن سعيد، أبو سعيد القماط الثقة: برواية محمد بن سنان عنه.

وأنه ابن صبيح الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه.
وأنه ابن ظهران: برواية ظريف بن ناصح عنه.

وأنه ابن زماد (١) القالنسي الثقة: برواية النضر بن شعيب عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٣٨] خطاب: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق إال ابن سلمة الكوفي فإنه

ثقة.
واستعالم أنه هو ممكن: برواية محمد بن أبي عمير عنه. ومع العدم فالوقف.

[٣٩] خالد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن خالد المغري: برواية ابن عمر (٢) وصفوان جميعا عنه.

وأنه السندي البزاز: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٤٠] خلف: المشترك كذلك.

ويمكن استعالم أنه ابن حماد الثقة: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
عنه، ورواية محمد بن خالد البرقي عنه.

وأنه ابن عيسى: برواية مهدي بن عتيق عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
--------------------

١. في جامع المقال: ٦٥، وهداية المحدثين: ٥٥: " ابن ماد ".
٢. هكذا في المخطوطتين، وفي جامع المقال: ٦٥: " ابن خالد المقري: برواية ابن أبي عمير ".

(٢٤٢)



[٤١] خليل: المشترك كذلك.
ويمكن استعالم أنه العبدي الثقة: برواية عبيس بن هشام عنه. ومع التعسر

ولو نادرا فالوقف.
[٤٢] خيثمة: المشترك بين جماعة ال حال لهم اال ابن عبد الرحمن الثقة الفاضل.

واستعالم أنه هو ممكن: برواية عيسى عن أبيه عنه. ومع عدم االطالع تقف
الرواية.

[٤٣] خيران: المشترك بين ابن إسحاق المجهول، وبين الخادم الذي هو من
أصحاب اإلمام أبي الحسن الثالث (عليه السالم).

واستعالم أنه هو ممكن: برواية محمد بن عيسى عنه، ورواية محمد بن عامر
عنه، ومع تعسر التمييز وإن كان على ندر تقف الرواية.

[٤٤] داود: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن أبي زيد الثقة: برواية علي بن الحسين الطاطري عنه، ورواية

الحجال عنه.
وأنه ابن أبي يزيد الثقة: بوروده في طبقة رجال اإلمام الهادي والعسكري (عليهما

السالم) حيث
ال مشارك.

وأنه ابن الحصين الثقة: برواية عباس بن عامر عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل
القرشي عنه.

وأنه ابن زربي الثقة: برواية علي بن خالد العاقولي عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن سرحان الثقة: برواية محمد بن أبي حمزة عنه، ورواية ابن نهيك عنه.

وأنه الصرفي (١) بن مافنة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ومحمد بن عيسى عنه.
وأنه ابن علي اليعقوبي الثقة: برواية محمد بن عبد الجبار عنه.

--------------------
١. في جامع المقال: ٦٦، وهداية المحدثين: ٥٨: " الصرمي " بدل " الصرفي ".

(٢٤٣)



وأنه ابن فرقد الكوفي الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه، وإبراهيم بن أبي سماك
عنه، ورواية علي بن عقبة عنه.

وأنه ابن القاسم الجعفري الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن كثير الرقي الثقة: برواية شباب الصيرفي الرقي عن أبيه عنه، ورواية

الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن كوره: برواية أحمد بن محمد بن يحيى عنه.

وأنه ابن النهدي الثقة: برواية يحيى بن زكريا عنه، ورواية الصفار عنه.
وأنه ابن النعمان الثقة: بروايته عن اإلمام أبي الحسن موسى، أو اإلمام أبي

عبد الله (عليهما السالم).
وأنه ابن يحيى الثقة: برواية محمد بن جعفر العامري عنه. وتقف الرواية حيث

يعسر التمييز.
[٤٥] رافع: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن سلمة بن زياد الثقة ممكن: برواية بكير بن سالم عنه.
وروايته هو عن اإلمام الباقر واإلمام الصادق (عليهما السالم). ومع التعسر الوقف.

[٤٦] ربعي: المشترك بين ابن أحمر المجهول، وبين ابن عبد الله بن الجارود الثقة.
واستعالم أنه هو ممكن برواية حماد بن عيسى عنه كثيرا.

وروايته هو عن الفضيل بن يسار، وعن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي
الحسن (عليهما السالم). ومع التعذر فالوقف.

[٤٧] الربيع: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن أبي مدرك الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن محمد بن عمر بن حسان األصم: برواية عباس بن عامر عنه.
وأنه ابن سليمان: برواية إبراهيم بن سليمان عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٤٨] رزق: المشترك كذلك.

(٢٤٤)



ويستعلم أنه ابن مرزوق الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن الزبير: بكتابه، وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم). وحيث يعدم

التمييز
فالوقف.

[٤٩] رشيد: المشترك كذلك.
ويمكن استعالم أنه ابن زيد الجعفي الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه الهجري المشكور الخير: بوروده في طبقة رجال علي والحسن
والحسين (عليهم السالم). ومع تعسر فالوقف على رأي. والظاهر كون الخبر دائرا بين

صحيح
وحسن فال بأس.

[٥٠] رفاعة: المشترك بين ابن موسى األسدي الثقة وبين غيره.
وإمكان استعالم أنه هو: برواية أبي شعيب بن صالح بن خالد المحاملي عنه،

ورواية محمد بن أبي عمير عنه، ورواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية ابن فضال
عنه.

وروايته هو عن اإلمامين: أبي عبد الله، وأبي الحسن (عليهما السالم) حيث ال مشارك.
ومع

عدم التمييز فالظاهر عدم اإلشكال، ألن من عداه ال أصل له وال رواية.
[٥١] رقيم: المشترك بين ابن إلياس البجلي الثقة وبين غيره.

واستعالم أنه هو ممكن: برواية علي بن الحسين الطاطري عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث ال مشارك. وحيث يعسر التمييز

فال
إشكال كما مر.

[٥٢] روح: المشترك بين ابن عبد الرحيم الكوفي الثقة وبين ابن القاسم المجهول.
ويمكن استعالم أنه هو الثقة: برواية غالب بن عثمان عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) مقارنا للمعلى بن خنيس. ولو عسر
التمييز

فال إشكال، لما سبق.
[٥٣] ريان: المشترك بين ثقتين.

(٢٤٥)



ويستعلم أنه ابن شبيب خال المعتصم: برواية يحيى بن زكرياء اللؤلؤي عنه.
وأنه ابن الصلت األشعري: برواية إبراهيم بن هاشم عنه، ورواية عبد الله بن جعفر

عنه، ورواية معمر بن خالد عنه. وال إشكال مع تعسر التمييز.
[٥٤] زجر: المشترك بين ابن عبد الله أبي الحسين األسدي الثقة وبين غيره.

ويستعلم أنه هو: برواية القاسم بن إسماعيل عنه. ولو عسر التمييز فالظاهر عدم
اإلشكال، ألن من عداه ال أصل له.

زرارة: المشترك بين ابن أعين القارئ الفقيه المتكلم الشاعر الثقة، وبين ابن
لطيفة.

وإمكان استعالم أنه ابن أعين: برواية ابن بكير عنه، ورواية هشام بن سالم عنه،
ورواية عبد الله ابنه عنه، ورواية علي بن رئاب عنه، ورواية ابن اذينة عنه، ورواية ابن

مسكان عنه، ونحو هؤالء. وحيث ال تمييز فال إشكال.
[٥٥] زرعة: المشترك بين ابن محمد، أبو محمد الحضرمي الثقة وبين غيره.
وإمكان استعالم أنه هو: برواية يعقوب بن يزيد عنه، ورواية الحسن بن محمد
الحضرمي عنه، ورواية الحسن بن سعيد عنه. وحيث ال تمييز فال إشكال، لما

عرفت.
[٥٦] زكريا: المشترك بين الثقة وغيره.

ويمكن استعالم أنه ابن آدم بن عبد الله الثقة الجليل: برواية محمد بن حمزة بن
اليسع عنه، ورواية محمد بن خالد عنه، ورواية محمد بن الحسن بن أبي خالد عنه،

ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن إدريس القمي الثقة الوجيه: برواية محمد بن خالد عن أبيه عنه.

وأنه ابن الحر الجعفي: برواية محمد بن موسى عنه.
وأنه ابن عبد الله الفياض: برواية أبي جعفر األحول عنه، ورواية الفضيل عنه، ورواية

عمرو بن خالد عنه، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه. وتقف الرواية حيث

(٢٤٦)



يعسر التمييز.
[٥٧] زياد: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن أبي الحالل الكوفي الثقة: برواية محمد بن الوليد عنه،
ورواية القاسم بن إسماعيل عنه.

وأنه ابن أبي رجاء الثقة: برواية أبان عنه.
وأنه ابن أبي غياث الثقة: برواية علي بن رئاب عنه.

وروايته هو عن اإلمامين: أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما السالم) حيث ال مشارك.
وأنه ابن مروان القندي الثقة: برواية يعقوب بن يزيد عنه.

وأنه ابن المنذر، أبو الجارود: برواية محمد بن سنان عنه، ورواية محمد بن أبي
بكر األحبي (١) عنه، ورواية كثير بن عياش القطان عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٥٨] زيد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتي استعالم أنه ابن يونس الشحام الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية

أبي جميلة عنه، ورواية محمد بن صباح عنه.

وأنه الزراد الكوفي: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن وهب الجهني: برواية أبي منصور الجهني عنه. وحيث يقف التمييز تقف

الرواية.
[٥٩] سالم: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن أبي حفصة الكذاب: برواية يعقوب بن يزيد عنه، ورواية
زرارة عنه.

وأنه ابن سلمة الضعيف: برواية محمد بن سالم بن أبي سلمة عن أبيه عنه.
وأنه الحناط، أبو الفضل الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية عاصم بن حميد عنه،

--------------------
١. هكذا في المخطوطتين، وفي جامع المقال: ٦٩ وهداية المحدثين: ٦٨: " أبي بكر األرجني ".

(٢٤٧)



ورواية إسحاق بن عمار عنه.
وأنه ابن مكرم أبو خديجة الثقة: برواية الحسن بن علي الوشاء عنه، ورواية

أحمد بن عائذ عنه، ورواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عنه. وحيث يقف التمييز
تقف الرواية.

[٦٠] السري: المشترك كذلك.
ويمكن استعالم أنه ابن عبد الله بن يعقوب السلمي الثقة: برواية عباد بن يعقوب عنه،

ورواية حسن بن حسين العربي عنه، ورواية محمد بن يزيد عنه.
وأنه ابن سالمة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه. وحيث ال تمييز تقف الرواية.

[٦١] سعد: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي خلف المعروف بالنظام الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه،

ورواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن األحوص: برواية البرقي عنه.

وأنه ابن سعد األحوص الثقة: برواية عباد بن سليمان عنه، ورواية محمد بن خالد
عنه. والظاهر أنه هو السابق.

وأنه ابن ظريف: برواية أبي جميلة عنه.
وروايته هو عن األصبغ بن نباتة، وعن اإلمامين: أبي جعفر الباقر، وأبي عبد الله

الصادق (عليهما السالم).
وأنه ابن عبد الله بن أبي خلف الثقة: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية

علي بن الحسين بن بابويه عنه، ورواية محمد بن الحسن بن الوليد عنه، ورواية
محمد بن يحيى عن أبيه عنه، ورواية ابن قولويه عن أبيه عنه، ورواية حمزة بن أبي

القاسم عنه.
وروايته هو عن الحكم بن مسكين. ومع التعسر فالوقف.

[٦٢] سعدان: المشترك بين رجلين الحظ لهما في التوثيق.

(٢٤٨)



واستعالم أنه ابن مسلم ممكن: برواية محمد بن عيسى بن عبيد عنه، ورواية
محمد بن عذافر عنه، ورواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية العباس بن معروف عنه،

ورواية عبد الله بن الصلت عنه، ورواية أحمد بن إسحاق عنه، وال إشكال.
[٦٣] سعيد: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن أبي الجهم القابوسي الثقة: برواية الحسين بن سعيد عنه.
وروايته هو كثيرا عن أبان بن تغلب، وعن اإلمامين: أبي عبد الله، وأبي

الحسن (عليهما السالم).
وأنه األعرج: برواية علي بن النعمان، وصفوان بن يحيى عنه.

وأنه ابن بيان الهمداني الثقة: برواية عبيس بن هشام عنه.
وأنه ابن جناح األزدي الثقة: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية

عبد الله بن محمد بن خالد عنه.
وأنه ابن خيثم: برواية أحمد بن رشيد بن خيثم عنه.

وروايته هو عن األصبغ بن نباته.
وأنه ابن سعد بن سليمان: برواية العباس بن يكاد عنه.

وأنه ابن عبد الرحمن الثقة: برواية صفوان عنه.

وأنه ابن غزوان الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن مسلمة الكوفي: برواية ابن أبي عمير أيضا عنه. والفارق بينهما القرينة.

وأنه ابن يسار الضبيعي (١) الثقة: برواية محمد بن أبي حمزة عنه. وحيث يعسر التمييز
تقف الرواية.

[٦٤] سالم: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن أبي عمرة الخراساني الثقة: برواية عبد الله بن جبلة عنه.

--------------------
١. في رجال النجاشي: ١٨١ / ٤٧٨: " الضبعي ".

(٢٤٩)



وأنه ابن عبد الله الهاشمي: برواية محمد بن علي الصولي عنه.
وأنه ابن عمرو: برواية عبد الله بن جبلة أيضا عنه. والقرينة بينهما فارقة. ومع

تعسر التمييز تقف الرواية.
[٦٥] سلم: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه الحناط الثقة: برواية عاصم بن حميد عنه. ومع عدم التمييز بينه وبين
غيره تقف الرواية قطعا.

[٦٦] سلمة: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن خالد الكوفي: برواية الصفار عنه، ورواية سعد عنه، ورواية

أحمد بن إدريس عنه، ورواية الحميري عنه.
وأنه ابن محمد الثقة: برواية محمد بن بكير عنه. ومع عدم التمييز فالوقف.

[٦٧] سليم: المشترك كذلك.
واستعالم أنه الفراء الكوفي الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه.

وأنه ابن قيس الهاللي الثقة: برواية إبراهيم بن عمر اليماني عنه، ورواية أبان بن
عياش عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.

[٦٨] سليمان: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن جعفر الجعفري الثقة ممكن: برواية عبد الله بن محمد بن عيسى

عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن خالد، أبو الربيع األفطحي الثقة: برواية عبد الله بن مسكان عنه، ورواية

عمار عنه، أو وقوعه في طبقته.
وأنه ابن داود المنقري الثقة: برواية القاسم بن محمد عنه.

وأنه الديلمي: برواية علي بن الحسين بن علي بن فضال عنه، ورواية الفضل بن
شاذان عنه، ورواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية محمد بن الحسين عنه، ورواية

عبد الرحمن بن أبي نجران عنه.

(٢٥٠)



وأنه ابن سماعة الثقة: برواية سلمة بن الخطاب عنه.
وأنه ابن صالح الثقة: برواية الحسين بن هاشم عنه، ورواية الحسن بن محمد بن

سماعة عنه، ورواية عبد الله بن القاسم عنه.
وأنه مولى طربال: برواية ابن نوح عنه، ورواية عباد بن يعقوب عنه. ومع تعسر

التمييز فالوقف.
سماعة: المشترك بين مجاهيل، وابن مهران الثقة.

ويستعلم أنه هو: برواية عثمان بن عيسى عنه. وحيث عدم التمييز فعدم
اإلشكال، ألن من عداه ال أصل له بل وال رواية أيضا.

[٦٩] سندي: المشترك بين ثقات ال غير.
ويستعلم أنه ابن الربيع الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية الصفار عنه.

وأنه ابن عيسى الهمداني الثقة: برواية عباد بن يعقوب عنه.
وأنه ابن محمد الثقة: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن أبي
عبد الله عنه، ورواية الصفار عنه. والقرينة فارقة بينه وبين من سبق. وحيث يعسر

التمييز فال إشكال، إلشتراكهم في التوثيق.
[٧٠] سويد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن مسلم القالء الثقة: برواية علي بن النعمان عنه، ومحمد بن سنان
عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[٧١] سهل: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن أحمد بن عبد الله الديباجي الثقة: برواية الحسين بن عبيد الله

عنه.
وأنه ابن زادويه الثقة: برواية محمد بن سهل عن أبيه عنه.

وأنه ابن زياد الثقة الذي ال بأس به: برواية علي بن محمد عنه، ورواية محمد بن
أحمد بن يحيى عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

(٢٥١)



وروايته هو عن األئمة: أبي جعفر، وأبي الحسن، وأبي محمد (عليهم السالم).
وأنه ابن الهرمزان الثقة: برواية الحسن بن علي الزيتوني عنه.
وأنه ابن عبد الله الثقة: برواية محمد بن سهل عن أبيه عنه.

وروايته هو عن اإلمامين: الكاظم، والرضا (عليهما السالم). وحيث ال تمييز تقف
الرواية.

[٧٢] سيف: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن سليمان التمار الثقة: برواية محمد بن أبي حمزة عنه.

وأنه ابن عميرة: برواية علي بن الحكم عنه، ورواية محمد بن خالد الطيالسي عنه.
وحيث ال تمييز فالوقف.

[٧٣] شعيب: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن أعين الثقة: برواية سيف بن عميرة عنه، ورواية الحسن بن

محمد بن سماعة عنه.
وأنه العقرقوفي الثقة: برواية حماد بن عيسى عنه، ورواية علي بن [أبي] حمزة

عنه، ورواية محمد بن أبي عمير عنه.
وروايته هو عن اإلمامين: أبي عبد الله، وأبي الحسن (عليهما السالم).
وأنه المحاملي: برواية البرقي عنه. وتقف الرواية حيث يعسر التمييز.

[٧٤] صالح: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال ابن خالد، أبو
شعيب المحاملي وابن محمد الهمداني، وذكرنا بعضهم تمييزا لمن له أصل عن

غيره.
فاستعالم أنه ابن أبي حماد ممكن: برواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية

البرقي عنه.
وأنه الحذاء: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.

وأنه ابن الحكم النيلي: برواية بشر بن سالم عنه.
وأنه ابن رزين: برواية الحسن بن محبوب عنه.

(٢٥٢)



وأنه ابن سعيد، أبو سعيد القماط: برواية عبيس بن هشام عنه.
وأنه ابن سلمة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه. وحيث يعسر التمييز فيمن عدا

األولين فال إشكال.
[٧٥] صباح: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن صبيح الحذاء الثقة: برواية عبيس بن هشام عنه.
وأنه مولى عثمان: برواية يونس بن يعقوب عنه.

وأنه ابن يحيى المزني الثقة: برواية أحمد بن النضر عنه. وتقف الرواية حيث يعسر
التمييز.

[٧٦] صبيح: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه الصائغ، أبو علي الثقة: برواية محمد بن بكر بن جناح عنه.

وأنه مولى بسام: برواية صفوان بن يحيى عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٧٧] صدقة: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن بندار القمي الثقة: بوروده في طبقة من لم يرو عن األئمة (عليهم
السالم). ومع

التعسر فالوقف.
[٧٨] صفوان: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن مهران بن المغيرة الثقة: برواية عبد الله بن قضاعة عن أبيه
عنه، ورواية السندي عنه، ورواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

وأنه ابن يحيى، أبو محمد الثقة: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الزيات
عنه، ورواية يعقوب بن يزيد عنه، ورواية أحمد بن محمد عن أبيه عنه، ورواية

الحسين بن سعيد عنه، ورواية زكريا بن شيبان عنه. وحيث يعسر التمييز فالظاهر
عدم اإلشكال، ألن من عداهما ال أصل له وال رواية.

[٧٩] الضحاك: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه أبو مالك الحضرمي الثقة: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه.

(٢٥٣)



وأنه ابن سعيد الواسطي: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن محمد بن شيبان: برواية علي بن محبوب عن هارون عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[٨٠] ضريس: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن عبد الملك الشيباني الثقة: بوقوعه في طبقة حمران، ألن ابنته كانت
تحته.

[٨١] طاهر: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال غالم أبي الجيش فإنه
ثقة.

ويستعلم أنه هو: برواية الشيخ المفيد عنه.
ويستعلم أيضا أنه ابن خاتم (١) الكذاب الغالي: برواية محمد بن عيسى بن عبيد

عنه.
وأنه ابن عيسى: برواية الكشي عنه. وأما من عدا هؤالء فليس لهم أصل وال رواية

أيضا.
[٨٢] طلحة: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

وإن أردت االطالع على البعض فاستعلم أنه ابن زيد العامي: برواية منصور بن
يونس عنه، ورواية محمد بن سنان عنه، ورواية القاسم ابن إسماعيل عنه. وأما ما

عداه فال أصل له وال رواية.
[٨٣] ظفر: المشترك بين رجلين ال حال لهما.

ويمكن استعالم أنه ابن حمدون: برواية علي بن شبل بن أسد عنه.
وروايته هو عن إبراهيم األحمري. وال إشكال.

[٨٤] عاصم: المشترك بين الثقة وغيره.
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٢٠٨ / ٥٥١، وخالصة األقوال: ٣٦١ / ١٤٢٥: " حاتم " بالحاء المهملة.

(٢٥٤)



واستعالم أنه ابن حميد الحناط الثقة: برواية محمد بن عبد الحميد عنه، ورواية
السندي بن محمد عنه، ورواية عبد الرحمن بن أبي نجران عنه.

وأنه الكوازي (١) الثقة: برواية سليمان بن سماعة الخداء (٢) عنه. وحيث يعسر
التمييز

تقف الرواية.
[٨٥] عامر: المشترك بين جماعة ال حال لهم إال ابن كثير السراج الثقة.

ويمكن استعالم أنه هو: برواية محمد بن الحسن عنه.
وأنه ابن عبد الله بن جذاعة الثقة: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن نعيم: برواية بن أبي عمير عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.

[٨٦] عباد: المشترك بين جماعة ال حال لهم إال ابن صهيب التميمي فإنه ثقة.
فيمكن استعالم أنه أبو سعيد: برواية محمد بن علي بن أبي سمينة عنه، ورواية

محمد بن خالد البرقي عنه.
وأنه ابن صهيب الثقة: برواية هارون بن مسلم عنه، ورواية الحسن بن محبوب

عنه.
وأنه ابن يعقوب: برواية علي بن العباس عنه.

وأنه ابن يزيد: برواية الحسن والحسين ابني سعيد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٨٧] عبادة: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن زياد األسدي الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان النهمي عنه. ومع
التعسر فالوقف.

[٨٨] عباس: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن زيد ممكن: برواية يزيد بن إسحاق عنه.

وأنه ابن عامر بن رباح الثقة: برواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية أيوب بن نوح عنه.
--------------------

١. في رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٧، وخالصة األقوال: ١٥٥ / ٤٤٩، وجامع المقال: ٧٥: " الكوزي ".
٢. كذا في المخطوطتين ولكن في رجال النجاشي: ١٨٤ / ٤٨٧ وخالصة األقوال: ١٥٥ / ٤٤٩: "

الحذاء ".

(٢٥٥)



وأنه ابن علي بن أبي سارة الثقة: برواية أحمد بن جعفر عنه.
وأنه ابن علي بن جعفر: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن عيسى: برواية محمد بن عباس عن أبيه عنه.
وأنه ابن عبيس: برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه.

وأنه ابن موسى أبو الفضل الوراق الثقة: برواية أحمد بن محمد عنه.
وأنه ابن الوليد بن صبيح الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية صفوان بن

يحيى عنه.
وأنه ابن هشام الناشري األسدي الثقة الجليل: برواية جعفر بن عبد الله المحمدي

عنه، ورواية محمد بن الحسين عنه، ورواية الحسن بن علي الكوفي عنه.
وأنه ابن هالل: برواية أحمد بن الوليد عنه.

وأنه ابن يزيد الحرزي الكوفي الثقة: برواية أحمد بن يوسف عنه. ومع تعسر التمييز
تقف الرواية.

[٨٩] عبد األعلى: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال مولى آل سام
فإنه نقل مدحه.

ويستعلم أنه هو: برواية سيف بن عميرة عنه.
[٩٠] عبد الجبار: المشترك بين جماعة ال حال لهم ما عدا ابن أعين فإنه

ممدوح. وال إشكال.
[٩١] عبد الحميد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن عبد الملك: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن سعد: برواية صفوان عنه.

وأنه ابن غواض (١) الثقة: بروايته عن اإلمامين: أبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهما
السالم) حيث ال

--------------------
١. في جامع المقال: ٧٦، وهداية المحدثين: ٩١: " عواض " بالعين المهملة.

(٢٥٦)



مشارك. ومع التعسر فالوقف.
[٩٢] عبد الرحمن: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن حماد ممكن: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه.
وأنه ابن أبي عبد الله البصري الثقة: بروايته عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن

عمر، والبراء بن غارب، وعبد الله بن بريدة.
وأنه ابن أبي نجران الثقة: برواية عبد الله بن خالد عنه، ورواية أحمد بن المعافا

عنه، ورواية جعفر بن محمد بن عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عنه.

وروايته هو عن حماد بن عيسى.
وأنه ابن هاشم: برواية القاسم بن محمد عنه، ورواية محمد بن أبي حمزة عنه.

وأنه ابن أعين: برواية علي بن النعمان عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن أبي إدريس الثقة: برواية يحيى بن زكريا عنه.

وأنه ابن الحجاج البجلي الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه.
وأنه ابن حمدان: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.

وأنه ابن سالم األشل: برواية منذر بن جعفر عنه.
وأنه ابن عمرو العائذي: برواية أبي الحسن بن إسحاق عنه.

وأنه ابن عمران: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن كثير الهاشمي: برواية علي بن حسان عنه. وحيث يعسر التمييز تقف

الرواية.
[٩٣] عبد السالم: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن سالم البجلي الثقة: برواية الحسن بن يوسف عنه.
وأنه ابن صالح الهروي الثقة: بروايته عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم). ومع

التعسر
فالوقف.
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[٩٤] عبد الصمد: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن بشير الثقة: برواية عبيس عنه.

وأنه ابن محمد بن عبيد الله: بروايته عن حنان: ومع التعسر فالوقف.
[٩٥] عبد العزيز: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن عبد الله: برواية التلعكبري عنه.
وأنه العبدي: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن المهتدي الثقة: برواية محمد بن خالد عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله
عنه.

وأنه ابن يحيى الجلودي الثقة: بوقوعه في طبقة رجال اإلمام الكاظم (عليه السالم).
وتقف

الرواية مع تعسر التمييز.
[٩٦] عبد الغفار: المشترك كذلك.

ويمكن استعالم أنه الجازي الثقة: برواية القاسم بن إسماعيل عنه، ورواية
النضر بن شعيب عنه.

وأنه ابن القاسم بن قيس الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه. ومع تعسر التمييز
فالوقف.

[٩٧] عبد الكريم: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن عتبة الهاشمي الثقة: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)

حيث
ال مشارك.

وأنه ابن عمرو الخثعمي الثقة: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه.
وأنه ابن هالل الجعفي الثقة: برواية الحسن بن عبد الملك بن هالل عن أبيه عنه.

وحيث ال تمييز تقف الرواية.
[٩٨] عبد الله: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن أبي ويس: برواية إسماعيل ابنه عنه.

(٢٥٨)



وأنه ابن أبي الحسن: برواية الصفواني عنه.
وروايته هو عن أبيه عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم).

وأنه ابن أبي خالد: برواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ عنه.
وأنه ابن أبي خلف: برواية الحكم بن مسكين عنه، ورواية أحمد بن محمد بن

عيسى عنه.
وأنه ابن أبي زيد الثقة: برواية ابن حاشر عنه، ورواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن أبي عبد الله الثقة: برواية محمد بن جعفر عنه، ورواية جعفر بن محمد بن
مسعود عن أبيه عنه.

وأنه ابن أبي يعفور الثقة الجليل الكريم لدى اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم): برواية
ثابت بن

شريح عنه، ورواية ابن مسكان عنه، ورواية أبي حمزة معقل العجلي عنه.
وأنه ابن إدريس: برواية إبراهيم بن سليمان أبي إسحاق عنه.

وأنه ابن أيوب الثقة: برواية عبيس عنه، ورواية ابن إسماعيل عنه.
وأنه ابن جبلة الكناني الثقة: برواية أحمد بن الحسن البصري عنه، ورواية

محمد بن الحسين عنه.
وأنه ابن جندب البجلي الثقة: بوروده في طبقة رجال اإلمام الكاظم (عليه السالم)،

واإلمام
الرضا عليه التحية واإلكرام، حيث هو وكيل لهما.

وأنه ابن الحجاج البجلي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن الحكم: برواية أبي عمران موسى بن رنجويه عنه.

وأنه ابن حماد الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن خداش الثقة: برواية سلمة بن الخطاب عنه.

وأنه ابن زاهر: برواية إسماعيل البرمكي عنه.
وأنه عبد الله بن زرارة الثقة: برواية علي بن النعمان عنه.

وأنه ابن سليمان الصيرفي: برواية جعفر بن علي عنه.
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وأنه ابن سنان الثقة الجليل: برواية عبد الله بن جبلة عنه، ورواية محمد بن أبي
عمير عنه، ورواية محمد بن علي الهمداني عنه، ورواية الحسن بن الحسين

السكوني عنه.
وأنه ابن الصلت، أبو طالب القمي الثقة: برواية علي ابنه عنه، ورواية ابن بطة عنه،

ورواية محمد بن عبد الجبار عنه.
وأنه ابن طلحة النهدي: برواية علي بن إسماعيل عنه.

وأنه ابن عامر بن عمران الثقة: برواية الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عنه،
ورواية الحسين بن هاشم عنه.

وأنه ابن عمر (١) الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن مسكان الثقة الجليل: برواية محمد بن سنان عنه، ورواية الحسين بن

هاشم عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه.
وأنه ابن المغيرة أبو محمد البجلي الثقة: برواية أيوب بن نوح عنه، ورواية

الحسن بن علي بن فضال عنه، ورواية الحسن بن علي بن عبد الله عن جده عنه.
وأنه ابن ميمون بن األسود القداح الثقة: برواية جعفر بن محمد بن عبد الله عنه،
ورواية أبي طالب عبد الله بن الصلت عنه، ورواية علي بن إبراهيم عن أبيه عنه،

ورواية خالد بن صالح القماط عنه.
وأنه ابن وضاح، أبو محمد الكوفي الثقة: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه.

وأنه ابن الهيثم: برواية عباد بن يعقوب عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية
قطعا.

[٩٩] عبد المؤمن: المشترك بين الثقة وغيره
واستعالم أنه ابن القاسم بن قيس األنصاري الثقة: برواية سفيان بن إبراهيم عنه.

--------------------
١. في جامع المقال: ٧٨، وهداية المحدثين: ١٠٤: " ابن غالب " بدل " ابن عمر ".
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وحيث ال تمييز فال إشكال لما عرفت.
[١٠٠] عبد الملك: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن حكيم الخثعمي الثقة: برواية جعفر بن محمد بن حكيم عن عمه.
وأنه ابن عمرو الثقة: برواية جميل بن صالح عنه.

وأنه ابن عنترة: برواية محمد بن خالد عنه.
وأنه ابن المنذر: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه. ومع التعسر تقف

الرواية.
[١٠١] عبيد: المشترك كذلك.

أنه ابن الحسن الثقة: برواية القاسم بن محمد بن الحسين عنه.
وأنه ابن زرارة الثقة: برواية حماد بن عثمان عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل

القرشي عنه.
وأنه ابن عبد أبا عبد الله الجدلي: برواية عبد الله بن سيابة (١) عنه، ورواية فضيل

الريان
عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٢] عبيد الله: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي رافع كاتب أمير المؤمنين - عليه صلوات رب العالمين -:

برواية محمد بن عبيد الله ابنه عنه.
وأنه ابن الحر: برواية عمر بن حبيب عنه، ورواية عمر بن حريث عنه.
وأنه ابن علي بن أبي شعبة الحلبي الثقة: برواية حماد بن عثمان عنه.

وأنه ابن الفضل: برواية هارون بن موسى بكتابه عنه.
وأنه ابن الوليد الثقة: برواية ابن مسكان عنه. وتقف الرواية حيث ال تمييز.

[١٠٣] عتيبة: المشترك كذلك.
--------------------

١. في جامع المقال: ٧٩: " عبد الرحمن بن سيابة " بدل " عبد الله بن سيابة ".

(٢٦١)



وإمكان استعالم أنه ابن ميمون الثقة: برواية علي بن النعمان عنه.
وأنه بياع القصب: برواية القاسم بن إسماعيل عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٤] عثمان: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي جعفر المحاربي: برواية أحمد بن الفضل عنه.

وأنه ابن سعيد العمري الثقة: بمقارنته لمن هو في طبقة اإلمام أبي جعفر محمد بن
علي الثاني (عليهما السالم).

وأنه ابن عيسى الرواسي الواقفي: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه. وروايته هو عن أبي حمزة الثمالي، وعن
اإلمام أبي الحسن (عليه السالم) حيث ال مشارك. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[١٠٥] عقبة: المشترك بين جماعة ال حظ لهم بالتوثيق.
ويستعلم أنه ابن خالد مع االحتياج إلى ذلك: برواية أحمد بن الحسن بن علي بن

فضال عن أبيه عنه، ورواية محمد بن عبد الله بن هالل عنه.
وأنه ابن مجرد: برواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه، ورواية محمد بن أبي

عمير عنه. ومع تعسر التمييز فال إشكال لما عرفت.
[١٠٦] العالء: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن رزين القالء الثقة: برواية هالل بن العالء عنه، ورواية الحسن بن
محبوب عنه، ورواية محمد بن خالد عنه، ورواية الحسن بن علي بن فضال عنه،

ورواية الحسن بن حمزة عنه.
وأنه ابن فضيل بن يسار الثقة: برواية محمد بن سنان عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه.

وأنه ابن المقعد الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه. والقرينة فارقة بينهما.
وأنه ابن يحيى الثقة: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٧] علي: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي حمزة البطائني، قائد أبي بصير يحيى ممكن: برواية محمد بن
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زياد عنه، ورواية محمد بن أبي عمير عنه، وأحمد بن الحسن الميثمي عنه،
وصفوان بن يحيى عنه، ورواية ابن داود المسترق عنه، ورواية عقبة بياع القصب

عنه.
وأنه ابن أبي سهل الثقة: برواية أبي عبد الله بن شاذان عنه.

وأنه ابن أسباط الثقة: برواية محمد بن أيوب الدهقان عنه، ورواية أحمد بن
يوسف بن زياد عنه، ورواية الحسن بن فضال عنه، ورواية أحمد بن هالل عنه،

ورواية موسى بن جعفر البغدادي عنه، ورواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه.
وأنه ابن إسحاق الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه ابن جندب: برواية حميد عنه.
وأنه ابن حاتم الثقة: برواية التلعكبري عنه، ورواية أبي عبد الله الحسين بن

علي بن شيبان عنه.
وأنه ابن حبيشي: برواية أحمد بن عبدون عنه.

وأنه ابن حديد: برواية علي بن فضال عنه، ورواية عيسى بن محمد بن أيوب
األشعري عنه.

وأنه ابن حسان الهاشمي: برواية الحسن بن علي الكوفي عنه.
وروايته هو عن عمه عبد الرحمن بن كثير.

وأنه ابن حسان الواسطي الثقة: برواية محمد بن الحسن الصفار عنه، ورواية
أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه ابن رئاب الثقة المؤتمن الجليل: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن ريان الثقة: برواية علي بن إبراهيم عنه.

وأنه ابن سيف بن عمرة (١) الثقة: برواية يحيى بن زكريا بن شيبان عنه.
--------------------

١. في جامع المقال: ٨١، وهداية المحدثين: ١١٧: " عميرة ". بدل " عمرة ".
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وأنه ابن شجرة الثقة: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه، ورواية علي بن
سماعة عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل عنه.

وأنه ابن الصلت الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.
وأنه ابن العباس الجزاديني (١): برواية محمد بن الحسن الطائي عنه.

وأنه ابن عطية الثقة: برواية [ابن] أبي عمير عنه.
وأنه ابن عطية العوفي فال أصل له وال كتاب كذا قيل (٢).

وأنه ابن عقبة: برواية عبد الله بن محمد الحجال عنه، ورواية الحسن بن علي بن
فضال عنه.

وأنه ابن علي بن رزين: بروايته عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم) حيث ال
مشارك.

وأنه ابن عمران الثقة: برواية عبد الله بن علبة (٣) عنه.
وأنه ابن غراب: برواية أبي إسحاق الخراز عنه.

وأنه ابن فضل: برواية أحمد بن ميثم عنه.
وأنه ابن كردين: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه.

وأنه ابن معيد: برواية موسى بن جعفر عنه، ورواية إبراهيم بن هاشم عنه.
وأنه ابن معمر: برواية أحمد بن ميثم عنه.

وأنه ابن مهدي: برواية أحمد بن علي ابنه عنه.
وأنه ابن مهرويه: برواية أبي نعيم عنه.

وأنه ابن مهزيار الثقة الجليل: برواية محمد بن الحسن العياش عنه، ورواية
إبراهيم بن مهزيار أخيه عنه، ورواية أحمد بن علي عنه.

--------------------
١. في جامع المقال: ٨١، وهداية المحدثين: ١١٧: " الجراذيني ".

٢. جامع المقال: ٨١، هداية المحدثين: ١١٧.
٣. كذا في المخطوطتين وإني لم أجده في كتب الرجال ولكن في جامع المقال: ٨١، وهداية المحدثين:

:١١٨
" جبلة " بدل " علبة ".
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وأنه ابن ميسرة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن ميمون: برواية جعفر بن بشير عنه، ورواية الحسن بن محمد بن سماعة

عنه.
وأنه ابن النعمان الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه. والمايز بينهما القرينة.

وبرواية ابن أبي الخطاب عنه.
وأنه ابن وهبان الواقفي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.

وروايته هو عن عمه هارون بن عيسى.
وأنه ابن يقطين الثقة المتين: برواية ولده الحسن عنه، ورواية أحمد بن هالل عنه،

ورواية زياد القندي عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[١٠٨] عمار: المشترك كذلك.

وإمكان استعالم أنه ابن مروان اليشكري الثقة: برواية محمد بن سنان عنه.
وأنه ابن موسى الثقة: برواية مصدق بن صدقة عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٩] عمرو: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن إبراهيم الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه،

ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن أبي نصر الثقة واسمه زيد السكوني: برواية ابن جبلة عنه، ورواية ابن

نهيك عنه.
وأنه األفرق: برواية صفوان بن يحيى عنه.

وأنه ابن إلياس الثقة: برواية ابن جبلة عنه. والفارق بينهما القرينة.
وأنه ابن جميع: برواية يونس بن عبد الرحمن عنه.

وأنه ابن حريث الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية الحسن بن محمد بن سماعة
عنه.

وأنه ابن سالم: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.

(٢٦٥)



وأنه ابن سعيد المدائني الثقة: برواية موسى بن جعفر عنه.
وأنه ابن قيس: برواية أبي الجارود عنه.

وأنه ابن منهال بن مقالص الثقة: برواية علي بن الحسن عنه.
وأنه ابن ميمون: برواية موسى وعبيد الله بن يسار عنه.

وأنه ابن اليسع: برواية أحمد بن زيد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١١٠] عمر: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن أبان الكلبي الثقة: برواية عباس بن عامر عنه، ورواية الحسن بن
محمد بن سماعة عنه.

وأنه أبو حفص الرماني الثقة: برواية عبيس أيضا عنه. والفارق بينهما القرينة إن
وجدت.

وأنه ابن أبي زياد الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه، ورواية
الحسن بن محمد بن سماعة عنه، ورواية أحمد بن ميثم عنه.

وأنه ابن إسماعيل: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن توبة: برواية كامل ابن أفلح عنه.

وأنه ابن الربيع الثقة: برواية حسن بن حسين عنه.
وأنه ابن سالم الثقة: برواية محمد بن زياد عنه.

وأنه ابن عاصم: برواية أبي عمر (١) عنه.
وأنه ابن عبد العزيز: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية أحمد بن أبي

عبد الله عن أبيه عنه.
وأنه ابن علي بن عمر: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه.

وأنه ابن محمد بن سليم الثقة: برواية الحسين بن عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن
--------------------

١. كذا في المخطوطتين، وفي جامع الرواة: ٨٣، وهداية المحدثين: ١٢٤: " ابن أبي عمير ".

(٢٦٦)



عبدون عنه.
وأنه ابن منهال: برواية عبيد الله بن الحسن عنه.

وأنه ابن موسى: برواية محمد بن سليمان بن محبوب عنه.
وأنه اليماني أو الرماني: برواية عبيس بن هشام عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١١١] عمران: المشترك كذلك.
واستعالم انه البرقي الجبناني (١) ممكن: برواية محمد بن أبي القاسم عنه، وهو جده

وأنه ابن حمران: برواية ابن عديس عنه.
وأنه ابن شفا: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه.

وأنه ابن محمد بن عمران الثقة: برواية محمد بن خالد عنه، ورواية أحمد بن
عبد الله عنه.

وأنه ابن مسكان الثقة: برواية حميد بن زياد عنه.
وأنه ابن موسى الثقة: برواية محمد بن مهاجر بن عبيد عن أبيه عنه. وحيث التعسر

فالوقف.
[١١٢] عنبسة: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن بجاد الثقة: برواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عنه، ورواية
صفوان عنه.

وأنه ابن مصعب: برواية منصور بن يونس عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١١٣] عون: المشترك كذلك.

ويمكن استعالم أنه ابن جرير: برواية محمد بن خالد عن أبيه عنه.
وأنه ابن سالم الثقة: برواية إبراهيم عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١١٤] عيسى: المشترك كذلك.
--------------------

١. في رجال النجاشي: ٢٩١ / ٧٨٢: " عمران البرقي الجباني ". وفي نسخة " ب ": " الجناني ".

(٢٦٧)



واستعالم أنه ابن أبي منصور شلقان الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن حمزة المدائني: برواية عمير بن سعيد عنه.

وأنه ابن داود: برواية محمد بن سالم بن عبد الرحمن عنه.
وأنه ابن راشد الثقة: برواية محمد بن زياد عنه.

وأنه سري الثقة: برواية محمد بن سلمة عنه، ورواية ابن نهيك عنه.
وأنه ابن المستفاد: برواية عبد الله بن الدهقان عنه.

وأنه ابن الوليد الهمداني الثقة: برواية أحمد بن المفضل عنه.
وأنه ابن هشام: برواية محمد بن الحسين عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.

[١١٥] فضالة: المشترك كذلك.
وإمكان استعالم أنه ابن أيوب األزدي الثقة: برواية الحسين بن سعيد عنه، ورواية

أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية الحسن بن مهزيار عن أبيه عنه. ومع التعسر
فالوقف.

[١١٦] الفضل: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي قرة: برواية شريف بن سابق عنه، ورواية إبراهيم بن

سليمان بن حيان عنه.
وأنه ابن إسماعيل الكندي الثقة: برواية علي بن أيوب عنه، ورواية محمد بن

علي بن محبوب عنه.
وأنه ابن سليمان: برواية محمد بن موسى المدائني عنه.

وأنه ابن شاذان الثقة الجليل، أبو محمد: برواية علي بن أحمد بن قتيبة عنه،
ورواية قتير بن علي بن شاذان عن أبيه عنه.

وأنه ابن عبد الملك البقباق الثقة: برواية الحسين بن داود بن حصين عنه.
وأنه ابن عثمان الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه.

وأنه ابن محمد األشعري: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

(٢٦٨)



وأنه ابن يونس الواقفي الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه. ومع التعسر تقف
الرواية.

[١١٧] الفضيل: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن عثمان األعور: برواية علي بن عبد العزيز عنه.

وأنه ابن عياض البصري الثقة: برواية سليمان بن داود عنه.
وأنه ابن يسار الثقة الجليل: برواية هارون بن عيسى عنه، ورواية حماد بن عيسى

عنه، ورواية هشام بن سالم عنه. ومع عدم االطالع فالوقف.
[١١٨] فيض: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن المختار الخثعمي الثقة: برواية ابنه جعفر عنه. وحيث يعسر التمييز
فال إشكال لما مر.

[١١٩] القاسم: المشترك كذلك.
واستعالم أنه البرسي: برواية أحمد بن المفلس عنه.

وأنه ابن بريد العجلي الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه.
وأنه ابن خليفة الكوفي: برواية يحيى بن زكريا اللؤلؤي عنه.

وأنه ابن الربيع: برواية النضر بن سويد عنه.
وأنه ابن عروة: برواية النضر بن سويد عنه أيضا. والفارقة القرينة، ومع عدمها فال
إشكال، لالتحاد في المعنى، وبرواية العباس بن معروف عنه، ورواية الحسين بن

سعيد عنه، ورواية ابن نهيك عنه.
وأنه ابن الفضيل بن يسار الثقة: برواية فضالة عنه.

وأنه ابن الوليد: برواية حسن بن حسين عنه.
وأنه ابن هشام: برواية محمد بن عمار عن أبيه عنه.

وروايته هو عن الحسن بن محبوب.
وأنه ابن يحيى: برواية محمد بن عيسى عنه، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى

(٢٦٩)



عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[١٢٠] قيس: المشترك كذلك. والكل لم يتميز حالهم.

وقد يستعلم حال البعض بالطبقة مع التتبع الكثير والتأمل الجدير. وحيث يعدم
التمييز تقف الرواية قطعا.

[١٢١] كثير: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن طارق: برواية محمد بن زكريا عنه.

وأنه ابن كلثم الثقة: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)، واإلمام أبي جعفر -
عليه

التحية واإلكرام - حيث ال مشارك. ومع التعسر فالوقف.
[١٢٢] كليب: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق ما عدا ابن معاوية فإنه

ثقة ال بأس به.
ويستعلم أنه هو: برواية حسين بن حماد الخزاز عنه، ورواية صفوان عنه، ورواية

ابن أبي عمير عنه، ورواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عنه. ومع تعسر التمييز تقف
الرواية.

[١٢٣] لوط: المشترك بين رجلين ال حال لهما.
ويستعلم أنه ابن يحيى بن سعيد بن مختلف الذي يسكن إلى ما يرويه: برواية

هشام بن محمد بن السياب الكلبي (١) عنه. وحيث ال تمييز فعدم اإلشكال لما
عرفت.

[١٢٤] ليث: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق ما عدا ابن البختري
المرادي الذي أجمعت العصابة على تصديقه.

ويستعلم أنه هو: برواية أبي جميلة عنه. وستسمع له تمييزات اخر إن شاء الله
تعالى.

[١٢٥] مالك: المشترك كذلك، ما عدا ما لك األشتر الجليل القدر، وابن عطية
--------------------

١. كذا في المخطوطتين، وفي جامع المقال: ٨٦، وهداية المحدثين: ١٣٦: " هسام بن محمد السائب
الكلبي ".

(٢٧٠)



األحمسي الوالي الثقة.
[١٢٦] مثنى: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق (١).

وإمكان استعالم أنه ابن الحضرمي: برواية ابن عمير عنه.
وأنه ابن راشد: برواية محمد بن سماعة عنه.

وأنه ابن عبد السالم: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه ابن الوليد: برواية الحسن بن علي بن بقاح عنه. ومع عدم التمييز فالظاهر عدم

اإلشكال لما مر.
[١٢٧] محفوظ: المشترك كذلك، ما عدا ابن نصر الهمداني الثقة.

ويستعلم أنه هو: برواية إبراهيم بن سليمان عنه. ومع عدم التمييز فال إشكال،
ألن من عداه ال أصل له وال رواية.

[١٢٨] محمد: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن علي بن النعمان، أبو جعفر الملقب بمؤمن الطاق الثقة الجليل ممكن:

برواية يونس بن عبد الرحمن عنه. وستسمع ما يخصه في بابه إن شاء الله تعالى.
وأنه ابن إسحاق: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه ابن أبي عبد الله: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن أبي عمير الثقة الخبير: برواية عبد الله بن عامر عنه، وبرواية أحمد بن

نهيك عنه، ورواية إبراهيم بن هشام عنه، ورواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه،
ورواية محمد بن الحسين عنه، ورواية أيوب بن نوح عنه، ورواية محمد بن عيسى

عنه.
وأنه ابن أبي يونس: برواية محمد بن تسنيم الوراق عنه.

وأنه ابن اورمة الثقة: برواية الحسن بن الحسن (٢) بن أبان عنه.
--------------------

١. أضفناه من جامع المقال: ٨٧، وهداية المحدثين ١٣٦.
٢. في جامع المقال: ٨٧: " الحسن بن الحسين "، وفي هداية المحدثين: ١٤٠: " الحسين بن الحسن ".

(٢٧١)



وأنه ابن بحر الرهني الثقة: برواية أحمد بن علي بن العباس بن نوح عنه.
وأنه ابن بندار الثقة: برواية الحسين بن محمد بن عامر عنه.

وأنه ابن بهلول: برواية يحيى بن زكريا اللؤلؤي عنه.
وأنه ابن تغلب الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه ابن جبرئيل: برواية محمد بن يحيى عن أبيه عنه.
وأنه ابن جمهور: برواية الحسن بن محمد بن جمهور ابنه عنه، ورواية الحسين بن

سعيد عنه.
وأنه ابن جميل الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه.

وأنه الحداد: برواية محمد بن أبي عمير عنه.
وأنه الخزاز المجهول: برواية ابن مسكان عنه.

وأنه ابن الريان الثقة: برواية محمد بن عبد الله بن جعفر عن أبيه عنه.
وأنه ابن زرقان: برواية محمد بن جعفر بن أحمد بن محمد بن زرقان عنه.
وأنه ابن زكريا بن دينار: برواية أبي الحسين بن يحيى عنه، ورواية أبي علي

أحمد بن الحسين عنه، ورواية عبد الجبار بن شريان (١) عنه.
وأنه ابن سكين الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه ابن سنان الثقة في الجملة: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه،
ورواية أحمد بن محمد عنه، ورواية محمد بن علي الصيرفي عنه، ورواية

الحسن بن شمون عنه، ورواية الفضل بن شاذان عنه، ورواية أيوب بن نوح عنه،
ورواية الحسن بن موسى عنه.

وأنه ابن السندي: برواية علي بن الحكم عنه.
وأنه ابن شريح الثقة: برواية ابن نهيك عنه.

--------------------
١. في هداية المحدثين: ١٤١: " عبد الجبار بن شيران ".

(٢٧٢)



وأنه ابن الصباح الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه. والفارق بينه وبين السابق
القرينة.

وأنه ابن صدقة: برواية علي بن زكريا عنه.
وأنه ابن عبد الجبار: برواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية الحميري عنه، ورواية

محمد بن يحيى عنه، ورواية أحمد بن إدريس عنه.
وأنه ابن عذافر الثقة: برواية عمير بن عثمان (١) عنه، ورواية محمد بن إسماعيل بن

بزيع عنه.
وأنه ابن عصام: برواية أحمد بن رجا عنه.

وأنه ابن عوام الثقة: برواية علي بن حسان عنه.
وأنه ابن فرات: برواية عباد بن يعقوب عنه، ورواية محمد بن الوليد عنه.

وأنه ابن قولويه الثقة الخير: بروايته هو عن سعد بن عبد الله، وكان من خيار
أصحابه.

وأنه ابن مارد: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن مرازم الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عنه.

وأنه ابن معروف: برواية محمد بن خالد الطيالسي عنه، وحيث يعسر التمييز تقف
الرواية قطعا.

[١٢٩] مصعب: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.
واستعالم أنه ابن سالم: برواية محمد بن موسى عنه.

وأنه ابن زيد عامل أمير المؤمنين - عليه صلوات رب العالمين -: برواية علي بن
الحسن الطويل عنه. وال إشكال.
[١٣٠] مظفر: المشترك كذلك.

--------------------
١. في جامع المقال: ٨٨، وهداية المحدثين: ١٤٣: " عمرو بن عثمان ".

(٢٧٣)



واستعالم أنه ابن جعفر: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن أحمد: برواية صفوان عنه.

وأنه أبو محمد الخراساني: برواية الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان عنه.
وهو شيخه وممن أخذ عنه وقرأ عليه. وال إشكال.

[١٣١] معاذ: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن ثابت: برواية ابن بقاح عنه.

وأنه ابن عمران: برواية محمد بن عبد الله بن عمار عنه.
وأنه ابن مسلم الثقة: برواية حسين ابنه عنه. وحيث ال تمييز تقف الرواية.

[١٣٢] معاوية: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن حكيم الدهني الثقة: برواية حمدان القالنسي عنه، ورواية الصفار

عنه، ورواية ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن سعيد: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه، ورواية بن شريح

عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن عمار الدهني الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه والمايز بينهما القرينة، ورواية

صفوان بن يحيى عنه.
وأنه ابن ميسرة: برواية ابن أبي عمير عنه، والفارق بينهما القرينة، ورواية ابن أبي

كرام عنه، ورواية علي بن الحكم عنه. ومع التعسر تقف الرواية.
[١٣٣] معلى: المشترك.

واستعالم أنه ابن خنيس الثقة: برواية معلى بن زيد عنه.
وأنه ابن عثمان الثقة: برواية محمد بن زياد عنه.

وأنه ابن محمد البصري: برواية الحسن بن محمد بن عامر عنه.
وأنه ابن موسى الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٣٤] معمر: المشترك بين ثقتين وغيرهما ممن ال حال له وال أصل وال رواية إال
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فيما ندر. والمراد بهما ابن خالد أبو خالد الثقة، وابن يحيى بن سالم العجلي الثقة.
[١٣٥] مفضل: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال ابن عمر الثقة،

وابن قيس بن رمانة الثقة.
واستعالم أنه ابن صالح ممكن: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

وأنه ابن عمر الثقة: برواية الزبيري عنه، وبرواية محمد بن سنان عنه، ورواية
علي بن الحكم عنه.

وأنه ابن قيس الثقة: برواية محمد بن إبراهيم عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن زيد: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٣٦] مقاتل: المشترك بين جماعة ال حال لهم.
ويستعلم أنه ابن قياما: برواية الحسن بن علي بن يوسف عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[١٣٧] منذر: المشترك بين الثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن جعفر: برواية صفوان عنه.
وأنه ابن محمد بن المنذر الثقة: برواية محمد بن خالد عنه، ورواية أحمد بن

محمد بن سعيد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٣٨] منصور: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن حازم الثقة: برواية يونس بن عبد الرحمن عنه، ورواية محمد بن
الحسن الطائي عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه.

وأنه ابن محمد بن عبد الله الثقة: برواية أحمد بن المفضل عنه، ورواية الحسن بن
سماعة عنه.

وأنه ابن يونس بن روح الثقة: برواية عبيس عنه، ورواية علي بن حديد عنه، ورواية
محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٣٩] موسى: المشترك كذلك.
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واستعالم أنه ابن أبي حبيب ممكن: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن إسماعيل: برواية محمد بن األشعث عنه.

وأنه ابن اكيل النميري الكوفي الثقة: برواية ابن رباط عنه، ورواية الحسن بن
محمد بن سماعة عنه.

وأنه ابن زيد أو يزيد: برواية صفوان عنه.
وأنه ابن بكر: برواية علي بن الحكم عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ورواية

صفوان بن يحيى عنه، ورواية خلف بن حماد عنه، ورواية محمد بن سنان عنه.
وأنه ابن رنجويه: برواية محمد بن حسان عنه.

وأنه ابن سابق: برواية الحسن بن علي اللؤلؤي عنه.
وأنه ابن سعدان: برواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه.
وأنه ابن أبي مسلمة: برواية محمد بن سالم بن عبد الرحمن عنه.

وأنه ابن طلحة القمي الثقة في الجملة: برواية ابن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن عامر: برواية الحميري عنه.

وأنه ابن القاسم بن معاوية البجلي الثقة الجليل: برواية أحمد بن محمد بن عيسى
عنه، ورواية عبد الله بن محمد بن عيسى عنه.

وأنه ابن يزيد: برواية صفوان عنه، وقد سبق. ومع التعسر فالوقف.
[١٤٠] ميسر: المشترك بين ابن عبد العزيز بياع الزطي الثقة وبين غيره.

ويستعلم أنه هو: برواية حنان عنه، ورواية ابن مسكان عنه. ومع التعسر فالوقف.
ميمون: المشترك بين جماعة ال حال لهم.

ويستعلم أنه القداح: بروايته عن اإلمام أبي جعفر الباقر (عليه السالم) دونهم حيث هو
من

رجاله.
[١٤١] ناصح: المشترك بين ثقة ومجهول.

ويستعلم أنه البقال الثقة: برواية جعفر بن بشير عنه. وال إشكال مع تعسر التمييز،
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ألن من عداه ال أصل له.
[١٤٢] نشيط: المشترك بين ثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن صالح الثقة: برواية محمد بن خالد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٤٣] نصر: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن الصباح: برواية العياشي عنه، ورواية محمد بن عمر بن
عبد العزيز عنه.

وأنه ابن عامر بن وهب الثقة: برواية الحسين بن عبيد الله عنه.
وأنه ابن قابوس الثقة: برواية محمد بن المفضل عنه، ورواية سعيد بن أبي الجهم

عنه.
وأنه ابن مزاحم الثقة في الجملة: برواية جعفر بن محمد بن سعيد عنه، ورواية أبي
سمينة عنه، ورواية محمد بن علي الصيرفي عنه، ورواية يونس بن علي العطار عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[١٤٤] النضر: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن سويد الصيرفي الثقة: برواية محمد بن عيسى بن عبيد عن
أبيه عنه، ورواية محمد بن خالد عنه، ورواية الحسين بن سعيد عنه.

وأنه ابن الوراس: برواية العالء بن رزين عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٤٥] نوح: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن الحكم أبو اليقظان الثقة: برواية أبي سمينة عنه، ورواية أحمد بن
ميثم عنه. ومع التعذر فالوقف.

[١٤٦] واصل: المشترك بين رجلين ال حال لهما فمع تعسر التمييز فال إشكال،
لالشتراك كما عرفت غير مرة.

[١٤٧] والوليد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويمكن استعالم أنه ابن صبيح أبو العباس الثقة: برواية العباس ابنه عنه.
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وأنه ابن العالء: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية الحسن بن محبوب عنه. ومع
التعذر فالوقف.

[١٤٨] وهب: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن عبد ربه الذي هو من صلحاء الموالي الثقة الخير: برواية

الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن وهيب: برواية ابن هاشم عنه، ورواية السندي بن محمد عنه، ورواية
أحمد ابن أبي عبد الله عنه، ورواية سهيل بن رجا عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٤٩] وهيب: المشترك بين ثالثة، اثنان يشتركان في االسم واألب، وستسمع
ذكرهما في بابهما إن شاء الله تعالى. وأما الثالث فهو ابن خالد الثقة.

ويستعلم أنه هو: برواية موسى بن إسماعيل عنه. ومع عدم التمييز بينه وبينهما
تقف الرواية.

[١٥٠] هارون: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن الجهم الثقة الجليل: برواية محمد بن خالد البرقي عنه.

وأنه ابن الحسن بن محبوب الثقة: برواية ابن أبي زاهر عنه، ورواية محمد بن القاسم
عنه.

وأنه ابن حمزة الغنوي الصيرفي الثقة: برواية يزيد بن إسحاق شعر عنه.
وأنه ابن خارجة الكوفي الثقة: برواية علي بن النعمان عنه، ورواية الحسن بن

محمد بن سماعة عنه.
وأنه ابن عمر بن عبد العزيز: برواية الفضل بن محمد عنه.

وأنه ابن مسلم بن سعدان الثقة في الجملة: برواية سعد عنه، ورواية عبد الله بن
محمد بن أبي القاسم عنه، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري عنه.

وأنه ابن يحيى: برواية ابن نوح عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[١٥١] هاشم: المشترك كذلك.
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ويستعلم أنه ابن إبراهيم العباسي أو المشرقي الثقة: برواية يونس عنه.
وأنه ابن المثنى الكوفي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٥٢] هشام: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن الحكم أبو محمد الثقة الثبت: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية
صفوان بن يحيى عنه، ورواية علي بن معيد عنه، ورواية يونس بن يعقوب عنه.

وأنه ابن سالم الجواليقي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع تعسر المايز بينهما فال
إشكال، لالشتراك، وكذا فيما يرويه صفوان بن يحيى عنه، ورواية علي بن الحكم

عنه، ورواية الحجال عنه.
وأنه ابن محمد بن السائب الثقة: برواية محمد بن موسى بن حماد عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[١٥٣] هيثم: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن أبي مسروق، أبو محمد الثقة الممدوح: برواية محمد بن علي بن
محبوب عنه، ورواية محمد بن الحسن الصفار عنه، ورواية سعد بن عبد الله عنه.

وأنه أبو محمد الثمالي الكوفي الثقة: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.
وأنه ابن عروة التميمي الثقة: برواية صفوان عنه.

وأنه ابن عدي: برواية أحمد بن محمد بن يحيى عنه.
وأنه ابن واقد: برواية محمد بن سنان عنه. ومع التعسر تقف الرواية.

[١٥٤] يحيى: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن إبراهيم بن أبي البالد الثقة ممكن: برواية أحمد بن محمد بن

عبد الله عن أبيه عنه.
وأنه ابن أبي بكر: برواية أحمد بن خالد عنه.

وأنه ابن الخراز: برواية األعمش عنه.
وأنه ابن الحجاج الكرخي الثقة: برواية محمد بن سليمان عنه.
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وأنه ابن عبد الرحمن األزرق الكوفي الثقة: برواية الحسن بن رباط عنه، ورواية
القاسم بن إسماعيل عنه.

وأنه ابن العالء البجلي الثقة: برواية زكريا بن يحيى عنه.
وأنه ابن عليم الكلبي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه.

وأنه ابن القاسم الحذاء المكنى بأبي بصير الثقة في الجملة: برواية علي بن أبي حمزة
عنه، ورواية الحسين بن أبى العالء عنه.

وانه اللحام الكوفي الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن وثاب: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه ابن يحيى: برواية علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عنه.
وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[١٥٥] يزيد: المشترك كذلك.

واستعالم أنه أبو خالد القماط الكوفي الثقة ممكن: برواية صفوان عنه.
وأنه ابن خليفة الواقفي: برواية محمد بن أبي حمزة عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٥٦] يعقوب: المشترك كذلك.
واستعالم أنه األحمر: برواية ابن مسكان عنه.

وأنه ابن إسحاق السكيت أبو يوسف الثقة: برواية تغلب عنه.
وأنه ابن سالم الثقة: برواية علي األسباطي عنه، وهو عمه.

وأنه ابن السراج الثقة: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن شيبة: برواية أحمد بن محمد بن يعقوب عن جده عنه.

وأنه ابن شعيب الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن يزيد الثقة: برواية محمد بن الحسن عنه، ورواية سعد عنه، ورواية

الحميري عنه. ومع التعسر تقف الرواية.
[١٥٧] يوسف: المشترك كذلك.
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ويتأتى استعالم أنه ابن ثابت بن أبي سعدة الثقة: برواية تغلبة بن ميمون عنه.
وأنه ابن عقيل البجلي الثقة: برواية محمد بن خالد عنه، ورواية محمد بن عيسى

عنه.
وأنه ابن محمد: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه.

وأنه ابن يعقوب الجعفي: برواية زكريا بن يحيى عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٥٨] يونس: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن رباط البجلي الثقة: برواية أحمد بن بشر عنه.
وأنه ابن ظبيان: برواية محمد بن موسى عنه.

وأنه ابن عبد الرحمن الثقة الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: برواية
أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عنه، ورواية إسماعيل بن مزار (١) عنه، ورواية
صالح السندي عنه، ورواية محمد بن عيسى عنه، ورواية الحسين بن بشار الواسطي

عنه، ورواية أحمد بن الفضل عنه، ورواية الحسن بن بنت إلياس عنه.
وأنه ابن علي العطار: برواية جبلة بن زياد عنه.

وأنه ابن يعقوب بن قيس الموثق: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه، ورواية ابن
أبى عمير عنه، ورواية محمد بن الوليد عنه، ورواية محمد بن عبد الحميد عنه،

ورواية محمد بن سنان عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
اعلم من الحظ المشترك هنا فإن ظفر بالمطلوب، وإال فالبد له من مالحظة

المشترك في االسم واألب معا فلعل الظفر هناك وهو هذا الفصل.
--------------------

١. في هداية المحدثين: ١٦٥: " مرار " بالراء المهملة.
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[٥] فصل
استعالم من اشترك في االسم واألب معا

[١] إبراهيم بن إسحاق: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن إسحاق األحمري الثقة ممكن: برواية محمد بن الحسن الصفار

عنه، ورواية أحمد بن نصر عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٢] إبراهيم بن رجا: المشترك كذلك.

واستعالم أنه الجحدري الثقة: برواية علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عنه.
وأنه الشيباني: برواية محمد بن القاسم عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٣] إبراهيم بن سليمان: المشترك بين أبي داجة الممدوح، وبين ابن عبد الله بن
حيان الثقة.

واستعالم أنه األول: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم).
وأنه الثاني: برواية حميد بن زياد عنه. ومع عدم التمييز فال إشكال. وقد عد في

الحسان.
[٤] إبراهيم بن صالح: المشترك بين ثقة وغيره.

واستعالم أنه األنماطي الثقة ممكن: برواية أحمد بن نهيك عنه، وروايته هو عن
اإلمام أبي الحسن (عليه السالم). ومع التعسر تقف الرواية.
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[٥] إبراهيم بن عبد الله: المشترك بين جماعة ال ثقة فيهم.
ويستعلم أنه األحمري: برواية سيف بن عميرة عنه.

وروايته هو عن اإلمام الباقر، واإلمام الصادق (عليهما السالم). ومع التعسر فال إشكال.
[٦] إبراهيم بن محمد: المشترك بين ثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن أبي يحيى ممكن: برواية الحسين بن محمد األنباري عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي جعفر، واإلمام أبي عبد الله (عليهما السالم).

وأنه ابن محمد األشعري الثقة: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.
وأنه ابن بسام: برواية التلعكبري عنه.

ومثله إبراهيم بن محمد بن جعفر. وحيث يعسر التمييز فيهما فال إشكال،
الشتراكهما في الجهالة وعدم التوثيق.

وأنه ابن محمد بن سعيد الكبير: برواية إبراهيم المسلمي (١) عنه، ورواية أحمد بن
علوية عنه، ورواية الحسن بن علي بن عبد الكريم عنه، ورواية عباس بن السري

عنه.
وأنه ابن محمد بن العباس: برواية سعد بن عبد الله عنه.

وأنه بن محمد بن معروف: برواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية ابن الحاشر عنه.
وأنه ابن محمد الهمداني: برواية عمر بن علي بن عمر بن زيد (٢) عنه، ورواية

أحمد بن محمد عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٧] أحمد بن إبراهيم: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن إبراهيم بن أبي [رافع] الثقة: برواية الحسين بن عبد الله (٣) عنه،
ورواية التلعكبري عنه، ورواية محمد بن محمد بن النعمان عنه، ورواية أحمد بن

--------------------
١. في جامع المقال: ٩٦، وهداية المحدثين: ١٦٨: " المستملي " بدل " المسلمي ".

٢. في جامع المقال: ٩٦، وهداية المحدثين: ١٦٨: " عمر بن يزيد " بدل " عمر بن زيد ".
٣. في جامع المقال: ٩٧، وهداية المحدثين: ١٦٩: " عبيد الله " بدل " عبد الله ".

(٢٨٤)



عبدون عنه.
وأنه ابن إبراهيم بن أحمد الثقة: برواية أبي طالب األنباري عنه، ورواية محمد بن

وهبان عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٨] أحمد بن إسحاق: المشترك بين ثقتين.

ويستعلم أنه ابن إسحاق بن عبد الله: برواية سعد بن عبد الله عنه. واالتحاد محتمل.
[٩] أحمد بن إسماعيل: المشترك بين اثنين ال حال لهما.

ويستعلم أنه ابن سمكة: برواية جعفر بن محمد عنه.
وأنه الفقيه: برواية التلعكبري عنه. وأما [ابن] إسماعيل بن يقطين فال أصل له.

أحمد بن الحسن: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن الحسن الميثمي الثقة ممكن: برواية محمد بن الحسن بن زياد

عنه، ورواية أحمد بن نهيك عنه، ورواية الحسن بن سماعة عنه، ورواية يعقوب بن
يزيد عنه.

وأنه ابن الحسن األسفرايني: برواية ابن بهلول عنه.
وأنه ابن الحسن بن الحسين اللؤلؤي: برواية الحسن بن الحسين اللؤلؤي عنه.

وأنه ابن الحسن الرازي: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن الحسن بن سعيد: برواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه.

وأنه ابن الحسن بن عبد الملك: برواية ابن الزبير عنه.
وروايته هو عن الحسن بن محبوب.

وأنه ابن الحسن بن علي بن فضال الفطحي الثقة: برواية علي بن الحسن أخيه عنه.
وأنه ابن الحسن القزاز: برواية حميد بن زياد عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[١٠] أحمد بن الحسين: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن الحسين بن سعيد ممكن: برواية محمد بن الحسن الصفار عنه.

وأنه ابن الحسين بن ملك: برواية ابن الزبير عنه.

(٢٨٥)



وروايته هو عن الحسن بن محبوب. وقد مر عليك أحمد بن الحسن بن
عبد الله فتذكر، واالتحاد محتمل بل هو الظاهر.

وأنه ابن الحسن بن عمر الثقة: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه، وبرواية
أحمد بن أبي نهر عنه. ومع التعسر فالوقف.

أحمد بن حمزة: المشترك بين اثنين.
ويستعلم أنه ابن اليسع الثقة: بوروده في طبقة رجال اإلمام الهادي (عليه السالم).

وروى أبوه
عن اإلمام الرضا (عليه السالم).

وأما ابن حمزة بن بزيع: فال حظ له في التوثيق. ومع التعسر فالوقف.
[١١] أحمد بن داود: المشترك بين ثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن داود بن علي الثقة ممكن: برواية محمد ابنه عنه. وهو ممن صحب
علي بن الحسين بن بابويه القمي.

وأما أحمد بن داود بن سعيد: فعامي أصال، ثم رجع ورزق هذا األمر الجليل،
وصنف كتبا كثيرة جليلة، لكن لم يعثر بمن رواها عنه وهو عجيب، فالبد من التدبر

في شأنه عند االشتباه.
[١٢] أحمد بن زياد: المشترك بين اثنين أحدهما ثقة، وهو ابن الهمداني،

واآلخر ابن زياد الخزاز الواقفي الذي يذكر في أصحاب اإلمام الكاظم (عليه السالم)،
ولم يعثر

لهما بأصل يروى، فمع تعسر التمييز بينهما تقف الرواية.
[١٣] أحمد بن عبد الله: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن جلين الثقة ممكن: برواية ابن الغضائري عنه.
وأنه ابن عبد الله الكرخي: برواية ظاهر بن محمد بن علي بن بالل عنه.

وأنه ابن عبد الله الكوفي: برواية التلعكبري باإلجازة عنه.
وأنه ابن عبد الله بن مهران الثقة: بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن حيث هو

أحد غلمانه. ومع التعسر فالوقف.

(٢٨٦)



[١٤] أحمد بن علي: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن علي بن إبراهيم: برواية جعفر بن بابويه عنه.

وأنه ابن علي أبو إبراهيم بن محمد: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن علي أبو العباس: برواية التلعكبري أيضا عنه. والقرينة بينهما فارقة، وإال فال

إشكال.
وأنه ابن علي بن الحسن: برواية ابنه أبي الحسن عنه.

وأنه ابن علي القائدي: برواية علي بن حاتم عنه.
وأنه ابن علي بن محمد بن جعفر: برواية علي بن أحمد ابنه عنه.

وأنه ابن علي بن مهدي: برواية التلعكبري عنه كاألولين، واألمر كما مر. ومع التعسر
فالوقف.

[١٥] أحمد بن عمر: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن أبي شعبة الحلبي الثقة: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

وأنه ابن عمر الحالل الثقة: برواية عبد الله بن محمد عنه، ورواية محمد بن علي
الكوفي عنه، ورواية محمد بن عيسى اليقطيني عنه.

وأنه ابن عمر بن المنهال: برواية أحمد بن ميثم عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٦] أحمد بن محمد: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن محمد بن الوليد ممكن: بوقوعه أول السند كالشيخ المفيد ومن
قارنه من المشايخ، وبروايته عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان، وروايته عن

أبيه عن سعد بن عبد الله، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
وأنه ابن محمد بن أبي نصر: بوقوعه آخر السند مقارنا لإلمامين: الرضا،

والجواد (عليهما السالم)، وبرواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عنه، ورواية
أحمد بن

هالل عنه، ورواية محمد بن عيسى عنه، ورواية محمد بن عبد الحميد العطار عنه،
ورواية محمد بن عبد الله بن مهران عنه.

(٢٨٧)



وأنه ابن محمد بن خالد، وأنه ابن محمد بن عيسى.
وهذه األربعة أكثر دورا في األسناد، وكلهم من الثقات األخيار األمجاد.

ويمكن استعالم األخيرين بورودهما في أواسط السند.
واستعالم األول منهما: برواية محمد بن جعفر بن بطة، أو علي بن الحسين

السعداني عنه.
والثاني: برواية محمد بن الحسن الصفار، أو سعد بن عبد الله، أو محمد بن

يحيى، أو الحسن (١) بن محمد بن إسماعيل، أو أحمد بن إدريس عنه. وحيث يعسر
التمييز بينهما فال إشكال، لما عرفت.

وأما غير هؤالء األربعة الكرام.
فيمكن استعالم أنه ابن محمد أبو بشر السراج: برواية محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب عنه.
وأنه ابن محمد بن أبي عبد الله اآلملي برواية محمد بن هارون الطحان عنه.

وأنه ابن محمد بن أبي الغريب: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن محمد بن أحمد بن طلحة الثقة: برواية الحسين بن علي بن سفيان عنه.

وأنه ابن محمد بن الحسين بن الحسن بن دواد: برواية أبي علي أحمد بن علي عنه.
وأنه ابن محمد بن الربيع: برواية علي بن الحسين عنه.

وأنه ابن محمد بن السري: برواية التلعكبري عنه، كمحمد بن أبي الغريب. ومع
تعسر التمييز بينهما فال إشكال، الشتراكهما في عدم التوثيق.

وأنه ابن محمد بن سعيد الثقة الجليل الزيدي الجارودي المعروف بابن عقدة كثير
الرواية: برواية أحمد بن محمد بن موسى األهوازي عنه، ورواية التلعكبري عنه

كاألولين، ورواية ابن المهدي عنه، ورواية أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت عنه.
--------------------

١. في نسخة: " ب ": " أو الحسين محمد بن إسماعيل ".

(٢٨٨)



وأنه ابن محمد بن سلمة: برواية حميد عنه.
وأنه بن محمد بن سليمان الممدوح: برواية محمد بن محمد بن النعمان عنه، ورواية

الحسين بن عبد الله عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه.
وأنه ابن محمد بن يسار: برواية محمد بن يحيى عنه، ورواية علي بن محمد

الجباني عنه.
وأنه ابن محمد بن عبيد الله األشعري الثقة: برواية ابنه عبيد الله عنه.

وأنه ابن محمد بن علي بن عمر بن رياح: برواية عبيد الله بن أحمد بن زيد األنباري
عنه.

وأنه ابن محمد بن علي الكوا: بروايته عن الكليني.
وأنه ابن محمد بن عمار: برواية التلعكبري عنه، كاألوائل. والقول واحد، وبرواية

ابن داود عنه.
وأنه ابن محمد بن عمر بن موسى المعروف بابن الجندي: برواية أبي طالب بن عروة

عنه.
وأنه ابن محمد بن عيسى القرى (١): بروايته عن أبي جعفر محمد بن العالء.

وأنه ابن محمد بن موسى المعروف بابن الصلت: برواية ابن عقدة عنه.
وأنه ابن محمد بن يحيى العطار الثقة: برواية التلعكبري عنه، كاألوائل، والقرينة

فارقة: ومع التعسر فالوقف.
[١٧] أحمد بن يوسف: المشترك بين اثنين: مولى بني تيم الثقة.

يمكن استعالم أنه هو: بمقارنته لإلمام الرضا (عليه السالم)، ألنه من أصحابه.
وابن يوسف العريضى. وهو لم يظفر له بأصل وال كتاب. ومع التعسر بينهما

فالوقف.
--------------------

١. في جامع المقال: ١٠٠: " المقرى "، وفي هداية المحدثين: ١٧٨: " القسري ".

(٢٨٩)



[١٨] أحمد بن يحيى: المشترك بين رجلين: ابن يحيى بن حكيم الثقة.
ويستعلم أنه هو: برواية جعفر بن محمد بن مالك القراري عنه.

وأنه ابن يحيى المكنى أبا نصر الذي هو من غلمان العياشي. وهو لم يظفر له بأصل
وال كتاب. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[١٩] إدريس بن عبد الله: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن عبد الله األشعري الثقة: برواية محمد بن الحسن بن أبي

خالد عنه.
وروايته هو عن اإلمام الرضا (عليه السالم) حيث ال مشارك. ومع عدم التمييز فالظاهر

عدم
اإلشكال، لعدم الظفر له بأصل أو كتاب.

[٢٠] إسحاق بن محمد: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن محمد بن أبان المخلط: برواية الجرمي عنه. وأما من عداه من

الثقات وغيرهم فلم نظفر له بأصل وال كتاب. فمع التعسر فالوقف.
[٢١] إسماعيل بن أبي زياد: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن أبي زياد السكوني العامي: برواية النوفلي عنه، واسمه الحسين بن
يزيد النوفلي.

وأما ابن أبي زياد السلمي الثقة فالظاهر أنه لم يظفر له بأصل وال كتاب. ومع التعسر
فالوقف أحوط.

[٢٢] إسماعيل بن عبد الرحمن: المشترك كذلك، لكن لم يظفر لكل منهم
بأصل وال كتاب فتقف الرواية حيث يعسر التمييز.

[٢٣] إسماعيل بن علي: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن أبي علي القمي الثقة: برواية عبد العزيز بن يحيى بن أحمد

عنه.
وأنه ابن علي بن رزين: برواية هالل الحفار عنه. ومع التعسر فالوقف.

(٢٩٠)



[٢٤] إسماعيل بن إسحاق: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن إسحاق بن جعفر: برواية إسحاق بن العباس عن أبيه عنه.

وأنه ابن محمد بن إسماعيل بن هالل الثقة: برواية علي بن أحمد العقيقي عنه. ومع
التعسر فالوقف.

[٢٥] بكر بن محمد: المشترك بين ثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن محمد األزدي الجليل الكبير الثقة الخبير: برواية عبد الله بن

الصلت عنه، ورواية أحمد بن إسحاق عنه، ورواية العباس بن معروف. ومع التعسر
فالوقف.

[٢٦] جعفر بن سليمان: المشترك بين ثقتين.
واستعالم أنه هو القمي: برواية محمد بن الحسن بن الوليد عنه. ومع التعسر

فال إشكال.
[٢٧] جعفر بن عبد الله: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق إال ابن

عبد الله رأس المداري (١) فإنه ثقة جيد.
ويستعلم أنه هو: برواية أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن عنه. ومع

التعسر فالوقف.
[٢٨] جعفر بن عبيد الله: المشترك بين رجلين الحظ لهما في التوثيق. وقال

بعض باالتحاد (٢).
[٢٩] جعفر بن عثمان: المشترك كذلك بين ابن عثمان بن زياد الرواسي الثقة،

وابن عثمان بن شريك.
ويستعلم أنه هو: برواية ابن أبي عمير عنه.
[٣٠] جعفر بن المثنى: المشترك كذلك.

--------------------
١. في نسخة " ب ": " المدادي " وفي هداية المحدثين: ١٨٢، ورجال النجاشي: ١٢٠ / ٣٠٦: " المذري

."
٢. جامع المقال: ١٠٢.

(٢٩١)



يستعلم أنه الثقة الخير: برواية القاسم بن محمد عنه. ومع تعسر التمييز
فال إشكال، ألن من عداه ال أصل له وال كتاب.

[٣١] جعفر بن محمد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن إبراهيم: برواية التلعكبري عنه، وروايته عن حميد.

وأنه ابن محمد المكنى بأبي محمد: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه.
وأنه ابن إسحاق الثقة: برواية أبي عبد الله الصفواني عنه.

وأنه ابن محمد بن جعفر بن الحسن الثقة: برواية محمد بن عمر بن محمد الجعاني
عنه.

وأنه ابن محمد بن جعفر بن محمد بن قولويه الثقة الجليل: برواية التلعكبري عنه.
والفارق بينه وبين من سبق القرينة إن وجدت، وبرواية محمد بن محمد بن النعمان

عنه، ورواية الحسين بن عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية ابن
غرور عنه.

وأنه ابن محمد بن سماعة الثقة: برواية الحسن بن محمد أخيه عنه.
وأنه ابن محمد بن السنجاوي (١): برواية حميد عنه.

وأنه ابن محمد بن شريح: برواية محمد بن امية بن القاسم الحضرمي عنه.
وأنه ابن محمد بن عبد الله: برواية أحمد ابنه عنه.

وأنه ابن محمد العلوي: برواية التلعكبري عنه. والفارق بينهما القرينة.
وأنه ابن محمد الكوفي: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه.

وأنه ابن محمد بن مالك: برواية محمد بن همام عنه.
وأنه ابن محمد بن مروان: برواية ابن نوح عنه.

وأنه ابن محمد بن يونس الثقة: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية
--------------------

١. في جامع المقال: ١٠٣، وهداية المحدثين: ١٨٤، ورجال النجاشي: ١٢٥ / ٣٢٤: " السنجاري "
بالراء

المهملة.

(٢٩٢)



أحمد بن محمد بن خالد عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٣٢] جعفر بن معروف: المشترك بين رجلين الحظ لهما في التوثيق وإن كان

أبو محمد الوكيل ال بأس به، فمع االشتباه فال بأس لما عرفت.
[٣٣] جعفر بن يحيى: المشترك بين رجلين.

ويستعلم أنه ابن يحيى بن العالء، أبو محمد الرازي الثقة: برواية موسى بن الحسين بن
موسى عنه. ومع التعسر فالوقف

[٣٤] جلبة (١): المشترك بين اثنين.
ويستعلم أنه ابن حيان: برواية عبد الله بن جبلة عنه، ورواية ابن دراج عنه.

وأنه ابن عياض الثقة: برواية هارون بن مسلم عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٣٥] الحسن بن الحسين: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن الحسين الحجذري (٢) الكندي الثقة: برواية الحسين بن
محمد بن علي األزدي عنه.

وأنه ابن الحسين السكوني الثقة: برواية جعفر بن عبد الله عنه.
وأنه ابن الحسين العرني: برواية يحيى بن زكريا عنه.

وأنه ابن الحسين اللؤلؤي الثقة: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه. ومع التعسر
فالوقف.

الحسن بن راشد: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه المكنى أبا علي مولى آل مهلب الثقة: برواية القاسم بن يحيى عنه

وهو جده.
وروايته هو عن اإلمام الجواد (عليه السالم).

وأنه ابن راشد الطفاوي: برواية علي بن السندي عنه.
--------------------

١. ليس هنا موضع ذكره، بل البد من ذكره في الفصل السابق.
٢. في نسخة " ب ": " الخجدري " وفي رجال النجاشي: ٤٦ / ٩٥، وخالصة األقوال: ١٠٤ / ٢٤٣: "

الجحدري ".
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وروايته هو عن اإلمام الصادق، واإلمام الكاظم (عليهما السالم). ومع التعسر تقف
الرواية.

[٣٦] الحسن بن السري: المشترك بين العبدي والكرخي الثقة.
ويستعلم أنه األول: برواية الحسن بن محبوب عنه.

وأنه الثاني: برواية الحسن بن محبوب أيضا عنه. واالتحاد محتمل بل هو الظاهر.
[٣٧] الحسن بن سعيد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه األهوازي الثقة: برواية من روى عن أخيه الحسين، وهو أبو
جعفر أحمد بن محمد بن عيسى األشعري، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد
البرقي، والحسين بن الحسن بن أبان، وأحمد بن محمد بن الحسن القرشي، وأبو

العباس أحمد بن محمد الدينوري.
وروايته هو عن جميع شيوخ أخيه الحسين مع ما يختص به، وهي روايته عن

زرعة عن سماعة وفضالة بن أيوب، فإن الحسين كان يروي عن أخيه عنهما. ومع
تعسر التمييز فال إشكال، ألن غيره ال أصل وال كتاب.

[٣٨] الحسن بن علي: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه أبو محمد الحجال الثقة: برواية جعفر بن محمد عنه.

وأنه ابن علي ابن أبي المغيرة الثقة: برواية سعيد بن صالح عنه، ورواية ابن نهيك
عنه.

وأنه ابن علي بن أحمد: برواية ابن نوح عنه، وروايته هو عن أبي همام.
وأنه ابن علي األحمري: برواية عنبسة عنه، وروايته هو عن معاوية بن وهب.

وأنه ابن علي الحضرمي: برواية علي بن يعقوب الكسائي عنه.
وأنه ابن علي بن زياد الوشاء الممدوح الثقة: برواية يعقوب بن يزيد عنه، ورواية

احمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية صالح بن أبي حماد عنه،
وأنه ابن علي الزيتوني: برواية محمد بن يحيى عن أبيه عنه.

وأنه ابن علي بن سيرة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه.
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وأنه ابن علي بن عبد الله الثقة: برواية البرقي عنه. والقرينة فارقة، وبرواية محمد بن
علي بن محبوب عنه.

وأنه الحسن بن علي بن فضال الموثق الجليل: برواية عبد الله بن محمد بن بيان عنه.
ورواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية محمد بن عبد الجبار عنه، وروايته

هو عن اإلمام الرضا (عليه السالم).
وأنه ابن علي بن اللؤلؤي: برواية ابن علي بن محبوب عنه.

وأنه ابن علي بن النعمان الثقة: برواية الصفار عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن علي بن يقطين الثقة األمين: برواية صالح مولى علي بن يقطين عنه. ومع

التعسر فالوقف.
[٣٩] الحسن بن محمد: المشترك كذلك.

ويتأتى أنه ابن محمد بن أحمد: برواية التلعكبري عنه. ومثله ابن أحمد الحذاء في
رواية التلعكبري عنه. والمايز القرينة.

وأنه ابن أحمد الصفار البصري الثقة الجليل: برواية الحسن بن سماعة عنه، ورواية
محمد بن تنسيم (١) عنه، ورواية عباد الرواحني عنه، ومحمد بن الحسن عنه،

ومعاوية بن حكيم عنه.
وأنه ابن محمد بن جمهور الثقة: برواية أبي طالب األنباري عنه.

وأنه ابن محمد بن الحسن السكوني: برواية التلعكبري عنه. والقول فيه ما سبق.
وأنه ابن محمد الحضرمي الثقة: برواية هارون بن مسلم عنه.

وأنه ابن محمد بن حمزة: برواية التلعكبري عنه، والقول واحد، وبرواية الحسين بن
عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية محمد بن محمد بن النعمان

المفيد عنه.
--------------------

١. في جامع المقال: ١٠٥: " نسيم "، وفي هداية المحدثين: ١٩٢: " تسنيم ".
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وأنه ابن محمد السراج: برواية حميد عنه.
وأنه ابن محمد بن سماعة أبو محمد الكندي الثقة: برواية محمد بن أحمد بن ثابت

عنه، ورواية حميد بن زياد عنه، ورواية علي بن الحسن بن فضال عنه.
وأنه ابن محمد بن الفضل بن يعقوب، أبو محمد الثقة الجليل: برواية الحسن بن

محمد بن جمهور عنه، وروايته هو عن اإلمام الرضا (عليه السالم) حيث ال مشارك.
وأنه ابن محمد بن يحيى: برواية التلعكبري عنه. والكالم فيه كما سبق. وحيث

التعسر فالوقف.
[٤٠] الحسن بن موسى: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن موسى الحناط: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن موسى الخشاب الثقة العالم المتكلم: برواية محمد بن الحسن الصفار عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[٤١] الحسين بن أحمد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه الحسين بن أحمد بن إدريس: برواية التلعكبري عنه، كالحسين بن
أحمد بن شيبان. ومع االشتباه فال إشكال.

وأنه ابن أحمد بن ظبيان: برواية ابن أبى عمير عنه.
وأنه ابن أحمد بن عامر: برواية الكليني عنه.

وروايته هو عن عمه عبد الله بن عامر. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٤٢] الحسين بن عبد الله: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق

واستعالم أنه ابن عبد الله الرجائي ممكن: برواية صالح بن حمزة عنه.
وأنه ابن عبد الله بن سهل: برواية علي بن حاتم عنه.

وأنه ابن عبد الله بن عبيد الله: برواية قيس بن الربيع عنه. وال إشكال.
الحسين بن عبيد الله: المشترك بين جماعة.

ويستعلم أنه ابن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري: برواية الشيخ أبي جعفر الطوسي عنه.
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ومع التعسر فالوقف.
الحسين بن عثمان: المشترك بين الثقة وغيره.

ويمكن استعالم أنه األحمسي الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن عثمان بن زياد الرواسي الثقة: برواية أبي جعفر محمد بن عباس عنه.

وأنه ابن عثمان بن شريك الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فال إشكال.
[٤٣] الحسين بن علي: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن علي بن أحمد: برواية ابن بابويه عنه.
وأنه الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو عبد الله الثقة: بروايته

عن
أبيه، ورواية الحسين بن عبيد الله عنه.

وأنه ابن علي بن سفيان أبو عبد الله البزوفري الثقة: برواية أحمد بن عبد الواحد عنه،
ورواية التلعكبري عنه، وبإخبار جماعة عنه، كمحمد بن محمد بن النعمان،

والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. وحيث التعسر فالوقف.
[٤٤] حماد بن عثمان: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن عثمان بن عمرو الثقة: برواية محمد بن الوليد عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم).

وأنه ابن عثمان الناب الثقة الفاضل الجليل: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية
الحسين بن علي الوشاء عنه، ورواية الحسين بن علي بن فضال عنه.

وروايته هو عن اإلمام الصادق، واإلمام الكاظم، واإلمام الرضا (عليهم السالم) مع
االتفاق،

حيث هو من أصحابهم.
والفارقة بينه وبين السابق القرينة. ومع التعسر فال إشكال، ألن من عداهما ال

أصل له وال كتاب.
[٤٥] خالد بن يزيد: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه أبو خالد القماط: برواية علي بن رئاب عنه.
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وأنه ابن يزيد أبو يزيد العكلي الثقة: برواية عباد بن يعقوب األسدي عنه، ورواية
يحيى بن زكريا عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٤٦] خالد بن سعيد: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن سعيد، أبو سعيد القماط الثقة ممكن: برواية محمد بن سنان عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[٤٧] زكريا بن يحيى: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن يحيى الواسطي الثقة: برواية محمد بن إسماعيل عنه. وحيث
التعسر فالوقف.

[٤٨] صالح بن خالد: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن خالد، أبو شعيب المحاملي الثقة: برواية العباس بن معروف عنه.

وأنه ابن خالد القماط: برواية محمد بن سنان عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٤٩] صالح بن عقبة: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن عقبة بن خالد: برواية محمد بن أيوب عنه.
وأنه ابن عقبة بن قيس: برواية زيد الشحام عنه، ورواية محمد بن الحسين بن أبي

الخطاب عنه، ورواية ابنه إسماعيل بن صالح عنه، ورواية محمد بن إسماعيل عنه.
ومع التعسر فال إشكال.

[٥٠] عبد الرحمن بن محمد: المشترك بين الثقة وغيره
ويتأتى استعالم أنه ابن محمد بن أبي هاشم البجلي الثقة الجليل: برواية محمد بن

حسين بن حازم عنه، ورواية القاسم بن محمد الجعفي عنه.
وأنه ابن عبد الله الثقة: برواية زكريا بن يحيى عنه، ورواية يوسف بن الحرث عنه.

ومع تعسر التمييز فال إشكال، ألن ما عدا هذين ال أصل له وال كتاب.
[٥١] عبد الكريم بن هالل: المشترك بين اثنين: ابن هالل الجعفي.

ويستعلم أنه هو: برواية الحسن بن عبد الكريم بن هالل ابنه عنه.
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وابن هالل القرشي.
ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن موسى حوزا عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٥٢] عبد الله بن إبراهيم: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن إبراهيم بن ليث بن عمر: برواية الحسن بن علي بن فضال

عنه، ورواية محمد بن عيسى عنه.
وأنه ابن إبراهيم بن محمد بن علي الثقة: برواية بكر بن صالح عنه.

وأنه ابن إبراهيم المكنى بأبي العباس: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه.
وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.

[٥٣] عبد الله بن أحمد: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن أحمد بن حرب: برواية يحيى بن أبي منصور عن أبيه عنه.

وأنه ابن أحمد بن عامر: برواية أحمد بن محمد بن الجندي عنه.
وأنه ابن أحمد بن نهيك الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية حميد عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[٥٤] عبد الله بن بكر: المشترك بين رجلين ال حظ لهما في التوثيق.

ويستعلم أنه األرجاني: برواية يونس بن يعقوب عنه.
واآلخر: المرادي. ومع التعسر فالوقف.

[٥٥] عبد الله بن بكير: المشترك بين جماعة يحتمل عدم التصغير في بعضهم.
ويستعلم أنه ابن بكير بن أعين، أبو علي الثقة الجليل المجمع على تصحيح ما يصح
عنه: برواية عبد الله بن حيلة عنه، ورواية الحسين بن علي بن فضال عنه. ومع تعسر

التمييز بينه وبين غيره تقف الرواية.
[٥٦] عبد الله بن جعفر: المشترك بين الثقة وغيره.

ويمكن استعالم أنه ابن جعفر بن الحسين الحميري الثقة: برواية أحمد بن محمد بن
يحيى العطار عنه، ورواية محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه، ورواية محمد بن
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الحسن عنه. ومع التعسر بينه وبين غيره فالوقف.
[٥٧] عبد الله بن سعيد: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن سعيد، أبو شبل: برواية علي بن النعمان عنه.
وأنه ابن سعيد بن حيان بن بحر الكناني الثقة الجليل: برواية يونس بن عبد الرحمن

عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٥٨] عبد الله بن العباس: المشترك بين رجلين.

ويمكن استعالم أنه ابن العباس العلوي: برواية محمد بن الحسن بن الوليد عنه،
ووقوعه في أوائل السند.

وأنه ابن العباس الصحابي المحب لعلي (عليه السالم)، الواسع العلم والدراية، كثير
الحديث

والرواية: بوقوعه في آخر السند. ومع التعسر فالوقف.
[٥٩] عبد الله بن عبد الرحمن: المشترك بين ثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن عبد الرحمن بن عتبة األسدي الثقة: برواية محمد بن زياد عنه.
وحيث التعسر فالوقف.

[٦٠] عبد الرحمن بن عثمان: المشترك بين ابن عثمان بن عمرو الثقة، وبين ابن
عثمان الحناط.

ويستعلم أنه هو األول: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث هو من
رجاله.

وأنه هو الثاني: بروايته عن اإلمامين: أبى الحسن الكاظم، وأبي الحسن الرضا (عليهما
السالم).

[٦١] عبد الله بن عطاء: المشترك بين رجلين ال حظ لهما في التوثيق.
ويتأتى استعالم أنه ابن عطاء بن أبي رياح: برواية زيد الشحام عنه.

وأنه ابن عطاء الكوفي: برواية محمد بن موسى عنه. وأما غيرهما فال أصل له
وال كتاب.

[٦٢] عبد الله بن علي: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.
ويتأتى استعالم أنه ابن علي بن الحسين اإلمام الفقيه الفاضل: بروايته عن آبائه
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عن رسول الله (صلى الله عليه وآله).
وأنه ابن علي بن الحسين بن زيد: برواية ابن عقدة عن رجاله عنه، وروايته عن اإلمام

أبي الحسن الرضا (عليه السالم). وحيث يعسر التمييز فال إشكال، لما سبق.
[٦٣] عبد الله بن عمر: المشترك بين جماعة ال نصيب لهم في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن عمر بن األشعث: برواية هارون بن مسلم عنه. ومع التعسر فاألمر
ظاهر

[٦٤] عبد الله بن عمرو: المشترك بين ثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن عمرو بن بكار الخياط الكوفي الثقة: برواية يحيى بن زكريا عنه. ومع

التعسر فالوقف.
[٦٥] عبد الله بن القاسم: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

ويمكن استعالم أنه ابن القاسم الحارثي: برواية محمد بن خالد البرقي عنه.
وأنه ابن القاسم الحضرمي: برواية عبد الله بن عبد الرحمن عنه، وروايه محمد بن

الحسن عنه. وحيث التعسر فاألمر سهل، لما عرفت.
[٦٦] عبد الله بن الوليد: المشترك بين ثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن الوليد السمان النخعي الثقة: برواية عبيس بن هشام عنه،
ورواية القاسم بن إسماعيل القرشي عنه.

وأنه ابن الوليد المنقري: برواية أحمد بن زيد الخزاعي عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٦٧] عبد الله بن يحيى: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال أبو محمد

الكاهلي، فإنه ثقة من الثقات.
ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن أبي نصر عنه، ورواية محمد بن أبي عمير عنه،

ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٦٨] عبد الملك بن عقبة: المشترك بين ثقتين خيرين.
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ويستعلم أنه ابن عتبة الهاشمي: برواية الحسن بن علي بن بنت إلياس عنه، ورواية
الحسن بن محمد بن سماعة عنه.

وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي جعفر (عليهما السالم)
وأنه ابن عتبة النخعي الصيرفي: بروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي

الحسن (عليهما السالم). ومع التعسر فال إشكال.
[٦٩] عبيد الله بن عبد الله: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

ويستعلم أنه الدهقان: برواية محمد بن عيسى بن عبيد عنه. ومع تعسر التمييز فال
إشكال.

[٧٠] علي بن إبراهيم: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن إبراهيم بن محمد بن الحسن الجواني الثقة: برواية علي بن

الحسن اإلصبهاني عنه.
وأنه ابن إبراهيم بن هاشم القمي الثقة: برواية الحسن بن حمزة العلوي عنه، ورواية

محمد بن علي ما جيلويه عنه.
وأنه ابن إبراهيم الحناط: برواية حميد عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٧١] علي بن أبي حمزة: المشترك بين الثمالي الثقة، والبطائني الضعيف.
واستعالم أنه البطائني: بما سبق من القرائن الكثيرة. ومع التعسر فالوقف.

[٧٢] علي بن أحمد: المشترك بين ثقة وغيره.
وإمكان استعالم أنه ابن أحمد بن الحسين الطبري اآلملي أبو الحسن الثقة: برواية

علي بن هبة الله عنه.
وأنه ابن أحمد العلوي: برواية حسن بن محمد بن يحيى عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[٧٣] علي بن بالل: المشترك بين ثقتين مؤتمنين.
ويستعلم أنه ابن أبي معاوية: برواية ابن حاشر عنه.
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وممن أخبر بكتبه محمد بن محمد، وأحمد بن علي بن نوح.
وأنه ابن بالل البغدادي أبو الحسن: برواية محمد بن يحيى عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[٧٤] علي بن جعفر: المشترك بين ثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الثقة: برواية العمركي عنه،
ورواية موسى بن القاسم البجلي عنه، ورواية علي بن أسباط عنه، وروايته هو عن

أخيه اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم).
وأنه ابن جعفر البهماني: برواية أحمد بن محمد الطبري عنه. ومع التعسر تقف

الرواية.
[٧٥] علي ابن الحسن: المشترك كذلك.

ويتأتي استعالم أنه ابن الحسن البصري: برواية محمد بن خالد عنه.
وأنه ابن الحسن بن الحجاج: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن الحسن بن رباط البجلي الثقة: برواية محمد بن سماعة عنه، ورواية
الحسن بن محبوب عنه.

وأنه ابن الحسن الصيرفي: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه ابن الحسن الطاطري الثقة: برواية علي بن الحسن بن علي بن فضال عنه.
وأنه ابن الحسن بن علي بن فضال الثقة: برواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه،

وروايته هو عن أخويه عن أبيهما.
وأنه ابن الحسن بن القاسم: برواية التلعكبري عنه.

والفارق بينهما القرينة. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[٧٦] علي بن الحسين: المشترك بين ثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن الحسين السعد آبادي: برواية الكليني عنه، ورواية الرازي
عنه.
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وأنه ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الثقة الجليل: برواية محمد ابنه عنه، ورواية
التلعكبري عنه.

وأنه ابن الحسين بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر (عليه السالم)، أبو القاسم
السيد المرتضى علم

الهدى: بروايته هو عن التلعكبري، وعن الحسين بن علي بن بابويه.
وأنه ابن الحسين الهمداني الثقة: بروايته عن اإلمام الجواد (عليه السالم) حيث ال

مشارك. ومع
التعسر فالوقف

[٧٧] علي بن الحكم: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن الحكم بن الزبير الصالح الذي ال بأس به: برواية محمد بن إسماعيل

عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن الحكم الكوفي الثقة: برواية محمد بن السندي عنه، ورواية أحمد بن

محمد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٧٨] علي بن سليمان: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق إال ابن سليمان

بن الحسن بن الجهم الرازي، فإنه ورع ثبت ثقة فقيه.
ويمكن استعالم أنه هو: برواية علي بن حاتم عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٧٩] علي بن سويد: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن سويد السناني الثقة الممدوح: برواية محمد بن منصور

عنه، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه، ورواية أحمد بن زيد عنه.
وأنه ابن سويد الصنعاني: برواية أحمد بن سهيل عنه. ومع تعسر التمييز تقف

الرواية
علي بن عبيد الله: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن عبيد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العابد الجليل:
برواية

سليمان بن جعفر عنه، ورواية عبيد الله بن علي بن عبيد الله عنه.
وأنه ابن عبيد الله بن محمد: برواية عمرو بن محمد بن عمر بن علي بن
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أبي الحسين عنه. وحيث يعسر التمييز فاألمر سهل.
[٨٠] علي بن محمد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن محمد بن جعفر بن عنبسة: برواية أحمد بن محمد بن
منصور عنه.

وأنه ابن محمد بن جعفر بن موسى: برواية جعفر بن محمد بن قولويه عن أخيه عنه.
وأنه ابن محمد الحداد: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن محمد بن رياح: برواية علي بن همام عنه.
وأنه ابن محمد بن الزبير: برواية التلعكبري عنه. والقرينة فارقة.

وأنه ابن محمد بن شيران الثقة الخير: برواية سعد عنه.
وأنه ابن محمد بن علي بن سعد: برواية أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه،

ورواية محمد بن الحسين بن الوليد عنه.
وأنه ابن محمد بن علي بن عمر الثقة الثبت: برواية عبيد الله بن أحمد األنباري عنه.

وأنه ابن محمد بن قتيبة النيشابوري الثقة الفاضل: برواية أحمد بن إدريس عنه.
وأنه ابن محمد المدائني: برواية الحارث بن أبي اسامة عنه.

وأنه ابن محمد المنقري الكوفي الثقة: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه.
وأنه ابن يعقوب: برواية التلعكبري عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[٨١] عمرو بن إلياس: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه الكوفي: برواية ابن جبلة عنه، وروايته هو عن اإلمامين: أبي

عبد الله، وأبي جعفر (عليهما السالم)
وأنه ابن إلياس بن عمرو الثقة: برواية الطاطري عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٨٢] عمر بن خالد: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن خالد األسدي: برواية إبراهيم بن سليمان عنه.

وأنه ابن خالد األفرق الثقة: برواية صفوان عنه.
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وأنه ابن خالد الواسطي: برواية نصر بن مزاحم عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٨٣] عمرو بن عثمان: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن عثمان الثقفي الخزاز الثقة في الجملة: برواية ابن عقدة عنه، ورواية
أحمد بن محمد بن خالد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٨٤] عمر بن محمد: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن محمد بن سليم، أبو بكر الذي ال بأس به: برواية محمد بن
محمد بن النعمان عنه، ورواية الحسين بن عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن عبدون

عنه.
وأنه ابن محمد بن عبد الرحمن الثقة الممدوح: برواية ابن أبي عمير عنه.

وأنه ابن محمد بن يزيد الثقة الخير: برواية محمد بن عذافر عنه، ورواية محمد بن
عبد الحميد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٨٥] عمر بن يزيد: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن يزيد البياع السابري الثقة: برواية الحسين بن عمر بن يزيد عنه،
ورواية محمد بن عذافر عنه.

وأنه ابن يزيد بن ذبيان: برواية محمد بن زياد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٨٦] العوام (١): المشترك بين اثنين الحظ لهما في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن جوشب: برواية طالب عنه. ومع التعسر فاألمر سهل كما عرفت.
[٨٧] عيسى بن أعين: المشترك بين ثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن أعين الحريري الثقة: برواية عبد الله بن جبلة عنه. ورواية
الحسن بن سماعة عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٨٨] عيسى بن جعفر: المشترك بين ابن جعفر بن علي بن محمد.
--------------------

١. ليس هنا موضع ذكره بل البد من ذكره في الفصل السابق.
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ويستعلم أنه هو: برواية التلعكبري عنه.
وبين ابن جعفر بن عاصم الثقة الذي ال بأس به. ومع التعسر فالوقف.

[٨٩] عيسى بن عبد الله: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن عبد الله بن أحمد: برواية محمد بن الحسن بن خالد عنه.

وأنه ابن عبد الله القمي: بروايته عن أبان، وأحمد بن محمد بن عمر.
وأنه ابن عبد الله الهاشمي: برواية أحمد بن هالل عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٩٠] عيص (١): المشترك بين رجلين.
ويستعلم أنه ابن القاسم البجلي الثقة: برواية صفوان بن يحيى عنه، ورواية ابن أبي

عمير عنه، ورواية الحكم بن مسكين عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٩١] غالب بن عثمان: المشترك بين الثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن عثمان المطلق: برواية الحسن بن علي بن فضال عنه.
وأنه ابن عثمان المنقري الثقة الواقفي: بروايته عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)

حيث ال
مشارك. ومع التعسر فالوقف.

[٩٢] محمد بن إبراهيم: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن إبراهيم بن أبي البالد الثقة الجليل: برواية محمد بن علي بن

محبوب عنه.
وأنه ابن إبراهيم اإلمام: برواية أبي عبد الصمد موسى بن محمد عنه.

وأنه ابن إبراهيم بن مهزيار الثقة الوكيل: برواية محمد بن حمولة عنه.
وأنه ابن إبراهيم بن يوسف: برواية أحمد بن حمدون عنه. وحيث يعسر التمييز

تقف الرواية.
[٩٣] محمد بن أبي بكر: المشترك بين رجلين: أحدهما: محمد بن أبي بكر بن أبي

--------------------
١. ليس هنا موضع ذكره بل البد من ذكره في الفصل السابق.
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قحافة الثقة، الجليل القدر، العظيم المنزلة، الذي هو من أخص خواص أمير المؤمنين
عليه صلوات رب العالمين.

واآلخر: ابن بكر بن همام شيخ األصحاب وعينهم ومتقدمهم، الذي هو من أوثق
الثقات.

ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن موسى بن جراح عنه، ورواية أبي المفضل
عنه. ومع تعسر التمييز فالظاهر عدم اإلشكال.

محمد بن أبي حمزة: المشترك بين ثابت بن أبي صفية الثقة الجليل وبين غيره.
ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالظاهر عدم

اإلشكال، ألن من عداه ال أصل له وال كتاب.
[٩٤] محمد بن أحمد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن أحمد بن إبراهيم بن سليمان: برواية جعفر بن محمد عنه.
وأنه ابن محمد المكنى بأبي الحسن: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن أحمد بن أبي الثلج: برواية الدوري عنه.
وأنه ابن أحمد بن أبي قتادة الثقة: برواية أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه.

وأنه ابن محمد بن بشير اإلصبهاني: برواية محمد بن همام عنه.
وأنه ابن أحمد بن الجنيد الثقة: الجليل: برواية محمد بن محمد بن النعمان الشيخ

المفيد عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه.
وأنه ابن أحمد بن الحرث: برواية ابن بطة عنه.

وأنه ابن أحمد بن الحسين: برواية ابن نوح عنه.
وأنه ابن أحمد بن خاقان الثقة الفقيه: برواية أحمد بن يحيى عن أبيه عنه.

وأنه ابن أحمد بن داود الثقة الجليل، الذي هو شيخ هذه الطائفة وعالمها وفقيهها:
برواية محمد بن محمد بن النعمان عنه. والقرينة فارقة، وبرواية الحسين بن عبيد الله

عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه.
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وأنه ابن محمد بن رجا: برواية حميد عنه.
وأنه ابن أحمد بن روح: برواية أحمد بن إدريس عنه.

وأنه ابن أحمد السناني: برواية أبي جعفر بن بابويه عنه.
وأنه ابن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الثقة الذي كان شيخ هذه الطائفة وفاضلها: برواية

أحمد بن علي بن نوح عنه، ورواية التلعكبري عنه، ورواية محمد بن محمد بن
النعمان عنه. والقرينة فارقة، ورواية القاسم بن العلوي عنه.

وأنه ابن أحمد بن عبد الله بن مهران، أبو جعفر الثقة: برواية محمد بن محمد بن
إسحاق بن خانبة عنه.

وأنه ابن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى: برواية التلعكبري عنه. والفارق القرينة.
وأنه ابن أحمد العلوي: برواية أحمد بن إدريس عنه.

وأنه ابن أحمد بن محمد بن الحرث الثقة: برواية علي بن حاتم عنه، ورواية ابن بطة
عنه.

وأنه ابن أحمد بن محمد بن سنان: برواية ابن نوح عنه، وروايته هو عن أبيه عن جده
محمد بن سنان.

وأنه ابن أحمد بن محمد بن سعيد: برواية التلعكبري عنه. والقرينة فارقة.
وأنه ابن أحمد بن مخزوم: برواية التلعكبري أيضا عنه. والكالم فيه واحد.

وأنه ابن أحمد بن هشام: برواية علي بن بابويه عنه.
وأنه ابن أحمد بن عمران الثقة الجليل: برواية أحمد بن يحيى عن أبيه عنه، ورواية

أحمد بن إدريس عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
[٩٥] محمد بن إسحاق: المشترك بين ثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن إسحاق بن عمار بن حيان الثقة الثبت: برواية محمد بن بكر بن جناح
عنه، ورواية الحسن بن محبوب عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٩٦] محمد بن أسلم: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

(٣٠٩)



ويستعلم أنه ابن أسلم الجبلي: برواية محمد بن علي عنه، ورواية محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٩٧] محمد بن إسماعيل: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن إسماعيل بن بزيع الثقة الصالح: برواية إبراهيم بن عقبة عنه،

ورواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية إبراهيم بن هاشم عنه، ورواية محمد بن
الحسين عنه، ورواية أبي مسروق النهدي عنه، وروايته هو عن محمد بن عذافر.
وأنه ابن إسماعيل بن ميمون الزعفراني الثقة الجليل: برواية عبد الله بن محمد بن

خالد عنه.
وأنه ابن إسماعيل بن أحمد بن بشير البرمكي الثقة المستقيم: برواية محمد بن جعفر

األسدي عنه. ومع تعسر التمييز فال إشكال.
وإنما اإلشكال في محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه محمد بن يعقوب، فإنه

قد طال التشاجر بين األكابر من المتأخرين.
فمنهم: من ظن أنه ابن بزيع الثقة.

ومنهم: من استبعد ذلك وزعم أنه البرمكي بدليل كونه رازيا كالكليني، وزمانه
في نهاية القرب عن زمانه، ألن الصدوق يروي عن الكليني بواسطة واحدة وعن

البرمكي بواسطتين. قال: " وروايته عنه في بعض األخبار بواسطة األسدي
غير قادح " (١).

ومنهم: من مال إلى احتمال أنه أحد المجهولين، إذ البرمكي يروي في أسانيد
بالواسطة، والزعفراني مقدم عليه فهو أولى بها. هذا [لكنك خبير بأن وصف جمع

من المتأخرين الحديث] (٢) المروي عنه بالصحة بل إطباقهم (٣) على ذلك ما عدا
--------------------

١. مشرق الشمسين المطبوع ضمن حبل المتين: ٢٧٦.
٢. في العبارة سقط. والزيادة من جامع المقال: ١١٨، أصفناها لتصحيح العبارة.

٣. في المخطوطتين: " قد أطبقوا "، غيرناه ليتحد سياق الكالم.

(٣١٠)



ابن داود، وإكثار الشيخ محمد بن يعقوب الرواية عنه، وخلو الحديث المروي عنه
من الخلل والتعقيد - كما ال يخفى - كاف في الداللة على حسن حال هذا المذكور.

بل
الحكم [فيه ال يقصر عن الحكم] (١) بغيره ممن جهل حالهم وعد طريقهم في

الصحاح. فتامل في هذا المقام فإنه من مزالق األقدام.
وقد بقي في هذا المرام رجالن ال حظ لهما في التوثيق لدى األعالم.

أحدهما: ابن إسماعيل الجعفري.
ويستعلم أنه هو: برواية أحمد بن نهيك عنه.

واآلخر: ابن إسماعيل بن خيثم.
ويستعلم أنه هو: برواية خضر بن أبان عنه. وحيث يعسر التمييز بين من ذكر

وغيرهم تقف الرواية.
[٩٨] محمد بن بشير: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن بشير الحمدوني الصالح المتكلم: برواية محمد بن رجا عنه.
وأنه ابن بشير المطلق الثقة: برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه. ومع التعسر

فاألمر ظاهر.
[٩٩] محمد بن بكر: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن بكر بن جناح الثقة: برواية علي بن حاتم عنه.
وأنه ابن حمدان: برواية التلعكبري عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٠] محمد بن ثابت: المشترك بين اثنين ال حظ لهما في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن ثابت الذي غير ابن قيس: برواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه.

ومع التعسر فال إشكال.
[١٠١] محمد بن جرير: المشترك كذلك.

--------------------
١. الزيادة من جامع المقال: ١١٨.

(٣١١)



ويستعلم أنه ابن جرير الطبري الجليل الثبت: برواية إبراهيم بن محمد عن أبيه عنه،
ورواية ابن كامل عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٢] محمد بن جعفر: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب الثقة الفاضل: برواية

الحسن بن حمزة العلوي الطبري عنه.
وأنه ابن جعفر بن عنبسة: برواية علي بن محمد بن جعفر عن أبيه عنه.

وأنه ابن جعفر القطني: برواية التلعكبري عنه.
وكذا استعالم أنه ابن جعفر بن الحسن. والقرينة فارقة.

وأنه ابن جعفر بن محمد بن عبد الله المؤدب العالم: برواية أحمد بن عبد الله بن
جلين عنه.

وأنه ابن جعفر بن محمد بن عون األسدي الثقة الجليل: برواية الحسن بن حمزة عنه،
ورواية أحمد بن حمدان القزويني عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٣] محمد بن حسان: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن حسان الرازي: برواية أحمد بن إدريس عنه، ورواية الصفار عنه.

ومع التعسر فاألمر واحد.
[١٠٤] محمد بن الحسن: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن الحسن بن أبي سارة الثقة الثبت: برواية خالد بن عيسى عنه.
وأنه ابن الحسن بن أحمد بن الوليد الثقة الجليل العارف: برواية التلعكبري عنه،
ورواية علي بن أحمد بن محمد بن طاهر عنه، ورواية ابن أبي جيد عنه، ورواية

محمد بن علي بن الحسين عنه، وروايته هو عن الصفار وسعد.
وأنه ابن الحسن بن حمزة: برواية أحمد بن الحسين بن سعيد عنه، ورواية

العمركي بن علي عنه.
وأنه ابن الحسن بن حازم: برواية حميد عنه.

(٣١٢)



وأنه ابن الحسن بن زياد العطار الكوفي الثقة: برواية الحسن بن محمد عنه.
وأنه ابن الحسن بن زياد الميثمي، أبو جعفر الثقة: برواية يعقوب بن يزيد عنه.

وأنه ابن الحسن بن سعيد: برواية أحمد بن محمد بن رياح عنه.
وأنه ابن الحسن بن شمون الضعيف: برواية الحسين بن القاسم عنه. ورواية

سهل بن زياد عنه، ورواية عبد الله بن العال عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن الحسن بن فرج الصفار، أبو جعفر الثقة الراجح: برواية محمد بن الحسن بن

الوليد عنه، ورواية أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه.
وأنه ابن الحسن بن عبد الله الجعفري: برواية عبيد الله بن محمد البلوي عنه.

وأنه ابن الحسن بن علي: برواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه.
وأنه ابن الحسن القمي: برواية التلعكبري عنه. والقرينة فارقة. وحيث يعسر التمييز

تقف الرواية.
[١٠٥] محمد بن الحسين: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن الحسين بن أبي الخطاب أبو جعفر الزيات الثقة الجليل: برواية
محمد بن الحسن الصفار عنه.

وأنه ابن الحسين بن حفص: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن الحسين بن سعد: برواية التلعكبري أيضا عنه. والقرينة فارقة بينهما.

وأنه ابن الحسين بن سفرجلة، أبو الحسين الخزاز الثقة الواضح الرواية ونقيها: برواية
الحسين بن عبيد الله عنه.

وأنه ابن الحسين الصائغ: برواية حميد عنه.
وأنه ابن الحسين بن عبد العزيز: برواية ابن الوليد عنه.

وأنه ابن الحسين بن هارون برواية التلعكبري عنه. والفارق بينه وبين من سبق
القرينة. ومع التعسر فالوقف.

محمد بن الحصين: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق، بل هم إلى

(٣١٣)



الضعف أميل عند التحقيق، فاإلعراض أولى. واألمر أعلى.
[١٠٦] محمد بن حفص: المشترك بين رجلين.

ويستعلم أنه ابن حفص بن عمرو، أبو جعفر العلم الجليل وكيل الناحية المقدسة:
بمقارنته لمن روى عن اإلمام العسكري (عليه السالم).

وأنه ابن حفص بن غياث: برواية محمد بن الوليد عنه، ورواية محمد بن الحسن
الصفار عنه، ورواية الحميري عنه، ورواية سعد عنه. ومع التعسر فاألمر ظاهر.

[١٠٧] محمد بن حكيم: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن حكيم الذي ليس هو الساباطي: برواية جعفر بن محمد بن حكيم
ابنه عنه، ورواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ورواية يونس

عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله، واإلمام أبي الحسن (عليهما السالم). ومع التعسر

فالرجحان ظاهر.
[١٠٨] محمد بن حماد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن حماد بن زيد الحارثي الثقة: برواية محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب عنه، ورواية محمد بن محبوب عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٠٩] محمد بن حمران: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن حمران بن أعين: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية ابن أبي نجران

عنه.
وأنه ابن حمران النهدي، أبو جعفر الثقة: برواية علي بن أسباط عنه. ومع التعسر

فالوقف.
[١١٠] محمد بن حمزة: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق، فالتمييز

وعدمه سيان.
[١١١] محمد بن حيان: المشترك كذلك، فاألمر كذلك.

(٣١٤)



[١١٢] محمد بن خالد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويمكن استعالم أنه ابن خالد بن عبد الرحمن البرقي الثقة العدل: برواية أحمد بن

محمد بن عيسى عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه ابن خالد الطيالسي: برواية علي بن الحسن بن فضال عنه، ورواية سعد بن

عبد الله عنه، ورواية حميد عنه، ورواية محمد بن علي بن محبوب عنه. وحيث
يعسر التمييز تقف الرواية.

[١١٣] محمد بن خليل: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن خليل، أبو جعفر السكاكي: برواية هشام بن الحكم عنه.

وأنه ابن خليل بن أسد الثقفي الثقة: برواية حميد عنه. ومع التعسر فالوقف.
محمد بن داود: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن داود بن سليمان: برواية التلعكبري عنه. ومع العدم فاألمر ظاهر.
[١١٤] محمد بن زياد: المشترك كذلك، ما عدا ابن زياد العطار.

ويستعلم أنه ابن زياد البجلي: برواية الحكم بن أعين عنه.
وأنه ابن زياد السجاد: برواية محمد بن سنان عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١١٥] محمد بن سليم: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه الرازي خادم الرضا (عليه السالم): برواية محمد بن حسان عنه. ومع

التعسر
فاألمر ظاهر.

[١١٦] محمد بن سالم: المشترك بين ثقة وغيره.
ويستعلم هؤالء أو بعضهم بمالحظة الطبقة. ومع التعسر تقف الرواية.

[١١٧] محمد بن سلمة: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق ما عدا ابن
سلمة بن أرتنيل، (١) الجليل من األصحاب، الفقيه القارئ اللغوي، العظيم المنزلة.

--------------------
١. في رجال النجاشي: ٣٣٣ / ٨٩٥: " أرتبيل ".

(٣١٥)



ويستعلم أنه هو: برواية إبراهيم بن عبد الله عنه. ومع التعسر فالرجوع إلى
الترجيح، الختالفهم في المرتبة.

محمد بن سليمان: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن سليمان األصفهاني الثقة: برواية محمد بن زياد عنه.

وأنه ابن سليمان بن الحسن بن الجهم الثقة، الحسن الطريقة، الصحيح االعتقاد: برواية
أبي غالب أحمد بن محمد بن سليمان عنه.

وأنه ابن سليمان بن عبد الله الديلمي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، وروايته هو
عن أبيه عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[١١٨] محمد بن سماعة: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن سماعة بن موسى الحضرمي الثقة الخير: برواية أحمد بن محمد بن
عبد الرحمن عنه، ورواية محمد بن مفضل بن إبراهيم عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١١٩] محمد بن سهل: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن سهل بن اليسع: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عنه،

ورواية أحمد بن محمد عنه.
وروايته هو عن اإلمامين: أبي الحسن الرضا، وأبي جعفر (عليهما السالم). ومع التعسر

فالظاهر عند اإلطالق أنه هو، إذ ال أصل لغيره وال كتاب.
[١٢٠] محمد بن صالح: المشترك كذلك، ما عدا ابن صالح بن محمد الهمداني

الدهقان فإنه ثقة جيد.
واستعالم أنه هو ممكن: برواية علي بن محمد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٢١] محمد بن عباس: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن عباس بن علي ابن مروان الثقة السديد: برواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن عباس بن عيسى، أبو عبد الله الثقة الجيد: برواية حميد عنه. ومع التعسر
فالوقف.

(٣١٦)



[١٢٢] محمد بن عبد الحميد: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن عبد الحميد بن سالم الثقة: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه،

ورواية عبد الله بن جعفر عنه. وحيث التعسر فالوقف.
[١٢٣] محمد بن عبد الرحمن: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن عبد الرحمن الدهلي الثقة الثبت الخير: برواية محمد بن عبد
الرحمن بن محمد العزرمي عنه.

وأنه ابن عبد الرحمن بن قبة الرازي، الجليل القدر، الحسن العقيدة، المتكلم
العارف: برواية ابن بطة عنه. ومع التعسر فالرجوع إلى الترجيح، لتفاوت أحوالهم في

الرتبة.
[١٢٤] محمد بن عبد العزيز: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق، فاألمر

في الجميع ظاهر.
[١٢٥] محمد بن عبد الله: المشترك بين الثقة وغيره.

واستعالم أنه ابن عبد الله بن جعفر الحميري الثقة، كاتب اإلمام صاحب األمر (عليه
السالم)

ممكن: برواية أحمد بن هارون عنه، ورواية جعفر بن الحسين عنه.
وأنه ابن عبد الله الجعفري: برواية عمار بن زيد عنه.

وأنه ابن عبد الله بن رباط البجلي الثقة الجليل: برواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه ابن عبد الله بن عمرو: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه.

وأنه ابن عبد الله بن محمد: برواية ابن نوح عنه.
وأنه ابن عبد الله بن محمد بن علي بن عمرو بن علي بن أبي طالب: برواية القاسم بن

جعفر
عن أبيه عنه.

وأنه ابن عبد الله المكي: برواية حميد عنه. والفارق بينه وبين السابق القرينة.
وأنه ابن عبد الله بن مهران: برواية البرقي عنه.

وأنه ابن عبد الله بن نجيح: برواية ابن ثابت عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.

(٣١٧)



[١٢٦] محمد بن عبد الملك: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق،
فالتمييز وعدمه واحد.

[١٢٧] محمد بن عبيد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويمكن استعالم أنه ابن عبيد بن صالح: برواية الحسين بن أحمد بن إلياس عنه،

وروايته هو عن القاسم بن إسماعيل.
وأنه ابن عبيد بن أبي رافع: برواية علي بن القاسم الكندي عنه. وحيث ال تمييز

فالوقف.
[١٢٨] محمد بن عبيد الله: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن عبيد الله العلوي الحسيني: برواية الحسن بن موسى عنه. ومع التعسر
فالرجوع إلى الترجيح، لما عرفت.

[١٢٩] محمد بن عثمان: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن عثمان بن سعيد العمري، أبو جعفر ذو المنزلة الجليلة في الطائفة:

بمقارنة من يروي عن اإلمام الصادق (عليه السالم)، حيث إنه وكيل له (عليه السالم).
ومع التعسر فالوقف.

[١٣٠] محمد بن عطية: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن عطية الحناط الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه. وحيث ال تمييز فالوقف.

[١٣١] محمد بن علي: المشترك كذلك.
واستعالم أنه ابن علي بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكيل الناحية المقدسة: برواية

القاسم بن محمد بن إبراهيم ابنه عنه.
وأنه ابن علي بن إبراهيم بن موسى، المكنى بأبي سمينة الكذاب الضعيف: برواية

محمد بن أبي القاسم ما جيلويه عنه، ورواية جعفر بن عبد الله المحمدي عنه.
وأنه ابن علي بن أبي شعبة الحلبي الثقة الذي ال يطعن عليه في شيء: برواية ابن

مسكان عنه، ورواية أبي جميلة المفضل بن صالح عنه.
وأنه ابن علي بن أحمد بن هشام: برواية ابن نوح عنه، وروايته هو عن محمد بن
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علي ما جيلويه.
وأنه ابن علي بن جاك، الثقة الفاضل، الثبت: برواية محمد بن أحمد األنباري عنه.

وأنه ابن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه: برواية التلعكبري عنه، ورواية محمد بن
النعمان عنه، ورواية الحسين بن عبد الله عنه، ورواية علي بن أحمد بن العباس

النجاشي عنه، ورواية أبي الحسين بن جعفر بن حكمة (١) عنه، ورواية محمد بن
سليمان عنه.

وأنه ابن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين (عليه السالم): برواية جعفر بن
حمزة بن

القاسم عنه.
وأنه ابن علي الشلمغاني: برواية محمد بن عبد الله بن المطلب عنه.
وأنه ابن علي بن عيسى القمي: برواية محمد بن أحمد بن زياد عنه.

وأنه ابن علي بن الفضل الثقة، الصحيح االعتقاد: برواية التلعكبري عنه. والفارق بينه
وبين من سبق القرينة، ورواية الشريف أبو محمد المحمدي عنه.

وأنه ابن علي بن ما جيلويه: برواية محمد بن علي بن علي بن الحسين بن موسى بن
بابويه عنه.

وأنه ابن علي بن محبوب األشعري القمي الثقة الفقيه: برواية احمد بن إدريس عنه،
ورواية محمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه، ورواية ابن بطة عنه.

وأنه ابن علي بن النعمان الثقة، الجليل القدر، الحسن الحفظ والخاطر: بروايته عن
علي بن الحسين، وأبي جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السالم)، ورواية أحمد بن الخزاعي

عنه،
ورواية يونس بن عبد الرحمن عنه.

وأنه ابن علي الهاشمي: برواية محمد بن حمزة عنه. وحيث ال تمييز تقف الرواية
قطعا.

--------------------
١. الظاهر أنه هو: " جعفر بن الحسين بن حسكة ". راجع جامع الرواة ١: ١٥١.
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[١٣٢] محمد بن عمرو: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن عمرو الجرجاني: برواية البرقي عنه.

وأنه ابن عمرو بن سعيد الزيات الثقة الجيد: برواية علي بن محمد السندي عنه،
وروايته هو عن الرضا (عليه السالم). ومع التعسر فالوقف.

[١٣٣] محمد بن عمر: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن عمر الجرجاني: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه ابن عمر الزيدي: برواية علي بن جعفر البصري عنه.
وأنه ابن عمر بن سالم: برواية محمد بن محمد بن النعمان عنه.

وأنه ابن عمر بن عبد العزيز الكشي، الثقة الخير، الكثير العلم: برواية العياشي عنه،
ورواية هارون بن موسى عنه.

وأنه ابن عمر بن محمد بن سليم: برواية محمد بن النعمان عنه، ورواية التلعكبري
عنه.

وأنه ابن عمر بن يزيد: برواية محمد بن عبد الحميد عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٣٤] محمد بن عمران: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق، فمع

التعسر فاألمر واحد.
[١٣٥] محمد بن عيسى: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن عبد الله بن سعيد شيخ القميين: برواية أحمد بن محمد ابنه
عنه، وروايته هو عن أبي الحسن الرضا (عليه السالم)، وأبي جعفر الثاني عليه التحية

واإلكرام.
وأنه ابن عيسى البلخي: برواية محمد بن الحسين بن عبد العزيز عنه.

وأنه ابن عيسى بن عبيد بن يقطين الخير الذي قربت أنا قبول روايته: برواية الحميري
عنه، ورواية سعد عنه، ورواية ابن همام عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٣٦] محمد بن الفضل: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق فأمرهم
ظاهر.
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[١٣٧] محمد بن الفضيل: المشترك كذلك، ما عدا ابن الفضيل األزدي، وابن
الفضيل بن غزوان، فإنهما ثقتان ال بأس بهما. ومع التعسر فالوقف.

[١٣٨] محمد بن القاسم: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن القاسم أبو بكر: بوقوعه في مرتبة ابن همام، حيث إنه

معاصر له.
وأنه ابن القاسم بن بشار: برواية سعد عنه، ورواية الحميري عنه.

وأنه ابن القاسم بن زكريا المحاربي الثقة الثبت: برواية أبي الحسين بن تمام عنه،
ورواية التلعكبري عنه.

وأنه ابن القاسم بن الفضيل النهدي الثقة الخير: برواية محمد بن خالد عن أبيه عنه.
وأنه ابن القاسم بن المثنى: برواية أحمد بن ميثم عنه.

وأنه ابن القاسم المفسر: برواية أبي جعفر بن بابويه عنه. وحيث ال تمييز تقف
الرواية.

[١٣٩] محمد بن قيس: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن قيس، أبو أحمد األسدي: برواية يحيى بن زكريا الحنفي عنه.
وأنه ابن قيس، أبو عبد الله البجلي الثقة الجليل: برواية عاصم بن حميد عنه، ورواية

ابن أبي عمير عنه. ومع العدم فالوقف.
[١٤٠] محمد بن مالك: المشترك بين رجلين ال حظ لهما في التوثيق فاألمر

ظاهر.
[١٤١] محمد بن المثنى: المشترك كذلك إال أن أحدهما ثقة، وهو ابن المثنى بن

القاسم الكوفي.
ويستعلم أنه هو: برواية أحمد بن محمد بن المثنى عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٤٢] محمد بن محمد: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه محمد بن محمد بن األشعث الثقة الجيد: برواية سهل بن أحمد عنه.
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وأنه محمد بن محمد بن الحسن: برواية ابن نوح عنه.
وأنه محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السالم الثقة الجليل الفقيه النبيل: برواية الشيخ

أبي جعفر الطوسي عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٤٣] محمد بن مروان: المشترك كذلك.

واستعالم أنه األنباري: برواية محمد بن محمد بن يحيى عنه.
وأنه ابن مروان الحناط المدائني الثقة: برواية علي بن إسحاق الكسائي عنه.

وأنه ابن مروان الذهلي: برواية ابن سماعة عنه.
وأنه ابن مروان بن زياد: برواية القاسم بن العالء عنه. وروايته هو عن الحسن بن

محبوب. وحيث التعسر تقف الرواية.
[١٤٤] محمد بن مسعود: المشترك كذلك.

ويتأتى الطائي الكوفي الثقة: برواية عبد الله بن جبلة عنه.
وأنه ابن مسعود بن محمد بن عياش الثقة، الواسع األخبار، البصير بالرواية: برواية

جعفر بن محمد بن مسعود ابنه عنه. ومع التعسر فال وقف، ألن غيرهما ال أصل له
وال كتاب.

[١٤٥] محمد بن مسلم: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن رياح أبو جعفر الثقة، الفقيه، الورع، النبيه، الجليل القدر، الشريف

المنزلة: برواية العالء بن رزين عنه، ورواية ابن بكير عنه. وحيث يعسر التمييز
فالظاهر عدم اإلشكال، إذ لم يعثر لمن عداه بأصل أو كتاب.

[١٤٦] محمد بن مسلمة: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن مسلمة الكوفي الثقة: برواية علي بن الحسن الطاطري عنه. ومع

التعسر فالوقف.
[١٤٧] محمد بن مفضل: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة األشعري الثقة: برواية أحمد بن
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محمد بن سعيد عنه. وحيث التعسر فالوقف.

[١٤٨] محمد بن منصور: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن منصور بن يونس بن روح الكوفي الثقة: برواية محمد بن الحسين

الصائغ عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٤٩] محمد بن موسى: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه ابن موسى، أبو جعفر الملقب بخوراء الثقة: برواية حميد عنه.
وأنه ابن موسى الخورجاني: برواية محمد بن الحق عنه.

وأنه ابن موسى بن عيسى الضعيف: برواية أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه.
وأنه ابن موسى بن المتوكل الثقة: بروايته عن عبد الله بن جعفر الحميري، ورواية

ابن بابويه عنه.
وأنه ابن موسى بن يعقوب: برواية التلعكبري عنه. وحيث يعسر التمييز تقف

الرواية.
[١٥٠] محمد بن ميسر: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن عبد العزيز النخعي بياع الزطي الثقة: برواية محمد بن أبي عمير عنه.
ومع التعسر فالوقف.

[١٥١] محمد بن ميمون: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق
ويستعلم أنه ابن ميمون، أبو نصر الزعفراني: برواية محمد بن عبيد المحاربي عنه.

ومع التعسر فاألمر واحد.
[١٥٢] محمد بن نافع: المشترك بين ثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن نافع الكوفي الثقة الذي ليس باألنصاري وال بالحميري: برواية
حميد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٥٣] محمد بن نصير: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق ما عدا ابن نصر
الكشي، الجليل القدر، فإنه ثقة في الجملة. ومع التعسر فاألمر ظاهر.

(٣٢٣)



[١٥٤] محمد بن نعيم: المشترك بين رجلين. أحدهما ثقة خير، وهو ابن نعيم
الصحاف واألمر بين.

[١٥٥] محمد بن الوليد: المشترك بين ثقة وغيره.
ويمكن استعالم أنه ابن الوليد البجلى الخزاز، أبو جعفر الثقة، النقي الحديث:

برواية أحمد بن محمد بن خالد عنه، ورواية الصفار عنه، وروايته هو عن يونس بن
يعقوب، وحماد بن عثمان. ومع التعذر فالوقف.

[١٥٦] محمد بن همام: المشترك.
ويستعلم أنه ابن همام البغدادي أبو علي الثقة، الجليل القدر: برواية التلعكبري عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[١٥٧] محمد بن هيثم: المشترك بين ثقتين.

ويتأتى استعالم أنه ابن الهيثم بن عروة التميمي الثقة: برواية محمد بن خالد عنه.
ومع التعسر بينه وبين ابن الهيثم العجلي فال إشكال، لما عرفت.

[١٥٨] محمد بن يحيى: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن يحيى، أبو جعفر العطار القمي الثقة، الصحيح الرواية، الكثير

الحديث: برواية الكليني عنه، ورواية أحمد ابنه عنه.
وأنه ابن يحيى الخثعمي: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية ابن سماعة عنه، ورواية

ابن زكريا اللؤلؤي عنه.
وأنه ابن سليم الثقة: برواية أبي إسماعيل السراج عنه.

وأنه ابن يحيى الصيرفي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه.
وأنه ابن يحيى المدني: برواية زكريا بن محمد عنه.

وأنه ابن يحيى المفيش (١): برواية ابن زياد عنه. وحيث يعسر التمييز تقف الرواية.
--------------------

١. العبارات في هذا العنوان متفاوتة ففي نسخة " ب ": " المغيش " وفي جامع المقال: ١٢٩: " المغيثي "،
وفي

رجال النجاشي: ٤٠٤ / ١٠٧١: " المعيني (المغيثي) "، وفي جامع الرواة ٢: ٢١٨: " المعتبي "، وفيه نقال
عن

رجال ابن داود: " المغتبي ".
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[١٥٩] محمد بن يزيد: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق، فاألمر فيهم
واحد.

[١٦٠] محمد بن يعقوب: المشترك بين الثقة وغيره.
واستعالم أنه ابن يعقوب بن إسحاق، أبو جعفر الكليني، الجليل القدر، العظيم

المنزلة، شيخ الطائفة، وأوثق الناس في زمانه ممكن: برواية جعفر بن محمد بن
قولويه عنه، ورواية أبي غالب أحمد بن الرازي عنه، ورواية أبي عبد الله أحمد بن

إبراهيم الصيمري، المعروف بابن أبي رافع عنه، ورواية أبي المفضل محمد بن
عبد الله بن المطلب الشيباني عنه، ورواية أحمد بن علي بن سعيد عنه.

وأنه ابن قيس البجلي: بمقارنته ألبي عبد الله الصادق (عليه السالم)، حيث من رجاله.
ومع

تعسر التمييز تقف الرواية.
[١٦١] محمد بن يوسف: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن يوسف الصنعاني الثقة العين: برواية حماد بن عيسى عنه. ومع
التعسر فالوقف.

[١٦٢] محمد بن يونس: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن يونس بن عبد الرحمن الثقة: بمقارنته لمن روى عن أبي الحسن

الرضا (عليه السالم)، حيث هو من أصحابه، مع احتمال االتحاد. ومع التعسر فاألمر
ظاهر.

[١٦٣] المختار: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه ابن بالل المختار: برواية الصفار عنه، وروايته هو عن فتح بن

يزيد الجرجاني.
وأنه ابن زياد العبدي البصري الثقة: بوروده في طبقة أصحاب اإلمام أبي جعفر

الثاني (عليه السالم). ومع التعسر فالوقف.
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[١٦٤] مخلد: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق، فاألمر في حيز
الظهور.

[١٦٥] مرزبان: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن عمران بن عبد الله، الراوي عن اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم):

برواية
الحسين بن علي عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٦٦] مروان: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه ابن أسلم: برواية معاوية بن وهب عنه.
وأنه ابن قيس: برواية علي بن يعقوب بن الحسين الهاشمي عنه.

وأنه ابن مسلم الكوفي الثقة: برواية الحسين بن علي بن فضال عنه، ورواية علي بن
يعقوب بن الحسين الهاشمي. والفارق القرينة. ومع التعسر فالوقف.

[١٦٧] مسعدة بن صدقة: المشترك بين رجلين الحظ لهما في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن صدقة العامي البتري، المكنى بأبي محمد: برواية هارون بن مسلم

عنه، مع احتمال االتحاد فيهما، واألمر ظاهر.
[١٦٨] معاوية بن وهب: المشترك بين ثقة وغيره.

ويتأتى استعالم انه ابن وهب البجلي، أبو الحسن الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه،
ورواية علي بن الحكم عنه.

وأنه ابن وهب الميثمي: برواية أحمد بن نهيك عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٦٩] منصور بن العباس: المشترك بين رجلين ال قسمة لهما في التوثيق.

ويستعلم أنه ابن العباس، أبو الحسن الرازي: برواية أحمد بن بندار عنه.
وأنه غير المذكور: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه. ومع التعسر فاألمر

واحد.
[١٧٠] موسى بن جعفر: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.

ويتأتى استعالم أنه البغدادي: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه.
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وأنه الكمنداني: برواية أحمد بن يحيى عنه.
وأنه ابن جعفر بن وهب البغدادي: برواية محمد بن أحمد بن أبي قتادة عنه. ومع

التعسر فاألمر فيهم واحد.
[١٧١] موسى بن الحسن: المشترك بين ثقة وغيره.

ويستعلم أنه ابن الحسن بن عامر بن عمران القمي الثقة: برواية الحميري عن أبيه عنه.
ومع التعسر فالوقف.

[١٧٢] موسى بن عمر: المشترك كذلك.
ويمكن استعالم أنه ابن عمر بن بزيع الثقة: برواية يحيى بن زكريا عنه.

وأنه ابن عمر بن يزيد: برواية محمد بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن محمد عنه.
ومع التعسر فالوقف.

[١٧٣] موسى بن عمير: المشترك بين رجلين الحظ لهما في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن عمير الهذلي: برواية عباد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٧٤] موسى بن محمد: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه األشعري: برواية محمد بن عبد الله عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٧٥] وهيب بن حفص: المشترك بين ثقة وغيره.
ويستعلم أنه ابن حفص أبو علي الحريري الثقة: برواية الحسن بن سماعة عنه،

ورواية سعد عنه، ورواية الحميري عنه. ومع التعسر فالوقف.
[١٧٦] هارون بن موسى: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه التلعكبري من بني شيبان الثقة الذي ال يطعن عليه في شيء: بعدم
مقارنته في الرواية ألحد األئمة، أعالم الهداية (عليهم السالم) ال إلى النهاية، بخالف

األعور
البصري. ومع انتفاء التمييز فالظاهر عند اإلطالق أنه، هو، ألن من عداه لم يظفر له

بأصل وال كتاب كما ال يخفى.
[١٧٧] يحيى بن الحسن: المشترك بين جماعة الحظ لهم في التوثيق إال أن ابن
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الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين ال بأس به، فإنه عالم فاضل صدوق.
ويتأتى استعالم أنه هو: برواية موسى بن عقدة عنه، وروايته هو عن اإلمام أبي

الحسن الرضا (عليه السالم). وتقف الرواية حيث ال تمييز.
[١٧٨] يحيى بن زكريا: المشترك بين الثقة وغيره.

ويمكن استعالم أنه ابن زكريا بن شيبان أبو عبد الله الكندي العالف الثقة الجليل:
برواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه.

وأنه ابن زكريا، المعروف بالكنتجي: برواية التلعكبري عنه.
وأنه ابن زكريا اللؤلؤي: برواية أحمد بن جعفر الرازي عنه. وتقف الرواية حيث ال

تمييز.
[١٧٩] يحيى بن سعيد: المشترك كذلك.

ويستعلم أنه ابن سعيد القطان، أبو زكريا الثقة: برواية محمد بن بشار عنه. وتقف
الرواية حيث ال تمييز.

[١٨٠] يحيى بن سعيد بن عبد الحميد (١): المشترك بين رجلين ال حظ لهما في
التوثيق.

ويستعلم أنه ابن عبد الحميد غير الحماني: برواية محمد بن أيوب عنه. وال يبعد
أن يكونا واحدا فتأمل.

[١٨١] يحيى بن عبد الله: المشترك بين جماعة ال قسمة لهم في التوثيق، فمع
عدم التمييز فاألمر سهل.

[١٨٢] يحيى بن عمران: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه ابن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي الثقة، الصحيح الحديث،

ونقيه: برواية ابن أبي عمير عنه.
--------------------

١. كذا في المخطوطتين والظاهر أن الصحيح: " يحيى بن عبد الحميد "، كما في جامع المقال: ١٣١.

(٣٢٨)



وأنه ابن عمران الحلبي: برواية أحمد بن محمد عنه، ورواية النضر بن سويد عنه،
مع احتمال أنه األول. وتقف الرواية حيث ال تمييز.

[١٨٣] يحيى بن محمد: المشترك بين جماعة ال حظ لهم في التوثيق.
ويستعلم أنه ابن محمد بن أحمد الفقيه العالم: بعدم استناد حديثه إلى أحد األئمة -

صلوات الله عليهم - واألمر ظاهر.
[١٨٤] يزيد بن إسحاق: المشترك بين جماعة منهم، ابن إسحاق بن أبي إسحاق

الغنوي، وابن إسحاق بن إسحاق الغنوي الملقب بشعر، وابن إسحاق شعر. ويحتمل
االتحاد في الجميع كما ال يخفى. والله أعلم بالحقيقة والخفية والدقيقة.
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[٦] فصل
استعالم من اشترك في الكنية فقط على غير ذلك النمط

[١] أبو أيوب: المشترك بين الثقة وغيره كما سبق.
ويتأتى استعالم أنه ابن عثمان الخزاز الثقة: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية

صفوان بن يحيى عنه، ورواية الحسن بن محبوب عنه.
وأنه األنباري: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.

وأنه المدني: برواية علي بن محمد بن ماجيلويه عنه. وحيث ال تمييز تقف الرواية.
[٢] أبو بصير: المشترك كذلك.

واستعالم أنه عبد الله بن محمد األسدي: برواية عبد الله بن وضاح عنه.
وأنه ليث بن البختري الذي أجمعت العصابة على تصديقه: برواية أبي جميلة

المفضل بن صالح عنه كما سبق، ورواية عاصم بن حميد عنه، ورواية ابن مسكان
عنه. كما ورد في بعض األخبار.

وأنه يحيى بن القاسم الحذاء: برواية علي بن أبي حمزة البطائني عنه، ورواية
يعقوب بن شعيب عنه. وقال بعض األعالم. في هذا المقام:

إذا وردت الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله، أو عن أبي جعفر، أو عن
أحدهما، أو في وسط السند. فإن كان الراوي عنه علي بن أبي حمزة، أو شعيب
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العقرقوفي فهو األعمى الضعيف. وإن كان غيرهما فهو مشترك بينه وبين ليث
المرادي، واحتمال غيرهما بعيد، لعدم وروده في األخبار. (١). انتهى.

وهو جيد كما ترى. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.
[٣] أبو بكر: المشترك كذلك.

انتهى يتأتى استعالم أنه إبراهيم بن أبي سماك لثقة: برواية محمد بن حسان عنه،
ورواية الحسن بن علي بن فضال عنه.

وأنه ابن أبي شيبة: برواية أحمد بن أشيم عنه.
وأنه أبو بكر الوراق، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلين الثقة األمين: برواية

الحسين بن عبيد الله الغضائري عنه.
وأنه أبو بكر المؤدب، محمد بن جعفر بن محمد: برواية أبي بكر أحمد بن جلين عنه.

وأنه ابن شيبة: برواية بن حصين عنه. وتقف الرواية حيث ال تمييز.
[٤] أبو جعفر: المشترك كذلك.

ويتاتى استعالم أنه األحول محمد بن علي بن النعمان الثقة الجليل: بروايته عن
علي بن الحسين، وابن جعفر، وأبي عبد الله (عليهم السالم)، ورواية أحمد بن زيد

الخزاعي
عنه، ورواية يونس بن عبد الرحمن عنه كما سبق.

وأنه ابن الحسين بن عبد الملك األودي الثقة النبيل: برواية الزبير عنه، وروايته هو عن
الحسن بن علي بن محبوب.

وأنه أبو جعفر البصري الثقة الخير: برواية الفضل بن شاذان عنه.
وأنه ابن أبي الخطاب: برواية محمد بن الصفار عنه.

وأنه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه الثقة الجليل القدر، ألنه قد يطلق عليه: بوقوعه
في أول السند كثيرا، وبرواية الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد كثيرا عنه.

--------------------
١. نسبه إلى القيل في جامع المقال: ١٣٣ وهداية المحدثين: ٢٧٣.
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وكذا قد يطلق أبو جعفر على أحمد بن محمد بن عيسى الثقة النقي.
ويستعلم أنه هو: برواية سعد عنه، إذ كثيرا ما يرد سعد بن عبد الله عن أبى جعفر،
والمراد هذا الغضنفر، وبروايته هو عن علي بن حديد، ورواية محمد بن يحيى عنه،

ورواية أحمد بن إدريس عنه، ورواية محمد بن يحيى المحاربي عنه، ورواية
محمد بن علي الهمداني عنه، ورواية محمد بن هارون عنه، ورواية ميمونة عنه،

ورواية محمد بن عبد الله بن مهران عنه. ومع تعسر التمييز فالوقف.
[٥] أبو الحسن: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه محمد بن أحمد بن داود الثقة، شيخ األصحاب في زمانه
ورئيسهم: برواية الشيخ المفيد عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية الحسن بن

عبيد الله عنه، كما سلف.
وأنه ابن عشابة: برواية حميد عنه.

وأنه الليثي: برواية هارون بن مسلم عنه.
وأنه الموصلي: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه.

وأنه علي بن النعمان النخعي الثقة الجليل: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية
ابن أبي الخطاب عنه، كما مر.

وأنه النهدي: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه.
وقد يراد بأبي الحسن عند اإلطالق: علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الثقة الجليل

القدر.
ويستعلم أنه هو: بوروده أول السند، وبرواية محمد بن أحمد بن داود عنه. ومع

التعسر فالوقف.
[٦] أبو الحسين: المشترك كذلك.

واستعالم أنه ابن أبي طاهر الطبري ممكن: بروايته هو عن أبي جعفر األسدي، وعن
جعفر بن محمد بن مالك.
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وأنه الحمدوني، محمد بن بشير الذي هو عين األصحاب في عصره: برواية
محمد بن أحمد بن رجا عنه.

وأنه النخعي، أيوب بن نوح بن دراج الثقة الخير: برواية محمد بن علي بن محبوب
عنه، ورواية أحمد بن محمد بن خالد عنه، ورواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية

الحميري عنه. وتقف الرواية حيث ال تمييز.
[٧] أبو الحصير: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه األسدي: برواية القاسم بن إسماعيل عنه.
وأنه الحصيني الثقة: بوروده في طبقة رجال اإلمام أبي الحسن الثالث (عليه السالم).

ومع
التعسر فالوقف.

[٨] أبو حمزة: المشترك كذلك.
ويمكن استعالم أنه الثمالي، ثابت بن أبي صفية الثقة الجليل: برواية عبد ربه عنه،

ورواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية يونس بن علي العطار عنه، ورواية
محمد بن عياش عنه، وروايته هو عن األئمة: علي بن الحسين، ومحمد بن علي،

وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر (عليهم السالم)، كما عرفت.
وأنه الغنوي: برواية عبد الله بن الصلت عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٩] أبو خالد: المشترك كذلك.
ويتأتى استعالم أنه القماط الثقة الخير المسمى يزيد: برواية محمد بن سنان عنه،

ورواية ابن سماعة عنه، وروايته هو عن حمران بن أعين.
وورد: صفوان بن يحيى عن أبي خالد صالح القماط، فمحتمل هو أو غيره، لكن

الرجوع إلى القرائن، فإنها مرجحات.
وأنه مولى علي بن يقطين: بروايته عن اإلمام أبي الحسن (عليه السالم) حيث ال

مشارك. وتقف
الرواية حيث ال تمييز.

[١٠] أبو الربيع: المشترك بين رجلين ال نصيب لهما في التوفيق.
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ويستعلم أنه خالد بن حريز: برواية ابن حميد عنه. ومع التعسر فال إشكال، لما
عرفت.

[١١] أبو زكريا: المشترك بين المشترك بين ثقة وغيره.
ويستعلم أنه األعور الثقة: برواية علي بن رباط عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٢] أبو زيد: المشترك بين جماعة ال نصيب لهم في التوثيق.
ويستعلم أنه الرطاب: برواية علي بن الحسن عنه.

وأنه المكي: بوروده في طبقة رجال اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم).
وأنه مولى عمرو بن حريث: بوروده في طبقة رجال اإلمام علي أمير المؤمنين عليه

صلوات رب العالمين، ومع تعسر التمييز فالحال واحد.
[١٣] أبو ساسان: المشترك بين رجلين كذلك.

ويستعلم أنه الكوفي: برواية محمد بن أبي حمزة عنه. ومع التعسر فاألمر ظاهر.
أبو سعيد: المشترك بين جماعة كذلك ما عدا القماط الثقة.

ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن سنان عنه.
وأنه المكاري: برواية القاسم بن إسماعيل القرشي عنه. ومع التعسر فالوقف.

[١٤] أبو سليمان: المشترك بين جماعة.
ويتأتى استعالم أنه أبو سليمان الجبلي: برواية أحمد بن أبي عبد الله البرقي عنه.
وأنه الحماد: برواية الحسن بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن أشيم عنه، وروايته

هو عن اإلمام أبى عبد الله الصادق (عليه السالم) حيث ال مشارك.
وأنه أبو سليمان غير من ذكر: برواية ابن نهيك عنه. ومع التعسر فالحال واحد.

[١٥] أبو صادق: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه ابن بشر بن غالب: بوروده في طبقة رجال علي أمير المؤمنين عليه

صلوات رب العالمين.
ومثله أبو صادق الجرمي. ومع التعسر فاألمر ظاهر.
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[١٦] أبو الصباح: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه إبراهيم بن نعيم الكناني الثقة: برواية صفوان عنه، ورواية

محمد بن الفضيل عنه، ورواية محمد بن إسماعيل بن بزيع عنه، ورواية عثمان بن
عيسى عنه، ورواية علي بن الحسين بن رباط عنه، ورواية محمد بن إسحاق الخزاز

عنه، ورواية ظريف بن ناصح عنه.
وأنه مولى آل سام: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل عنه،

وصفوان بن يحيى عنه. والقرينة بينهما فارقة. ومع التعسر فالوقف.
[١٧] أبو طالب: المشترك كذلك.

ويتأتى استعالم أنه األزدي البصري: برواية محمد بن خالد عنه.
وأنه األنباري، عبد الله بن أبي زيد الضعيف: برواية أحمد بن عبدون عنه، ورواية

أحمد بن عبد الواحد عنه، ورواية التلعكبري عنه.
وأنه القمي، عبد الله بن الصلت الثقة الجليل: برواية علي ابنه عنه، ورواية ابن بطة
عنه، ورواية محمد بن عبد الجبار عنه، كما عرفت. وتقف الرواية حيث ال تمييز.

[١٨] أبو طاهر: المشترك كذلك.
ويستعلم أنه حمزة بن اليسع األشعري الثقة الخير: برواية أحمد بن محمد بن عيسى

عنه.
وروايته هو عن زكريا بن آدم. ومع التعسر فالوقف.

[١٩] أبو العباس: المشترك كذلك.
ويتأتى أنه البقباق، الفضل بن عبد الملك: برواية الحسين بن داود بن حصين

عن أبيه عنه.
وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) حيث ال مشارك.

وأنه الحميري، عبد الله بن جعفر الثقة الجليل: برواية أحمد بن محمد بن يحيى
العطار عنه، ورواية محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عنه، ورواية محمد بن
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الحسين عنه، كما سبق.
وأنه صاحب العمار بن مروان: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية محمد بن

عبد الله عنه.
وأنه الكوفي، محمد بن نوح بن جعفر الرزاز: برواية محمد بن يعقوب عنه.
وأنه أحمد بن نوح الثقة الخير: برواية النجاشي صاحب كتاب الرجال عنه.

وكثيرا ما يرد أبو العباس، أحمد بن محمد، والمراد به: ابن نوح السيرافي على الظاهر.
ومع التعسر فالوقف.

[٢٠] أبو عبد الرحمن: المشترك بين جماعة.
ويمكن استعالم أنه األعرج: برواية القاسم بن إسماعيل القرشي عنه.

وأنه العرزمي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
وأنه المسعودي: برواية جعفر بن محمد بن موسى عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٢١] أبو عبد الله: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه الجاموراني: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية

محمد بن أحمد بن يحيى عنه.
وأنه العاصمي الثقة الجليل، أحمد بن محمد: برواية ابن الجنيد عنه، ورواية ابن

داود عنه.
وأنه عبد الله األشعري الثقة الجيد، الحسين بن محمد بن عمران: برواية الكليني عنه.

وأنه العمركي بن علي بن محمد البوفكي الثقة الجليل: برواية أحمد بن إسماعيل
العلوي عنه، ورواية عبد الله بن جعفر عنه، وروايته هو عن علي بن جعفر.

وأنه الفراء: برواية ابن [أبي] عمير عنه.
وأنه زكريا بن محمد: برواية محمد بن عيسى عنه. وتقف الرواية حيث ال تمييز.

[٢٢] أبو عثمان: المشترك بين رجلين ال حظ لهما في التوثيق.
ويستعلم أنه األحول: برواية صفوان بن يحيى عنه. والتمييز وعدمه واحد.
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[٢٣] أبو علي: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه األشعري، محمد بن عيسى بن عبد الله شيخ القميين ورئيسهم:

برواية أحمد بن محمد بن عيسى ابنه عنه.
وأنه البزوفري: برواية التلعكبري عنه، وروايته هو عن أبي على األشعري.

وأنه الحارثي: برواية محمد بن خالد عنه.
وأنه ابن راشد الوكيل: بوروده في طبقة رجال اإلمام الجواد (عليه السالم)، واإلمام

الهادي عليه
التحية واالكرام، ألنه من رجالهما.

وأنه صاحب الكلل: برواية أبي أيوب عنه، وروايته هو عن أبان.
وأنه محمد بن همام الثقة التمام: برواية التلعكبري عنه. وحيث ال تمييز فالوقف.

[٢٤] أبو عمار: المشترك بين رجلين ليس لهما في التوثيق حظ.
ويستعلم أنه الطحان: برواية أحمد بن ميثم عنه. ومع التعسر فاألمر سهل.

[٢٥] أبو عمرو: المشترك بين جماعة غير موثقين.
ويستعلم أنه النصر: برواية حميد عنه.

وأنه الفارسي: بوروده في طبقة رجال علي أمير المؤمنين - عليه صلوات رب
العالمين - ألنه من خواصه. ومع تعسر التمييز فالحال في الكل واحد.

[٢٦] أبو غسان: المشترك بين رجلين كذلك.
ويستعلم أنه الذهلي، مالك بن إسماعيل: برواية ابن نهيك عنه. واألمر ظاهر.

[٢٧] أبو الفرج: المشترك بين جماعة كذلك.
ويتأتى استعالم أنه األصفهاني الزيدي علي بن الحسين الكاتب: برواية الدوري عنه،

وروايته هو عن أحمد بن عبدون.
وأنه السندي: برواية أحمد بن رياح عنه. وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه

السالم).
وأنه القمي: برواية علي بن الحكم عنه، وروايته هو عن معاذ. ومع تعسر التمييز

فالحال في الجميع واحد.
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[٢٨] أبو الفضل: المشترك بين الثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه الثقفي الثقة، ابن عامر بن رياح: برواية سعد بن عبد الله عنه،

ورواية حسن بن علي الكوفي عنه، ورواية أيوب بن نوح عنه.
وأنه سالم الحناط الثقة الخير: برواية عاصم عنه، ورواية صفوان عنه، ورواية

إسحاق بن عمار عنه.
وأنه الخراساني: برواية معاوية بن حكيم عنه.

وأنه الصابوني: برواية أبي علي بن كرامة بن أحمد عنه، ورواية أبي محمد بن
الحسن عنه، ورواية جعفر بن محمد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٢٩] أبو القاسم: المشترك كذلك.
واستعالم أنه حميد بن زياد الثقة الجليل ممكن: برواية أبي طالب األنباري عنه،

ورواية أبي المفضل عنه، ورواية الحسين بن علي بن شعبان عنه، ورواية أحمد بن
جعفر بن سفيان عنه، ورواية علي بن حاتم عنه.

وأنه معاوية بن عمار الثقة الجليل القدر: برواية ابن أبي عمير (١) عنه، ورواية
صفوان بن يحيى عنه، ورواية محمد بن سكين عنه.

وأنه ابن قولويه الثقة النبيل: بروايته هو عن سعد، ورواية التلعكبري عنه، ورواية
الشيخ المفيد عنه، ورواية الحسين بن عبيد الله عنه، ورواية أحمد بن عبدون عنه.

ومع التعسر فالوقف.
[٣٠] أبو مالك: المشترك بين جماعة.

ويستعلم أنه الجهني: برواية ابن أبي عمير عنه. ومع التعسر فالحال واحد.
[٣١] أبو محمد: المشترك بين الثقة وغيره.

ويتأتى استعالم أنه األسدي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه.
--------------------

١. في المخطوطتين: " ابن عمر " والصحيح ما أثبتناه.
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وأنه الحجال الثقة المفضال، عبد الله بن محمد: برواية أحمد بن أبي عبد الله عن
أبيه عنه، ورواية العالء بن الحسن الكوفي عنه.

وأنه الخزاز: برواية ابن أبي عمير عنه.
وأنه الفزاري: برواية ابن أبي عمير أيضا عنه. والقرينة فارقة.

وأنه الواسطي: برواية الحسن بن محبوب عنه. وتقف الرواية حيث ال تمييز.
[٣٢] أبو مخلد: المشترك بين اثنين الحظ لهما في التوثيق.

ويستعلم أنه السراج: برواية ابن أبي عمير عنه، ورواية القاسم بن إسماعيل
القرشي عنه. ومع التعسر فاألمر ظاهر.

[٣٣] أبو مريم: المشترك بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه عبد الغفار بن القاسم الثقة العالم: برواية الحسين بن محبوب

عنه، ورواية محمد بن موسى خوراء عنه، وروايته هو عن اإلمامين: أبي جعفر، وأبي
عبد الله (عليهما السالم). ومع تعسر التمييز، فالظاهر أنه هو عند اإلطالق، إذ ال أصل

لغيره
وال كتاب.

[٣٤] أبو مسعود: المشترك بين اثنين ال قسمة لهما في التوثيق.
ويستعلم أنه الطائي: برواية ابن أبي عمير عنه ومع التعسر فاألمر واحد.

[٣٥] أبو هارون: المشترك بين جماعة.
ويتأتى استعالم أنه السنجي (١): برواية عبيس بن هشام عنه.

وأنه هو الشيخ الجليل الخير من شيوخ أصحاب اإلمام أبي جعفر (عليه السالم): برواية
عبد الرحمن بن أبي نجران عنه.

وأنه المكفوف موسى بن عمير: برواية عبيس بن هشام عنه. والقرينة فارقة بينهما.
--------------------

١. في هداية المحدثين: ٣٠٠: " البوسنجي ".
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وحيث يعسر التمييز فالحال فيهم واحد.
[٣٦] أبو هالل: المشترك بين اثنين الحظ لهما في التوثيق.

واستعالم أنه الرازي: برواية حفص بن البختري عنه.
وأنه اآلخر: برواية يعقوب بن سالم عنه. ومع التعسر فاألمر ظاهر.

[٣٧] أبو يحيى: المشترك بين جماعة.
ويتاتى استعالم أنه األهوازي: برواية جعفر بن محمد بن مالك عنه.

وأنه الحناط: برواية الحسن بن محمد بن سماعة عنه.
وأنه المكفوف: برواية عمر بن طرخان عنه، وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه

السالم)
حيث ال مشارك.

وأنه الموصلي زكريا، الملقب بكوكب الدم الخير الجليل: بوروده في طبقه رجال
اإلمام أبي الحسن الرضا (عليه السالم).

وأنه الواسطي: برواية أحمد بن أبي عبد الله عنه، ورواية محمد بن أحمد بن
يحيى عنه. ومع التعسر فالحال واحد بحسب الظاهر. وال يخفى أن لشدة اإلمعان في

مالحظة المراتب والقرائن دخال تاما في االطالع على الترجيح فتدبر.
[٣٨] أبو يعقوب: المشترك بين جماعة.

ويستعلم أنه الجعفي: برواية أحمد بن ميثم عنه. ومع التعسر فالحال في الجميع واحد.
هذا ما صدر بأب.

[المشتركون في ما صدر بابن]
وأما ما صدر بابن فمنهم:

[١] ابن أبي ليلى: المشترك بين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين محمد بن
عبد الرحمن.

ويستعلم أنه هو: بروايته عن علي أمير المؤمنين - عليه صلوات رب العالمين -
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ألنه من أصحابه وشهد معه بعض وقائعه.

[٢] ابن رباط: المشترك بين الثقة وغيره.
ويستعلم أنه الحسن بن رباط: برواية الحسن بن محبوب عنه. وتقف الرواية حيث

ال تمييز.
[٣] ابن سنان: المشترك بين عبد الله الثقة المنيف، ومحمد الضعيف.

ويستعلم أنه هو األول: برواية النضر بن سويد عنه، ورواية عبد الله بن المغيرة
عنه، ورواية عبد الرحمن بن أبي نجران عنه، ورواية أحمد بن محمد بن أبي نصر

عنه، ورواية فضالة عنه، ورواية عبد الله بن جبلة عنه، وروايته هو عن عمر بن يزيد،
وأبي حمزة، وحفص األعور، واإلمام أبي عبد الله (عليه السالم) بغير واسطة.

بخالف الثاني.
ويتأتى استعالم أنه هو: برواية أيوب بن نوح عنه، ورواية موسى بن القاسم عنه،

ورواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية الحسين بن سعيد عنه، ورواية
علي بن الحكم عنه: وتقف الرواية حيث ال تمييز.

[٤] ابن طاووس: المشترك بين اثنين خيرين: أحدهما: جمال الدين الثقة األمين
أحمد بن موسى بن جعفر صاحب التصانيف الجليلة والتآليف الجميلة.

واآلخر: ابنه عبد الكريم الفقيه، النحوي، الصرفي، العروضي، الصالح، الزاهد،
الراحج، العابد. ومع تعسر التمييز فال بأس، الشتراكهما في مرتبة القبول.

[٥] ابن العزرمي: المشترك بين ثقتين خيرين: عيسى بن صبيح، وعبد الرحمن بن
محمد.

ويتأتى استعالم أنه هو: برواية زكريا بن أحمد عنه.
ورواية يوسف بن الحارث عنه، وروايته هو عن اإلمام أبي عبد الله (عليه السالم)

كعيسى بن صبيح. ومع التعسر فال إشكال، لالشتراك كما عرفت.
[٦] ابن الغضائري: المشترك بين الحسين الذي هو شيخ جليل من مشايخ هذه
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الطائفة وبين أحمد ابنه.
ويتأتى استعالم أنه األول: برواية الشيخ الطوسي ومن في مرتبته عنه.

وأنه الثاني: بذكره في مبحث الجرح والتعديل وان احتمل غيره. وحيث ال تمييز
فاألقوى عدم اإلشكال، الشتراكهما في القبول عندي.

[٧] ابن مسكان: المشترك بين عبد الله بن مسكان الثقة الجليل وبين غيره.
ويتأتى استعالم أنه هو: برواية محمد بن سنان عنه، ورواية الحسين بن هاشم
عنه، ورواية ابن أبي عمير عنه، ورواية صفوان عنه، وروايته هو عن اإلمام أبي

الحسن موسى، واإلمام أبي عبد الله في قول.
وأنه عمران بن مسكان الثقة الخير: برواية حميد بن زياد عنه. وحيث يعسر التمييز

فالوقف على الظاهر. والله أعلم بالسرائر.
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[٧] فصل
استعالم من اشترك في النسب فقط

[١] األسدي: المشترك بين محمد بن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن عون األسدي
الثقة الجليل، وبين غيره كما مر.

ويستعلم أنه هو: برواية إبراهيم بن سليمان بن حيان عنه. وحيث يعسر التمييز
بينه وبين غيره تقف الرواية.

[٢] البرقي: المشترك بين محمد بن خالد، وبين ابنه أحمد.
ويتأتى استعالم أنه محمد المختلف في توثيقه: برواية أحمد بن محمد بن

عيسى عنه، ورواية أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عنه، ووروده في طبقة من روى
عن اإلمام موسى بن جعفر، واإلمام علي بن موسى (عليهما السالم). وكثيرا ما يرد

أحمد بن
محمد عن البرقي، والظاهر أن المراد به محمد ال أحمد. فتأمل.

وأنه أحمد الثقة الجليل: برواية الحسن بن حمزة الطبري عنه، ورواية ابن بطة
عنه، ورواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية علي بن الحسين السعدآبادي عنه، ورواية
محمد بن الحسن الصفار عنه. ومع تعسر الفرق فتتبع القرائن، لعدم التساوي بينهما

في التوثيق.
[٣] الباللي: المشترك بين محمد بن علي بن بالل الثقة الخير المأمون، وبين
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علي بن بالل البغدادي الثقة الخير، وبين أبي الطيب علي بن بالل المهلبي الثقة
النقي.

ويتأتى استعالم أنه البغدادي: برواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه.
وأنه علي أخوه محمد المذكور: بروايته عن اإلمام علي الهادي (عليه السالم).

وأنه المهلبي: برواية ابن حاشر عنه ومع التعسر فالوقف، إذ لم يظفر لعلي بن
بالل بتوثيق، فأمره مبهم.

[٤] الجرمي: المشترك بين محمد بن علي بن الحسين الطاطري الثقة الجليل،
وبين إسماعيل بن عبد الرحمن.

ويستعلم أنه األول: برواية محمد بن أحمد بن ثابت عنه، ورواية علي بن
الحسين بن فضال عنه، ورواية أحمد بن عمير بن كبسة المهدي (١) عنه، ومع التعسر

فالوقف، لعدم التكافؤ ظاهرا.
[٥] الجعفري: المشترك بين داود بن القاسم، وبين سليمان بن جعفر، ولم

يظفر لكل منهما بما يوجب حسن القبول، فاألمر ظاهر.
[٦] الجواني: المشترك بين علي بن إبراهيم بن محمد، وبين محمد بن

عبيد الله األعرج، وكالهما في المرتبة سواء.
[٧] الحلبي: المشترك بين عبيد الله بن علي بن أبي شعبة، وبين إخوته وأبيهم

أيضا كما سبق إال أنه في الغالب يراد به عبيد الله.
ويستعلم أنه هو: برواية حماد بن عثمان عنه.

وأنه أخوه محمد: برواية صفوان عنه، ورواية بن مسكان عنه، ورواية أبي جميلة
المفضل بن صالح عنه. ومع التعسر فال إشكال، الشتراك الجميع في العدالة.

--------------------
١. كذا في المخطوطتين ولعل الصحيح: " أحمد بن عمر بن كيسبة ". راجع معجم رجال الحديث ٢:

١٧٨ / ٧٢٣ و
.١٨١ / ٧٣٢
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الخديجي المشترك بين األصغر علي بن عبد الله بن محمد، وبين علي بن
عبد المنعم.

ويستعلم أنه األصغر: برواية أحمد بن إبراهيم بن أبي نافع عنه. ومع التعسر فاألمر
واحد.

[٨] الساباطي: المشترك بين محمد بن سعيد الثقة الخير، وبين غيره.
ويستعلم أنه هو: برواية مصدق بن صدقة عنه. ومع تعسر التمييز تقف الرواية.

[٩] الصفواني: المشترك بين محمد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة، وبين
عبد الله بن عبد الرحمن. وحالهما غير معلوم فهما في المرتبة سواء.

[١٠] الطاطري: المشترك بين علي بن الحسن بن محمد الثقة الجليل، وبين يوسف بن
إبراهيم.

ويستعلم أنه األول: برواية محمد بن أحمد بن ثابت عنه، ورواية علي بن
الحسن بن فضال عنه، كما سلف ومع التعسر فالوقف.

[١١] العاصمي: المشترك بين أحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة، وبين
عيسى بن جعفر بن عاصم. وحالهما في عدم التوثيق سواء.

[١٢] العزرمي: المشترك بين عبد الرحمن بن محمد الثقة الجيد، وبين
عيسى بن أبي منصور الثقة، وبين محمد بن عبد الرحمن الكوفي.

ويستعلم أنه األول: برواية زكريا بن يحيى عنه، ورواية يوسف بن الحارث عنه.
ومع التعسر فالوقف، لكون الكوفي غير معلوم الحال.

[١٣] العامري: المشترك بين عثمان بن عيسى الرواسي الضعيف، وبين
عبيد بن كثير، وبين الحسين بن عثمان بن شريك الثقة الخير.

ويستعلم أنه األول: برواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه، ورواية الحسين بن
أبي الخطاب عنه.

وأنه الثاني: بروايته عن اإلمام علي بن الحسين، واإلمام أبي جعفر الباقر (عليهما
السالم).

(٣٤٧)



وأنه الثالث الثقة: برواية أبي جعفر محمد بن العباس عنه. وتقف الرواية حيث
ال تمييز.

[١٤] العمري: المشترك بين عثمان بن سعيد الثقة الجليل، وبين محمد بن
عثمان ابنه الوكيلين لصاحب األمر (عليه السالم)، وبين حفص بن عمرو الوكيل أيضا.

والقرينة بينهم فارقة. ومع التعسر فللتوقف مجال، لعدم توثيق الكل، وعدم
االكتفاء بالوكالة مع االحتمال كما ال يخفى.

[١٥] الكاهلي: المشترك بين عبد الله بن يحيى الثقة في الجملة، وبين إسحاق
بشر الثقة الخير.

ويتأتى استعالم أنه ابن يحيى: برواية أحمد بن محمد بن أبي نصر عنه، ورواية
أحمد بن أبي عبد الله عنه ٧ ورواية محمد بن أبي عمير عنه.

وأنه إسحاق: برواية أحمد بن سعيد عنه. ومع تعسر التمييز فالرجوع إليه في
المراتب، فإن فقد فاألمر ظاهر.

[١٦] الكلبي: المشترك بين الحسن بن علوان، وبين الحسين أخيه العاميين،
ولكن الحسن أخص بنا وأولى كما يستفاد من كالم بعض األمجاد، والمتتبع المطلع

على المراد (١). وكيف ما كان فالظاهر في القضية أن مرتبتهما على السوية.
[١٧] اللؤلؤي: المشترك بين الحسن بن الحسين اللؤلؤي الثقة الخير، وبين يحيى بن

زكريا الضعيف.
ويتأتى استعالم أنه األول: برواية محمد بن يحيى عنه، ورواية إبراهيم بن سليم

عنه.
وأنه الثاني: برواية أحمد بن جعفر الرازي عنه. واالستعمال في األول هو الغالب.

ومع التعسر فالوقف.
--------------------

١. رجال النجاشي: ٥٢ / ١١٦، خالصة األقوال: ١٠٦ / ٢٥٤.

(٣٤٨)



[١٨] المسلي: المشترك بين محمد بن عبد الله، وربيع (١) بن محمد، وعمرو بن
عبد الحكم وغيرهم أيضا. والقرائن بينهم فارقة.

[١٩] المسمعي: المشترك بين محمد بن عبد الله المجهول، وبين عبد الله بن
عبد الرحمن األصم الضعيف، فاألمر ظاهر.

[٢٠] المشرقي: المشترك بين هاشم بن إبراهيم العباسي، وبين حمزة المرتفع
وغيرهما أيضا. والفارق بينهم القرائن.

[٢١] النخعي: المشترك بين أيوب بن نوح الثقة الجليل، وبين غيره.
ويستعلم أنه هو: برواية محمد بن علي بن محبوب عنه، ورواية أحمد بن

محمد بن خالد عنه، ورواية سعد بن عبد الله عنه، ورواية الحميري عنه ومع التعسر
فالوقف.

[٢٢] الوضافي: بالضاد المعجمة - المشترك بين عبد الله بن الوليد الثقة الخير
وبين عبيد الله أخيه المجهول، وبين أبيهما المجهول أيضا، والرجوع إلى الترجيح
بمالحظة القرائن. ومع التعسر فالوقف. والله أعلم بالخوافي والكوادر والصوافي.

[٨] فصل
استعالم من اشترك في اللقب فقط

[١] األحول: المشترك بين محمد بن علي بن النعمان الثقة البرهان، وبين غيره.
ويستعلم أنه هو: برواية أبي مالك األحمسي عنه، ورواية يونس بن عبد الرحمن

عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٢] الدهقان: المشترك بين محمد بن صالح بن محمد الوكيل، وبين عروة بن

يحيى الغالي الملعون، وبين غيرهما أيضا. والرجوع إلى الترجيح بمالحظة القرائن.
--------------------

١. في المخطوطتين: " بزيع بن محمد "، والصحيح ما أثبتناه كما في رجال النجاشي: ١٦٤ / ٤٣٣.

(٣٤٩)



ومع التعسر فالوقف.
[٣] ماجيلويه: المشترك بين محمد بن علي بن محمد بن أبي القاسم، وبين

جده محمد بن أبي القاسم أيضا.
ويستعلم أنه األول: برواية محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عنه.

وأنه الثاني: الثقة الجليل: برواية محمد بن علي ماجيلويه عن أبيه عنه، وهو جده.
وفي طريق ابن بابويه محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم.

وفيه ما فيه من التأمل فتدبر.
ومع تعسر التمييز بين المحمدين فالظاهر الوقف، والتساوي محتمل. والله أعلم

بحقائق االمور، ودقائق خوافي الصدور.

(٣٥٠)



[٩] فصل
استعالم بعض األسماء المتشابهة

[١] أحمد بن ميثم وأحمد بن هيثم: فاألول: الثقة بالياء المثناة التحتانية والثاء
المثلثة: والثاني: بالهاء والياء المثناة.

ويتأتى استعالم أنه األول: برواية حميد بن زياد عنه. ومع تعسر التمييز بينهما
فالوقف لجهالة الثاني.

[٢] بريد ويزيد: فاألول - بالباء الموحدة والراء المهملة -: هو ابن معاوية العجلي
الثقة التقي، الراوي عن اإلمامين: الباقر والصادق (عليهما السالم).

ويستعلم أنه هو: برواية علي بن عقبة عنه.
والثاني - بالياء المثناة التحتانية والزاي المعجمة وهو أسلمي صحابي. ومع تعسر

التمييز تقف الرواية.
[٣] بشار ويسار: فاألول - بالباء الموحدة والشين المعجمة المشددة -: هو أخو

سعيد بن بشار الضبيعي الثقة الخير.
والثاني - بالياء المثناة التحتانية والسين المهملة المخففة -: وهو أبوهما. وربما

اشترك األول بين جماعة الحظ لهم في التوثيق، ويعرف ذلك في بابه. ومع التعسر
فالوقف.

(٣٥١)



[٤] نبان وبيان: فاألول - بالنون المضمومة والباء الموحدة والنون بينهما ألف -
وهو ضعيف ملعون.

والثاني - بالباء الموحدة المفتوحة والياء المثناة التحتانية -: هو الحريري
الممدوح الجليل.

ويستعلم أنه هو: برواية يحيى بن محمد العلمي عنه. ومع التعسر فالوقف.
[٥] جرير وحريز: فاألول - بالجيم ثم الراء المهملة والياء المثناة التحتانية ثم الراء

المهملة أخيرا -: هو ابن عبد الله البجلي الصحابي.
والثاني - بالحاء والراء المهملتين والياء التحتانية والزاي المعجمة أخيرا: هو ابن

عبد الله السجستاني الثقة الجليل.
ويستعلم أنه هو: برواية حماد عنه. ومع التعسر فالوقف.

[٦] حنان وحيان: فاألول بالنونين قبل األلف وبعدها -: هو ابن سدير الواقفي.
والثاني - بالياء التحتانية والنون بينهما األلف -: هو السراج الكيساني المجهول،

أو هو ابن علي الغنوي الثقة الخير. ومع التعسر فالوقف.
[٧] الحناط والخياط: فاألول - بالحاء المهملة والنون المشددة -: وهو مشترك

بين ثقة وغيره.
ويتأتى استعالم أنه حفص بن سالم الثقة القائم، المكنى بأبي والد: برواية

الحسن بن محبوب عنه.
وأنه محمد بن مروان الثقة الجليل أيضا: برواية علي بن إسحاق عنه.

وأنه الحسن بن عطية الثقة الجيد أيضا: برواية أحمد بن ميثم عنه.
والثاني - بالخاء المعجمة والياء المثناة التحتانية المشددة -: هو علي بن

أبي صالح. كذا قيل (١). وقيل: إنه بالحاء المهملة أيضا كاألول (٢). وتقف
--------------------

١ و ٢. قاله الشهيد الثاني في شرح البداية: ١٣٦.

(٣٥٢)



الرواية حيث ال تمييز.
[٨] الخراز والخزاز: فاألول - بالراء المهملة بعد الخاء المعجمة ثم الزاي كذلك

أخيرا بعد األلف -: وهو مشترك بين جماعة، منهم إبراهيم بن عيسى أبو أيوب الثقة
الجليل، وإبراهيم بن زياد المجهول.

والثاني - بالزائين المعجمتين -: وهو مشترك بين جماعة، منهم محمد يحيى،
ومحمد بن الوليد، وعلي بن فضيل، وإبراهيم بن سليمان، وأحمد بن النضر،

وعمر بن عثمان، وعبد الكريم بن خليل.
والقرائن هي الفارقة بينهم. وحيث التعسر فالوقف.

[٩] خيثم وخثيم: فاألول - بالياء المثناة التحتانية بعد الخاء المعجمة المفتوحة
ثم الثاء المثلثة -: وهو أبو سعيد بن خيثم الهاللي التابعي الضعيف.

والثاني - بالثاء المثلثة بعد الخاء المعجمة المضمومة ثم الياء التحتانية -: وهو أبو
الربيع بن خثيم، أحد الزهاد الثمانية. ومع التعسر فالترجيح بالقرائن كما سبق.

[١٠] رشيد ورشيد: فاألول - بفتح الراء المهملة -: وهو زيد الجعفي الكوفي الثقة
الحفي.

والثاني - بضمها، وهو مصغرا -: الهجري المشكور فاألمر ظاهر.
[١١] شريح وسريح: فاألول - بالشين المعجمة والحاء المهملة أخيرا -: وهو

ابن النعمان التابعي الراوي عن علي أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين.
والثاني - بالسين المهملة والجيم أخيرا -: وهو سريح بن النعمان أحد رواة

العامة. ويفرق بالقرائن عند اإلشكال.
[١٢] عقيل وعقيل: فاألول - بفتح العين المهملة -: وهو محمد بن عقيل

الغرباني.
والثاني: بضمها. وحيث يعسر التمييز فالرجوع إلى القرائن بالتفحص الكثير،

والتتبع الجدير.

(٣٥٣)



تتمة
في النسبة كذلك.

[١٣] الهمداني والهمذاني: فاألول - بسكون الميم والدال المهملة -: نسبة إلى
همدان قبيلة ينسب إليها حارث الهمداني المشهور، ومحمد بن الخطاب،
وسندي بن عيسى، ومحمد بن األصبغ، ومحفوظ بن نصر، وغيرهم أيضا.
والثاني - بفتح الميم والذال المعجمة -: اسم بلدة معروفة بناها همذان بن

العلوج بن سام بن نوح، ينسب إليها محمد بن علي الهمذاني، ومحمد بن علي بن
إبراهيم وكيل الناحية، وابنه القاسم، وأبوه علي، وجده إبراهيم، ومحمد بن موسى،

وإبراهيم بن محمد، وعلي بن المسيب وعلي بن الحسن وغيرهم أيضا. ومع
االشتباه فالرجوع إلى القرائن بالتتبع المستطاب والله أعلم بالصواب.

(٣٥٤)



[١٠] فصل
وفيه فوائد

[١] فائدة جليلة
قال بعض األعالم من أصحابنا الكرام:

إن أصحاب الكتب القديمة كانوا يوردون األخبار المتعددة في المعاني
المختلفة بطريق واحد فيذكرون السند في أول حديث مفصال بحسب الراوي

والمروي عنه على وجه ليس فيه التباس، ثم يجملون في الباقي اعتمادا على
التفصيل أوال، فلما أراد غيرهم تحويل تلك األحاديث وتوزيعها على األبواب

غفلوا عن كيفية الترتيب السابق على هذا الترتيب فوقع االلتباس بما ليس
بملتبس، والخفاء في ما ليس بمطمس، وتقطعت تلك األخبار ووقع اإلجمال

في بعض رواياتها.
قال بعض األخيار من أهل األخبار بعد نقل هذا الكالم الكامل االعتبار: " انتهى.

وهو حسن ". ويشهد له ما وقع مثله في كثير من أخبارنا المروية في الكتب المشهورة
على ما هو غير خفي للناظر في كتب الفن خصوصا من الشيخ الطوسي رحمة الله

عليه، بل ربما وقع اإلضمار منه فيما ال مرجع له بحسب الظاهر، كما ورد في بعض
األخبار مما نبه عليه بعض اولى األلباب ما صورته: " هكذا موسى بن القاسم عن

(٣٥٥)



الجرمي عنهما ". ومعلوم أن ضمير " عنهما " لم يسبقه ما يرجع إليه وال ما يعول عليه.
ولكن ربما ظهر بعد التتبع التام - كروايات موسى بن القاسم التي في بعضها ما

صورته هكذا: " موسى بن القاسم عن علي الجرمي عن محمد بن أبي حمزة
ودرست، عن عبد الله بن مسكان " وفي بعضها ما صورته هكذا: " موسى بن القاسم
عن الطاطري، عن محمد ودرست " وفي بعضها ما صورته هكذا: " موسى بن القاسم
عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد ودرست " - أن الضمير في: " عنهما " راجع

إلى محمد ودرست، وأن الغفلة من الشيخ حصلت بسبب االستعجال.
بل ذكر أنه وقع منه أيضا ما يوهم القطع واإلرسال مع أنه ليس في الواقع كذلك،

كما ورد في بعض األخبار ما صورته: " أخبرني الشيخ (رحمه الله) عن أبي القاسم
جعفر بن

محمد بن قولويه [عن] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: " عليه

حجة اإلسالم إذا احتلم ". الحديث، وحيث ال مرجع لضمير " سألته " يتوهم القطع في
الرواية. ولكن بعد التتبع التام كما سبق إليه التنبيه من بعض األعالم، والرجوع إلى
أصل المأخذ وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته: " عدة من أصحابنا، عن

سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السالم) في رجل
اعتق

عشية عرفة " وساق الحديث إلى أن قال: " وسألته عن ابن عشر " إلخ. علمنا أن
الضمير فيه راجع إلى أبي عبد الله (عليه السالم)، وإن أوهم ذلك بسبب توزيع الحديث

من
الشيخ إلى األبواب، ونقل بعضه دون بعض في غير الباب الذي ذكرت الرواية له أوال

كما ال يخفى على من تأمل ذلك.
ومثله ما ورد في كثير من األخبار التي يظهر القطع فيها. والوجه فيها ما ذكر.
ومنه أيضا ما أورده الشيخ مما صورته هكذا: " مسمع بن عبد الملك عن أبي

عبد الله (عليه السالم) قال: لو أن مملوكا حج ثم اعتق كان عليه فريضة اإلسالم إذا
استطاع إليه

سبيال ". وال يخفى أن رواية الشيخ عن مسمع ظاهرها اإلرسال، إذ ليس له روايات

(٣٥٦)



عنه، وال طريق إليه يعتمد فيه عليه. ولكن بعد التتبع التام والرجوع إلى أصل المأخذ
وهو كتاب الكافي المذكور فيه ما صورته هكذا: " عدة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن األصم، عن مسمع بن
عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السالم) قال: لو أن غالما ". ساق الحديث، علمنا

أن الرواية
غير مرسلة.

ومن هذا القبيل أيضا ما ذكره صاحب المنتقى حيث قال:
اعلم أنه قد اتفق لبعض األصحاب توهم االنقطاع في جملة من أسانيد الكافي،
لغفلتهم عن مالحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة، وهى طريقة معروفة بين

القدماء. والعجب أن الشيخ (رحمه الله) ربما غفل عن مراعاتها فأورد اإلسناد من
الكافي بصورته ووصله بطريقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة،
فيصير اإلسناد في رواية الشيخ له منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله.

ثم قال:
ومنشأ هذا التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة على التزام تلك

الطريقة. وسيرد عليك في تضاعيف الطرق أغالط كثيرة نشأت من أغفال هذا
االعتبار عند انتزاع األخبار من كتب السلف، وإيرادها في الكتب المتأخرة.
فكان أحدهم يأتي بأول اإلسناد صحيحا لتقريره عنده ووضوحه وينتهى فيه
إلى مصنف الكتب الذي يرد األخذ منه، ثم يصل اإلسناد الموجود في ذلك

الكتاب بما اشتبه أوال. فإذا كان إسناد الكتاب مبنيا على إسناد سابق ولم يراعه
عند انتزاعه حصل االنقطاع في إسناد السند المذكور في الكتب، ولكن كثرة

الممارسة والعرفان بطبقات الرجال تطلع هذا الحال وتكشفه، وأكثر مواقعه في
انتزاع الشيخ (رحمه الله) وخصوصا روايته عن موسى بن القاسم في كتاب الحج.

ثم قال:
ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في األسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي
قررناه فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزاد به
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طبقات الرواية ولم ار من تفطن له. ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من
الطريق تعدد الروايات للحديث في بعض الطبقات فيعطف بعضهم على بعض

بالواو، وأن الغالب في الطريق هو الوحدة ووقوع كلمة " عز " في الكتابة بين
أسماء الرجال فمع اإلعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة " عن "

في الكتابة موضع واو العطف. وقد رأيت في نسخة التهذيب التي عندي بخط
الشيخ (رحمه الله): عدة مواضع سبق فيها القلم إلى إثبات كلمة " عن " في موضع "

الواو "
ثم وصل بين طرفي " العين " وجعلها على صورتها. " واوا " والتبس ذلك لي
بعض النساخ فكتبها بالصورة األصلية في بعض مواضع إال صالح. وفشا ذلك

في النسخ المتجددة. ولما راجعت خط الشيخ فيه تبينت الحال. وظاهر أن
إبدال الواو بعين يقتضي الزيادة التي ذكرناها. فإذا كان الرجل ضعيفا ضاع به

اإلسناد، فال بد من استفراغ الوسع في مالحظة أمثال هذا وعدم القناعة بظواهر
األمور.
ثم قال:

ومن المواضع التي اتفق فيها الغلط مكررا رواية الشيخ عن سعد بن عبد الله،
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وعلي بن

حديد، والحسين بن سعيد. فقد وقع بخط الشيخ في عدة مواضع منها إبدال
إحدى واوي العطف بكلمة " عن " مع أن ذلك ليس بموضع الشك، أو احتمال

الكثرة تكرر هذا اإلسناد في كتب الحديث والرجال.
ثم قال:

وقد اجتمع الغلط بالنقيصة والزيادة في رواية عن الجماعة المذكورين بخط
الشيخ (رحمه الله) في إسناد حديث زرارة عن أبي جعفر (عليه السالم) فيمن صلى

بالكوفة ركعتين
ثم ذكر وهو بمكة أو غيرها أنه قال: " يصلى ركعتين "، فإن الشيخ رواه بإسناده
عن سعد بن عبد الله، عن ابن أبي نجران عن الحسين بن سعيد، عن حماد. مع

أن سعد إنما يروي عن ابن أبي نجران بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى عنه. (١)
--------------------
١. منتقى الجمان ١: ٢٤ - ٢٦.

(٣٥٨)



انتهى ما جاء به من التنبيه المستطاب الذي يليق أن يكتب بنور الصواب. على
صفحات قلوب اولى األلباب.

[٢. فائدة] جميلة
في خالصة األقوال:

روى الشيخ (رحمه الله): أن من المذمومين جماعة: أولهم: المعروف بالسريعي، وكان
من أصحاب أبي الحسن علي بن محمد (عليه السالم). قال هارون: وأظن اسمه

الحسن.
ومنهم: محمد بن نصير النميري، وكان من أصحاب أبي محمد العسكري (عليه

السالم)،
فلما مات ادعى مقام أبي جعفر محمد بن عثمان أنه صاحب الزمان، وادعى

النيابة ففضحه الله تعالى.
قال سعد بن عبد الله: كان محمد بن نصير النميري يدعي أنه رسول نبي، وأن

علي بن محمد (عليه السالم) أرسله، وكان يقول بالتناسخ، ويغلو في أبي الحسن (عليه
السالم)

ويقول فيه بالربوبية.
ومنهم: أحمد بن هالل الكرخي، قال أبو علي محمد بن همام: كان أحمد بن

هالل من أصحاب أبي محمد (عليه السالم)، فاجتمعت الشيعة على وكالة أبي جعفر
محمد بن عثمان العمري بنص الحسن (عليه السالم) في حياته عليه، فلما مضى الحسن

٧
قالت الشيعة لجماعة له: أال نقبل أمر أبي جعفر محمد بن عثمان ونرجع إليه

وقد نص عليه اإلمام المفترض الطاعة فقال: لم أسمعه بنص عليه بالوكالة
وليس انكر أباه، يعني عثمان بن سعيد. فأما إن أقطع أن أبا جعفر وكيل صاحب
الزمان فال أجسر عليه. فقالوا قد سمعه غيرك، فقال أنتم وما سمعتم [و] وقف

على أبي جعفر، فلعنوه وتبرأوا عليه. ثم ظهر التوقيع على يد أبي القاسم
الحسين بن روح: لعنه والبراءة منه في جملة من لعن.

ومنهم: أبو طاهر محمد بن علي بن بالل. وقصته معروفة فيما جرى بينه وبين
أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضى الله عنه، وتمسكه باألموال التي كانت
عنده لإلمام (عليه السالم) وامتناعه من تسليمها، وادعائه أنه الوكيل حتى تبرأت

الجماعة
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منه ولعنوه. وخرج عن الصاحب (عليه السالم) فيه ما هو معروف.
ومنهم: الحسين بن منصور الحالج. وقد ذكر الشيخ له أقاصيص.
ومنهم: ابن أبي العرافر، وقد ذم ولعن. وذكر الشيخ له أقاصيص.

ومنهم: أبو دلف المجنون. روى الشيخ الطوسي عن المفيد محمد بن محمد بن
النعمان، عن أبي الحسن علي بن بالل المهلبي قال: سمعت أبا القاسم جعفر بن

محمد بن قولويه يقول: أما أبو دلف الكاتب - إلحاطة الله - فكنا نعرفه ملحدا،
ثم أظهر الغلو، ثم جن وتبلبل، ثم صار مفوضا، وما عرفناه قط إذا حضر في
مشهد إال استخف به، وال عرفته الشيعة إال مدة يسيرة. والجماعة تتبرأ منه.

وقد كنا وجهنا إلى أبي بكر البغدادي لما ادعى له هذا ما ادعاه، فأنكر ذلك،
وحلف عليه فقبلنا ذلك منه. فلما دخل إلى بغداد مال إليه وعدل عن الطائفة،
وأوصى إليه لم يشك أنه على مذهبه فلعناه وتبرأنا منه، ألن عندنا أن كل من
ادعى هذا األمر بعد العمري (رحمه الله) فهو كافر منمس ضال مضل (١).

[٣. فائدة] جزيلة
ورد توقيع من اإلمام الحجة الهمام العسكري (عليه السالم) إلى علي بن الحسين بن

بابويه
القمي قدس الله روحه. ونور ضريحه. وهو:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصالة على خير خلقه
محمد وآله أجمعين. أما بعد، اوصيك - يا شيخي ومعتمدي أبا الحسن علي بن
الحسين القمي وفقك الله لمرضاته، وجعل من صلبك أوالدا صالحين برحمته -

بتقوى الله، وإقام الصالة، وايتاء الزكاة فإنه ال تقبل الصالة من مانعي الزكاة.
واوصيك بمغفرة الذنب، وكظم الغيظ، وصلة الرحم، ومساواة اإلخوان،
والسعي في حوائجهم في العسر، والحلم عند الجهل، والتفقه في الدين،

والتثبت في االمور، وتعاهد القرآن، وحسن الخلق، واألمر بالمعروف والنهي
--------------------

١. خالصة األقوال: ٤٣٢ - ٤٣٤ الفائدة السادسة.
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عن المنكر. قال الله تعالى ال خير في كثير من نجواهم إال من أمر بصدقة أو
معروف أو إصالح بين الناس، واجتناب الفواحش كلها، وعليك بصالة الليل،

فإن النبي (صلى الله عليه وآله) أوصى عليا (عليه السالم) فقال: " يا علي، عليك بصالة
الليل، عليك بصالة

الليل، عليك بصالة الليل، ومن استخف بصالة الليل فليس منا، فاعمل
بوصيتى وأمر بجميع ما أمرتك به " ونحو ذلك على الظاهر حتى يعمل عليه.

وعليك بالصبر، وانتظار الفرج، وال تزال في الحزن حتى يظهر ولدي الذي بشر
به النبي (صلى الله عليه وآله) أنه يمأل األرض قسطا وعدال كما ملئت جورا وظلما،

فاصبر يا
شيخي ومعتمدي، وأمر بالصبر، فإن األرض يورثها من يشاء من عباده

والعاقبة للمتقين. والسالم عليك. وعلى جميع المؤمنين ورحمة الله وبركاته (١).
وورد أيضا كتاب من الناحية المقدسة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن

محمد بن النعمان الحارثي قدس الله سره، وفي حضيرة القدس سره. وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد سالم عليك أيها الولي المخلص في الدين،

المخصوص فينا باليقين. فإنا نحمد إليك الله الذي ال اله إال هو، ونسأله الصالة
على سيدنا وموالنا نبينا محمد وآله الطاهرين، ونعلمك - أدام الله توفيقك
لنصرة الحق. وأجزل مثوبتك على نطقك منا بالصدق - أنه قد اذن لنا في

تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك - أعزهم الله بطاعته،
وكفاهم المهم برعايته وحراسته - فقف - أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين -

عن دينه على ما نذكره، واعمل في تأديته بما نرسمه إن شاء الله تعالى. نحن
وإن كنا ناؤن بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب ما أراناه الله سبحانه
لنا من الصالح، ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الفاسقين فإنا نحيط

علما بأنبائكم، وال يعزب عنا شيء من أخباركم، ومعرفتنا باألزل الذي
أصابكم. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شائعا (٢) سعا، ونبذوا

العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم ال يعلمون.
--------------------

١. جامع المقال: ١٩٥ - ١٩٦، ورواه ملخصا في المناقب ٤: ٤٢٥.
٢. في المصدر: " شاسعا ".
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أنا غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، ولوال ذلك لنزل بكم الألدواء.
واصطلحكم األعداء. فاتسق الله جل جالله، وظاهرونا على انتياشكم من فتنة

قد أنافت عليكم، يهلك فيها من حتم أجله، ويحمى عنها من أدرك [أمله]
وهي أمارة ألروف حركتنا ومناقشتكم بأمرنا ونهينا. والله متم نوره ولو كره
الكافرون. فاعتصموا بالتقية من شبة نار الجاهلية تجششها عصبة اموية، تهول
فيها فرقة مهدية، أنا زعيم بنجاة من لم يرم منكم فيها المواطن الحفية. وسلك

في الظعن منها السبل الرضية. إذا أهل جمادى [االولى] من سنتكم هذه،
فاعتبروا بما يحدث فيه. واستيقظوا من رقدتكم في الذي يليه. ستظهر لكم من
السماء جلية. ومن األرض مثلها بالسوية ويحدث في أرض المشرق ما يحزن

ويقلق، ويغلب من بعد على أرض العراق طوائف من اإلسالم مراق يضيق بسوء
فعالهم على أهله األرزاق، ثم تنفرج الغمة من بعد بوار طاغوت من األشرار،

يسر بهالكه المتقون األخيار. ويتفق لمريدي الحج ما يأملونه على توقير منهم
وإيفاق. ولنا فنيسر حجهم على األخيار والفاق (١). شأن يظهر على نظام
واتفاق، ليعمله كل امرء منكم بما يقربه من محبتنا. وليجتنب ما يدنيه من

كراهتنا وسخطنا. فإن أمرنا ينبعثه فجأة حين ال ينفعه توبة، وال ينجيه من عقابنا
ندم على حوبة. والله يلهمكم الرشد ويلطف بكم في التوفيق برحمته.

هذا كتابنا إليك أيها األخ الولي، المخلص في ودنا الصفي، الناصر لنا الوفي،
حرسك الله بعينه التي ال تنام. فاحتفظ به، وال يظهر على خطنا الذي سطرناه

بماله ضمناه أحدا، وأدما فيه إلى من تسكن إليه. وارض جماعتهم بالعمل
عليه. إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين (٢).

[٤. فائدة] أصيلة هى خاتمة نبيلة
إن أكثر ما نقلت الحديث الشريف، وأوفر ما رويت الخبر المنيف عن ثقة

--------------------
١. في المصدر: " على االختيار منهم والوفاق ".

٢. االحتجاج ٢: ٣٢٢ - ٣٢٤، وعنه في البحار ٥٣: ١٧٥ - ١٧٦.
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المحدثين، وفقيه المسلمين، وقدوة المؤمنين، وزبدة المتكلمين، وقبلة العلماء،
واسوة الحكماء. شيخي ومالذي واستادي، ومن إليه في المعلوم الشرعية استنادي،
الشيخ الجليل الفاضل النبيل، الشيخ محمد بن الشيخ حسن الحر العاملي أعلى الله

قدرهما ومقامهما، وأجزل في دار الكرامة إكرامهما. عن الشيخ اللوذعي األلمعي أبي
عبد الله الحسين بن الحسن بن يونس بن يوسف بن ظهير الدين العاملي عليهم

رضوان الملك المنان عن الشيخ األجل األفضل األنبل األكمل الشيخ نجيب الدين
علي بن محمد بن مكي العاملي - عاملهم الله تعالى بعلو الدرجات وارتفاع

الطبقات - عن الشيخ المحقق المدقق األوحد األمجد مرجع المسلمين وأمين
العالمين الشيخ بهاء الملة والدين العاملي - قدس الله روحه ونور ضريحه - عن والده

واستاده الشيخ الفاضل الكامل حسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني - نور الله
تربته وأعلى في عليين رتبته - عن شيخيه الجليلين عمادي اإلسالم وفقيهي حجج

األنام - عليهم أفضل الصالة والسالم - السيد حسن بن جعفر الكركي، والشيخ التقي
األجل النقي زين الملة والدين بن علي بن أحمد العاملي - قدس الله تعالى سرهم،
ورفع في المالء األعلى ذكرهم - عن الشيخ الفاضل التقي الكامل الحفي، علي بن

عبد العالي الميثمي - أطاب الله ثراه، وجعل رضوانه مأواه - عن الشيخ السعيد
محمد بن داود المؤذن الجزيني. عن الشيخ الكامل ضياء الدين علي، عن والده

األفضل األكمل المحقق الجامع في معارج السعادة بين رتبة العلم ودرجة الشهادة،
صاحب الدالئل والبراهين، لسان الفقهاء والمتكلمين، الشيخ شمس الدين.

محمد بن مكي رفع الله تعالى قدره، وأضاء في سماء الرضوان بدره.
ح وعن شيخنا زين الملة والدين. وعن الشيخ الجليل جمال المذهب والدين،

أحمد بن خاتون. عن شيخنا المحقق أفضل المتأخرين. وأكمل المتبحرين، نور
الملة والدين، علي بن عبد العالي الكركي العاملي أعلى الله مكانه، وزاد إحسانه. عن

الشيخ الورع الجليل، علي بن هالل الجزائري. عن الشيخ العالم العابد جمال الدين

(٣٦٣)



أحمد بن فهد الحلي. عن الشيخ زين الدين علي بن الخازن. عن شيخنا الشهيد
محمد بن مكي.

ح وعن الشيخ محمد بن المؤذن، عن السيد األجل األكمل السيد علي بن دقماق
الحسيني، عن الشيخ محمد بن شجاع القطان، عن الشيخ الجليل الفاضل المقداد بن
عبد الله السيوري الحلي، عن شيخنا الشهيد، عن جماعة من مشايخه: منهم: السيد

المحقق الطاهر عميد الدين بن عبد المطلب الحسيني ى، والشيخ األفضل فخر
المحققين أبو طالب محمد الحلي، والسيد الفاضل النسابة أبو عبد الله محمد بن

القاسم بن معية الحسيني، والسيد الكبير نجم الدين مهنا بن سنان المدني، والمولى
الفاضل ملك العلماء موالنا قطب الدين محمد الرازي، عن الشيخ األكمل العالمة آية

الله في العالمين، رئيس العلماء العاملين، جمال الملة والحق والدين، أبي منصور
الحسن بن المطهر الحلي - قدس الله سره وفي حضيرة القدس سره - عن شيخنا

األفضل شيخ المحققين نجم الملة والدين أبي القاسم جعفر بن محمد بن الحسن بن
سعيد الحلي، عن السيد الجليل النسابة فخار بن معد الموسوي، عن شاذان بن

جبرئيل القمي، عن محمد بن أبي القاسم الطبري، عن الشيخ الفقيه أبي علي
الحسن، عن والده األجل األكمل شيخ الطائفة النجية ورئيس الطبقة العلية محمد بن

الحسن الطوسي نور الله مرقده وجعل كرامته مغمده.
ح وعن الشيخ العالمة جمال الدين بن الحسن بن المطهر، عن السيد الطاهر،

ذي المناقب والمفاخر، رضي الدين بن علي بن طاوس الحسيني، أطاب الله تربته،
وأعلى رتبته. عن حسين بن أبي أحمد السوراوي. عن محمد بن أبي القاسم

الطبري. عن الشيخ أبي علي. عن والده محمد بن الحسن الطوسي.
ح وعن العالمة جمال الملة والدين. عن استاده أفضل المحققين. وأكمل

المدققين سلطان الحكماء والمتكلمين، خواجة نصير الملة والدين، محمد بن
الطوسي. عن والده الحسن بن محمد الطوسي. عن السيد الجليل فضل الله

(٣٦٤)



الراوندي. عن السيد المجتبى بن الراعي الحسيني. عن الشيخ الطوسي.
ح وعن شيخنا الشهيد. عن الشيخ رضي الدين علي بن أحمد المزندري. عن
الشيخ الفاضل الجليل الحسن بن داود الحلي. عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن
الحسن بن سعيد. عن أبيه عن جده. عن عربي بن مسافر العبادي عن إلياس بن
هشام الحائري. عن الشيخ أبي علي. عن والده محمد بن الحسن الطوسي، عن

الشيخ األعظم األكمل المفيد محمد بن محمد بن النعمان الحارثي - حمد الله شأنه
وأعلى مكانه - عن الشيخ األجل األفضل ثقة اإلسالم محمد بن علي بن بابويه القمي،

أعلى الله درجة، ورفع رتبته. عن أحمد بن محمد. عن أبيه. عن علي بن إسماعيل.
عن عبيد الله بن عبد الله عن موسى بن إبراهيم المروزي. عن اإلمام الحجة الهمام

الكاظم موسى بن جعفر - عليهما السالم والتحية واإلكرام - عن آبائه - عليهم أفضل
صلوات الله وثنائه - عن النبي (صلى الله عليه وآله)، وأبهج نهج الدين بنور كماله.

ولنا طرق اخر ال يسعني ذكر شيء منها اآلن. وذلك كاف في ذلك. والحمد لله
على ذلك.

اتفق مشقة مشقه بداية أول الشهر السابع، ونهاية ثاني عشرة من السنة الخامسة
من العشر التاسع من المائة االولى من األلف الثاني من الهجرة النبوية على مهاجرها
وآله أفضل الصالة وأكمل التحية. سنة قدومي بلدة حيدر آباد. المصونة عن النفاق

والفساد. وهو قولك: قدم الشيخ، على يد مؤلفه الجاني الراجي عفو ربه العفو
والرضا. أفقر خليقته إلى رحمته المشتهر بالمهذب أحمد بن عبد الرضا. وأقول:

إن تجد عيبا فسد الخلال * جل من ال فيه عيب وعال.
والحمد لله وحده والصالة على محمد وآله بعده.

(٣٦٥)



الفهارس العامة
١. فهرس الفصول واألبواب

٢. فهرس األحاديث الواردة في المتن
٣. فهرس المصطلحات

٤. فهرس مصادر التحقيق

(٣٦٧)



٣. فهرس المصطلحات
ابن العم والحليف ٤٢

األثر ٢٠
اإلجازة ٣٤

اجتماع المعدل والجارح ٣٤
األحاديث الموضوعة ٥٣ - ٥٤ - ٥٥

اآلحاد ٢٥ - ٢١
اإلسالم ٣٠

اإلسماعيلية ٧١
إسناد الحديث ٢٠

أصحاب اإلجماع ٤٥
اصطالح الجديد ٢٨
اصول الحديث ٣٨

اإلعراب ٣٦
اإلعالم ٣٥

ألفاظ التعديل ٣٤
ألفاظ الجرح ٣٤

اإلمامية االثنا عشرية ٦٩
البترية ٧٠ - ٧١

بيان اللغة ٣٦
التابعي ٤٣

التصحيف ٣٢
التصرف ٣٦

تعديل الراوي ٣٤
التكليف ٣٠

الجار ٤٢
الجارودية ٦٩

جرح الراوي ٣٤
الحديث ١٩

الحديث القدسي ٢٠
الحرية ٣٢

الحسان ٢٥
الحسن ٢٤



(٣٨١)



حصر أحاديث الكتب األربعة ٧٣
الحلف ٤٢
الخبر ١٩

دأب المشايخ الثالثة في اإلسناد ٤٠
الداللة ٣٦

الذكورة ٣٢
رواية األقران ٢٣

رواية األكابر عن األصاغر ٢٣
رواية الحديث ٣٧

الزيدية ٦٩
السليمانية ٧٠

السماع من الشيخ ٣٤
السند ٣٦

سند الحديث ٢٠
السنة ٢٠
الشاذ ٢١

الصحابي ٤٣
الصحاح ٢٥
الصحيح ٢٤
الضبط ٣١

الضعاف ٢٥
ضعيف غير مقبول ٢٤

ضعيف مقبول ٢٤
الطبقة ٤٢

طرق الشيخ الطوسي (رحمه الله) ٥٥
العالي ٢٢

عدد الكليني ٤١
العرض ٣٤
العدالة ٣٠

علم الدراية ١٩
الغريب ٢١
الغالة ٧٢

غير العربي الصريح ٤٢



الفطحية ٧٠
الفقه ٣٢

القراءة على الشيخ ٣٤
القوي ٢٤
الكتابة ٣٥

كتابة الحديث ٣٦
الكيسانية ٧٠

اللحن ٣٢
المستثناة من الرواة ٤٧

المتشابه ٢٣
المتفق والمفترق ٢٣

متن الحديث ٢٠
المتواترات ٢٥

(٣٨٢)



المتواتر معنى ٢٠
المتواتر لفظا ٢١

المجسمة ٧٢
المحمدون الثالثة ٣٩

المختلف ٢٢
المختلف والمؤتلف ٢٣

المخضرمون ٤٣
المدرج ٢١
المدلس ٢٣
المرجئة ٧١
المرسل ٢٢
المزيد ٢١

المستفيض ٢١
المسلس ٢١

المسلم على يديك ٤٢
المسند ٢١

المشتركون في اإلخوة ٤٨
المشهور ٢١

المصحف ٢١
المضطرب ٢٢

المضمر ٢١
المعتق ٤٢
المعتق ٤٢

معرفة العدالة ٣٣
المعضل ٢١
المعلق ٢١
المعلل ٢٢

المعنعن ٢١
المفترق ٢٣
المفوضة ٧١
المقبول ٢٢

المقلوب ٢٣
المالزم ٤٢



المناولة ٣٥
المنسوخ ٢٢
المنقطع ٢١

مواليد الرسول واألئمة (عليهم السالم) ٥٩
الموثق ٢٤

الموضوع ٢٣
المولى ٤٢
الناسخ ٢٢
الناصر ٤٢

الناووسية ٧٠
الواقفية ٧١
الوجادة ٣٥

(٣٨٣)



٤. فهرس مصادر التحقيق
١. اإلحتجاج، أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (القرن السادس)، النجف

األشرف: مكتبة
النعمان، ١٣٨٦ ق، مجلدان.

٢. اإلختصاص، [المنسوب إلى] محمد بن محمد بن النعمان المفيد البغدادي (٣٣٦
-

٤١٣ ق)، قم المقدسة: مؤسسة النشر اإلسالمي.
٣. األربعون حديثا، بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد [الشيخ البهائي]

- ٩٥٣)
١٠٣٠ ق)، قم المقدسة: نويد إسالم.

٤. اإلرشاد، محمد بن محمد بن نعمان البغدادي المفيد (٣٣٦ - ٤١٣ ق)، قم
المقدسة:

مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث، ١٤١٣ ق، مجلدان.
٥. االستبصار فيما اختلف من األخبار، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)،

طهران:
دار الكتب اإلسالمية، ١٣٩٠ ق، ٤ مجلدات، الطبعة الثالثة.

٦. إعالم الورى، الفضل بن الحسن أمين اإلسالم الطبرسي (حوالي ٤٧٠ - ٥٤٨ ق)،
بيروت:

دار المعرفة، ١٣٩٩ ق.
٧. إقبال األعمال، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس (٥٨٩ - ٦٦٤ أو ٦٦٨ ق)،

طهران:
دار الكتب اإلسالمية، ١٣٦٧ ش، الطبعة الثانية.

٨. بحار األنوار، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (١٠٣٧ - ١١١٠ ق)، بيروت:
دار إحياء

التراث العربي، ١٤٠٣ ق، ١١٠ مجلد.

(٣٨٥)



٩. تفسير العياشي، محمد بن مسعود بن عياش (م ٣٢٠ ق)، طهران: مكتبة العلمية
اإلسالمية، مجلدان.

١٠. تهذيب األحكام، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)، طهران: دار
الكتب اإلسالمية،

١٣٦٤ ش، ١٠ مجلدات.
١١. تهذيب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني (م ٨٥٢ ق)، بيروت: دار

صادر، ١٢
مجلد.

١٢. ثواب األعمال، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي [الصدوق] (م ٣٨١
ق)، قم

المقدسة: منشورات الشريف الرضي، ١٣٦٤ ش.
١٣. جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن الطرق واألسناد، محمد بن علي األردبيلي (م

١١٠١ ق)، بيروت: دار األضواء، ١٤٠٣ ق / ١٩٨٣ م، مجلدان.
١٤. جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال، فخر الدين الطريحي (م

١٠٨٥ ق)،
طهران: مكتبة جعفري تبريزي.

١٥. الجوامع الفقهية، قم المقدسة: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ١٤٠٤ ق،
اوفسيت عن

طبعته الحجرية.
١٦. الحبل المتين، بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد [الشيخ البهائي]

- ٩٥٣)
١٠٣٠ ق)، قم المقدسة: مكتبة بصيرتي.

١٧. خالصة األقوال في معرفة الرجال، جمال الدين حسن بن يوسف بن المطهر
الحلي (٦٤٨ -

٧٢٩ ق)، قم المقدسة: نشر الفقاهة، ١٤١٧ ق، الطبعة االولى.
١٨. الخالصة في اصول الحديث، الحسين بن عبد الله الطيبي (م ٧٤٣ ق)، بيروت:

عالم الكتب،
١٤٠٥ ق، الطبعة االولى.

١٩. الدروس الشرعية في فقه اإلمامية، شمس الدين محمد بن مكي العاملي [الشهيد
األول]

(٧٣٤ - ٧٨٦ ق)، قم المقدسة: مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤١٢ - ١٤١٤ ق، ٣
مجلدات.



(٣٨٦)



٢٠. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آقا بزرگ الطهراني (١٢٩٣ - ١٣٨٩ ق)، النجف
األشرف و

طهران، ١٣٥٥ - ١٣٩٨ ق، ٢٥ جزءا في ٢٨ مجلدا (جزء ٩ في ٤ مجلدات)،
الطبعة

االولى.
٢١. ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، شمس الدين محمد بن مكي العاملي [الشهيد

األول]
(٧٣٤ - ٧٨٦ ق)، قم المقدسة: مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث،

١٤١٩ ق، ٤
مجلدات، الطبعة االولى.

٢٢. رجال ابن داود، تقي الدين الحسن بن علي بن داود الحلي (٦٤٧ - ٧٤٠ ق)،
طهران: جامعة

طهران، ١٣٤٢ ش.
٢٣. رجال البرقي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (م ٢٧٤ ق)، مؤسسة القيوم،

١٤١٩ ق،
الطبعة االولى.

٢٤. رجال الطوسي، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)، النجف
األشرف: المطبعة

الحيدرية، ١٣٨٠ ق / ١٩٦١ م، الطبعة االولى.
٢٥. رجال الكشي، محمد بن الحسن الطوسي، مشهد المقدسة: جامعة مشهد،

١٣٤٨ ش،
الطبعة االولى.

٢٦. رجال النجاشي، أحمد بن علي بن أحمد النجاشي (٣٧٢ - ٤٥٠ ق)، قم
المقدسة: مؤسسة

النشر اإلسالمي، ١٤٠٧ ق، الطبعة االولى.
٢٧. رسائل الشريف المرتضى، علي بن الحسين الموسوي [الشريف المرتضى علم

الهدى]
(٣٥٥ - ٤٣٦ ق)، قم المقدسة: دار القرآن الكريم، ١٤٠٥ ق، ٤ مجلدات، الطبعة

االولى.
٢٨. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات، محمد باقر الخوانساري

اإلصفهاني (١٢٢٦
- ١٣١٣ ق)، قم المقدسة: إسماعيليان، ١٣٩٠ ق، ٨ مجلدات.

٢٩. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي



الحلي
(٥٤٣ - ٥٩٨ ق)، قم المقدسة: مؤسسة النشر اإلسالمي، ١٤١٠ - ١٤١١ ق، ٣

مجلدات،
الطبعة االولى.

(٣٨٧)



٣٠. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني (٢٠٧ / ٢٠٩ - ٢٧٣ / ٢٧٥
ق)، بيروت: دار

إحياء التراث العربي، مجلدان.
٣١. سنن أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاني (٢٠٢ - ٢٧٥ ق)، دار إحياء

السنة النبوية، ٤
مجلدات.

٣٢. سنن الترمذي، محمد بن سورة الترمذي (٢٠٩ - ٢٩٧ ق)، بيروت: دار إحياء
التراث

العربي، ٥ مجلدات.
٣٣. سنن النسائي، أحمد بن علي بن شعيب النسائي (٢١٥ - ٣٠٣ ق)، بيروت: دار

إحياء
التراث العربي، ٨ أجزاء في ٤ مجلدات.

٣٤. شرح البداية، زين الدين علي بن أحمد العاملي (٩١١ - ٩٦٥ ق)، قم المقدسة:
منشورات

الفيروزآبادي، ١٣٧٢ ش / ١٤١٤ ق، الطبعة االولى.
٣٥. الصحاح، إسماعيل بن حماد الجوهري (م ٣٩٣)، بيروت: دار العلم للماليين،

١٣٩٩ ق /
١٩٧٩ م، ٦ مجلدات + المقدمة، الطبعة الثانية.

٣٦. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري (١٩٤ - ٢٥٦ ق)، دمشق
وبيروت: دار ابن

كثير واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٤ ق، ٦ مجلدات + الفهرس، الطبعة
الخامسة.

٣٧. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (٢٠٦ - ٢٦١ ق)،
بيروت: دار

الفكر، ١٣٩٨ ق، ٥ مجلدات، الطبعة الثانية.
٣٨. عدة االصول، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)، قم المقدسة:

مؤسسة
آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث، ١٤٠٣ ق، مجلدان، الطبعة االولى.

٣٩. عدة الداعي، أحمد بن فهد الحلي (م ٨٤١ ق)، قم المقدسة: مكتبة الوجداني،
الطبعة

االولى.
٤٠. الغيبة، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)، طهران: مكتبة نينوى

الحديثة.



٤١. من ال يحضره الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق (م
٣٨١ ق)،

طهران: دار الكتب اإلسالمية، ١٣٩٠ ق، ٤ مجلدات.

(٣٨٨)



٤٢. الفهرست، محمد بن الحسن الطوسي، نشر الفقاهة، ١٤١٧ ق، الطبعة االولى.
٤٣. القاموس المحيط والقابوس الوسيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

- ٧٢٩)
٨١٧ ق)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٤١٢ ق، الطبعة االولى.

٤٤. الكافي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي [ثقة اإلسالم] (م ٣٢٩ ق)،
بيروت:

دار صعب ودار التعارف، ١٤٠١ ق، ٨ مجلدات.
٤٥. كشف الغمة، علي بن عيسى بن أبي الفتح اإلربلي (م ٦٩٢ أو ٦٩٣ ق)، تبريز:

مكتبة
بني هاشم، ١٣٨١ ق، مجلدان.

٤٦. كمال الدين وتمام النعمة، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق
(م ٣٨١ ق)، قم المقدسة: دار الكتب اإلسالمية، ١٣٩٥ ق، جزءان في مجلد، الطبعة

الثانية.
٤٧. كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي المتقي بن حسام الدين

الهندي
البرهان فوري (٨٨٨ - ٩٧٥ ق)، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٣ ق، ١٨ مجلدا.

٤٨. اللباب في تهذيب األنساب، عز الدين بن األثير الجزري (٥٥٥ - ٦٣٠ ق)،
بغداد: مكتبة

المثنى، ٣ مجلدات.
٤٩. مجمع الرجال، عناية الله القهپائي (قرن ١١)، قم المقدسة: مكتبة إسماعيليان، ٧

أجزاء في ٣
مجلدات، الطبعة االولى.

٥٠. المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي (م ٢٧٤ ق)، قم المقدسة: دار
الكتب اإلسالمية،

١٣٧١ ش.
٥١. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (م

١١١١ ق)،
طهران: دار الكتب اإلسالمية، ١٤٠٤ - ١٤١١ ق / ١٣٦٣ - ١٣٦٩ ش.

٥٢. مصباح المتهجد، محمد بن الحسن الطوسي (٣٨٥ - ٤٦٠ ق)، بيروت:
مؤسسة فقه الشيعة،

١٤١١ ق، الطبعة االولى.
٥٣. مصنفات الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان المفيد البغدادي (٣٣٦ -

٤١٣ ق)، قم



(٣٨٩)



المقدسة: المؤتمر العالمي أللفية الشيخ المفيد، ١٤١٣ ق.
٥٤. معالم الدين، جمال الدين الحسن بن زين الدين العاملي (٩٥٩ - ١٠١١ ق)،

طهران: معارف
إسالمي.

٥٥. المعتبر في شرح المختصر، نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى بن سعيد الهذلي
(المحقق الحلي، ٦٠٢ - ٦٧٢ ق)، قم المقدسة: مؤسسة سيد الشهداء (عليه السالم)،

١٣٦٤ ش،
مجلدان، الطبعة االولى.

٥٦. معجم االدباء، شهاب الدين عبد الله ياقوت بن عبد الله (والدته ٥٧٤ ق)،
بيروت: دار الفكر،

١٤٠٠ ق، ٢٠ جزءا في ١٠ مجلدات، الطبعة الثالثة.
٥٧. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، أبو القاسم بن علي أكبر الموسوي

الخوئي
(١٣١٧ - ١٤١٣ ق)، بيروت: ١٤٠٣ ق / ١٩٨٣ م، ٢٣ مجلدا + الفهرس.

٥٨. مقباس الهداية، عبد الله المامقاني (١٢٩٠ - ١٣٥١ ق)، قم المقدسة: مؤسسة
آل البيت

إلحياء التراث، ١٤١١ ق، ٣ مجلدات، الطبعة االولى.
٥٩. مقدمة ابن الصالح في علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (م

٦٤٣ ق)،
بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ ق، الطبعة االولى.

٦٠. المناقب، رشيد الدين محمد بن علي بن شهرآشوب، (م ٥٨٨ ق)، قم المقدسة:
عالمه، ٤
مجلدات.

٦١. منتقى الجمان في األحاديث الصحاح والحسان، جمال الدين الحسن بن زين
الدين

العاملي [الشهيد الثاني] (٩٥٩ - ١٠١١ ق)، قم المقدسة: مؤسسة النشر اإلسالمي،
١٤٠٤ - ١٤٠٧ ق، ٣ مجلدات، الطبعة االولى.

٦٢. هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين، محمد أمين بن محمد علي الكاظمي (قرن
١١)، قم

المقدسة: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، ١٤٠٥ ق.

(٣٩٠)


