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حممد
إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة  /أليب منصور احلسن بن يوسف ابن َّ
العلمة احل يِّ ّل؛ حتقيق وتعليق َّ
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الكتاب :إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة.
ِ
املطهر اَّ
العلمة احل يِّ ّل726-648( هـ).
املؤ ِّلف :أبو منصور احلسن بن يوسف ابن َّ

حممد باقر ملكيان.
حتقيق وتعليق :الشيخ َّ
ِ
مراجعة وضبط :مركز تراث احل َّلة.

جهة اإلصدار :العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.
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املطبعة :دار الكفيل لل ِّطباعة والنَّرش والتَّوزيع.
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ِ
للعاملني ،وعىل آل بيته
املبعوث رمح ًة
والسال ُم عىل
َ
رب العاملنيّ ،
احلمد هلل ِّ
والصالةَُّ ،

املطهرين...
امليامني َّ
وبعد...

فتُعدُّ مدرس ُة أهل البيت صاحب َة ٍ
ساموي مت ٍ
اإلهلي
َّصل بالوحي املقدَّ س
فكر
ٍّ
ّ
ُ
منذ نزول الوحي عىل نب ِّينا األكرم ،ونزول القرآن الكريم عىل شخصه العظيم.

اً
األئمة إما ًما بعد إما ٍم ،وباخلصوص زمان
وامتدا ًدا إىل صنوه،
ونزول عند َّ

تكونت مندوح ٌة علم َّي ٌة هلم أصلها من
اإلما َمني الباقر والصادق ،إذ يف هذه احلقبة َّ
السعة فسحوا املجال إىل علامء شيعتهم،
السامء ،ومن جدِّ هم املصطفى ،ومن هذه َّ

فتحه عىل مرصاعيه يف زمن الغيبة الكربى،
وأرسوا القواعد العا َّمة لفتح باب االجتهاد؛ وكان ُ
َ
ٍ
وخري شاهد عىل ما نقول ونكتب هو حديثه« :علينا بإلقاء األصول وعليكم التفريع».
ْ
إذن مدرسة أهل البيت تتم َّيز عن املدارس األخرى من حيث طرائق استنباطها

وحج َّيتها ،فو َّلدوا لنا فقها َء ،هلم ذهن َّي ٌة تتمتَّع بمستندات روائ َّية
ومداركها لألحكام،
ِّ

السامء ،ال من جراب النّورة.
ترتكز عىل وحي َّ
ِ
عيل
ومن هؤالء األعالم والفقهاء العلاَّ مة احلليِّ ّ مجال الدين احلسن بن يوسف بن ّ
املطهر ،واحدٌ من جهابذة اإلسالم وحصونه.
ابن َّ
يف الواقع ،حيار اإلنسان -وإن كان خطي ًبا -يف األلفاظ التي ُيطلقها عىل هكذا

عامل ،وهكذا إنسانَّ ،
خط للمذهب متونًا برياعه الرشيف ،وأنا بني جدران هذا الصـرح
العلمي -مركز تراث ِ
ٍ
شخص مجع بني املعقول
حق
احل َّلة -ماذا عساين أن أقول يف ِّ
ّ
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ٍ
لشخص
واملنقول ،حتَّى ألقابه واحدً ا واحدً ا ،حتتاج إىل تع ُّقل ورشح؛ إ ْذ كيف يتسنَّى
ٍ
أناس عاد ِّيني( ،آية
هبذا العمر املبارك أن جيمع هذه النعوت املع َّظمة التي مل تصدر عن

اهلل) ،و(الفاضل) ،و(مجال امل َّلة) ،و(شيخ الطائفة) ،وما شاكل ذلك من األلقاب التي
ٍ
ٍ
وتوفيق من اهلل ،وبنور صاحب العرص والزمان.
بجدارة
استح َّقها

ٍ
ومعرفة هبذا الشخص
لو جئنا إىل مدح العلامء له ،لوجدناها تصدر عن عل ٍم
ٍ
ٍ
عجب إذا قال فيه أستاذه
ودراسة؛ فال
بحث
العظيم ،ولو رسدناها؛ لصار املقام مقام
َ
الطويس« :عامل ٌ إذا جاهد َ
فاق» ،ويقول الس ِّيد بحر العلوم يف ح ِّقه:
الشيخ نصري الدين
ّ
كل ٍ
كل عل ٍم كتا ًبا ،وآتاه اهلل من ِّ
«صنَّف يف ِّ
يشء سب ًبا».
وال ُيستغرب من قويل إنَّه مجع بني املعقول واملنقول؛ ويف ذلك قال الس ِّيد األمني:

«كان بار ًعا يف املعقول واملنقول».

شق له ُغبار ،وخري مثال لنا كتابه
فقيها ال ُي ُّ
فإذا أرجعناه إىل الفقه ،وجدناهً 
أدراك ما التذكرة؟!! ،إذ ال يمكن ألي ٍ
َ
فقيه اّأل ي َّطلع عليها ،وال يتط َّلع
(التذكرة) ،وما
ِّ

إليها.

وإذا رجعنا إىل العلوم العقل َّية ،وجدناه صاحب (األرسار اخلف َّية يف العلوم

العقل َّية) ،و(الباب احلادي عرش) ،إذ َّ
املهمة لعقيدة البرش.
إن فيهام ما فيهام من األمور َّ
ِ
بحق الدفاع عن
وإذا بحثنا يف اإلمامة فيكفينا أن نذكر
جيسد ٍّ
(األلفني) ،فهو ُ
كتاب ِّ
اإلمامة واإلمام.

ٍ
أفكار نيرَّ ٍة
وقد تصدَّ ى املركز -وهلل احلمد واملنَّة -بخ َّطة عمل علم َّية انبثقت من
وليدة اجتامعات ولقاءات ،والتي كنَّا نعقدها يف املركز تارةً ،ويف قسم شؤون املعارف
أفكار علم َّية ،ومن هذه األفكار جاءت
اإلسالم َّية واإلنسان َّية تار ًة أخرى ،فتو َّلدت لنا
ٌ
فكرة إعادة حتقيق كُتب العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ الرجال َّيةيف موسوعة ،إذ ُش ِّخصت الفكرة من ِقبل
الشيخ ع ر اهلاليل ،واألخ النبيل أمحد عيل ِ
احلليَّ ّ  ،ووقع االختيار عىل جناب الفاضل
ّ
ماَّ
ّ
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الشيخ حممد باقر ملكيان للقيام بعملية التحقيق ،فذهب األخ أمحد عيل ِ
احلليِّ ّ موفدً ا إىل
َّ
َّ
ّ
مجهور َّية إيران اإلسالم َّية للتعاقد مع الشيخ ملكيان ،وصار االتِّفاق عىل هذا العمل

العلمي املبارك ،وهو ٌ
عمل ليس كبق َّية األعامل ،وله ثق ُله.
ّ
دور يف الضبط واملراجعة ،إذ ُق ِرئت املوسوعة قراء ًة دقيق ًة ِمن ِقبل
وكان للمركز ٌ
اإلخوة يف جلنة التحقيق ،ومعلو ٌم َّ
أن عملاً كهذا ال تكون مراجعته وضبطه باليشء
ٍ
ِ
أن املوسوعة تتأ َّلف من ثالثة ك ٍ
اليسري ،السيام َّ
أجزاء هي:
بخمسة
ُتب
1.1إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة.

2.2خالصة األقوال يف معرفة الرجال (بثالثة أجزاء).
3.3املباين الرجالية للعلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .
َّ
ّ
وكل كتاب منها له خصوص ّية تنامز عن األخرى؛ فكان عملنا بحمد اهلل تعاىل جل ًّيا

النص ،ومراجعته ،وتدقيقه تدقي ًقا لغو ًّيا بحتًا.
وواضحا من ناحية ضبط ِّ
ً

أيضا
كام قام اإلخوة الزمالء بتخريج بعض األحاديث غري
املخرجة ،وقاموا ً
َّ
ٍ
غموض يف املتن املبارك مل ُيشرِ إليه املح ِّقق أو َ
بتوضيح ِّ
غفل عنه ،وأضفنا بعض
كل
املهمة التي ال ِغنى للقارئ عنها ،حتَّى استوى العمل عىل سوقه ،فصار -بحمد
التعليقات َّ
اهلل تعاىلُ -ي ِ
عجب أهل العلم والف ّن.
ويف هذه ِ
احلقبة وهذا العقد ،هناك رجال خ ُّطوا الدين بأناملهم ،وكتبوا التاريخ
ٌ
رجال القوا الويالت تلو الويالت يف سبيل مقارعة الالنظام السابق،
بدمائهم الزك َّية،

وحافظوا عىل مذهب أمري املؤمنني ،وصاروا مصدا ًقا حلديث
النبي« :مداد
ّ
العلامء أفضل من دماء الشهداء» ،وامتدا ًدا هلذا املداد الطاهر الرشيف يمتثل الشيوخ
اً
امتثال لفتوى نائب اإلمام
والكهول والشباب ،ك ُّلهم قد لبسوا القلوب عىل الدروع؛

السيستاين (متَّع اهلل املسلمني ببقائه) ،إذ لوالهم؛
احلسيني
عيل
َّ
ّ
ّ
احلجة ،اإلمام الس ِّيد ّ
رسم ،فهم امتدا ٌد ألنصار احلسني،
اسم وال ٌ
ملا بقي حجر عىل حجر ،وملا بقي للدين ٌ
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تراهم قد أخذوا الدروس ِ
يضحي بالنفس والنفيس والغايل،
والعرب ،فهذا الشاب الذي
ِّ
خريا،
عيل األكرب ،وما شاكل ذلك من املصاديق املع َّظمة املقدَّ سة ،فجزاهم اهلل تعاىل ً
قدوتُه ّ
الشعبي املقدَّ س.
فخرا قولنا :شهداء املذهب والعقيدة ،شهداء احلشد
ّ
ويكفيهم ً

وال أنسى أن أتقدَّ م بالشكر اجلزيل ،والثناء اجلميل إىل صاحب اليد البيضاء،

والشخص َّية الكريمة املعطاء ،سامحة املتوليِّ
الرشعي للعتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة الس ِّيد أمحد
ّ

يمر هبا
الصايف (دام ُّ
عزه) ،الذي مل يدَّ خر عنَّا شي ًئا لدعمنا؛ برغم الظروف الصعبة التي ُّ
البلد ،وال أتذكَّر أنه نطق بكلمة (ال) ملشاريعنا الرتاث َّية.

فليشهد التاريخ أنَّه صاحب البصمة األوىل يف إبراز تراث علامء ِ
احل َّلة ،وإظهاره

إىل عامل النور.

ٌ
موصول إىل جناب رئيس قسم ش��ؤون املعارف اإلسالم َّية
الشكر
وكذلك
ٌ
واإلنسان َّية الشيخ عماَّ ر اهلال ّيل؛ عىل حرصه وثقته ومتابعته ،فجزاه اهلل تعاىل عنِّي وعن

خريا.
اإلخوة العاملني ً

ِ
املخل َصني األخ املح ِّقق أمحد
وأمجع كلامت الشكر وأقدِّ مها إىل األخوين ال َع َلمني
ِ
األعرجي عىل قراءته املتفانية للموسوعة ،جزامها اهلل
عيل
ّ
عيل احلليِّ ّ  ،واألستاذ الدكتور ّ
ّ
خريا.
تعاىل ً
حممد حليم
وأشكر اإلخوة الزمالء :الدكتور إدريس محد
ّ
املوسوي ،والدكتور َّ

الويساوي ،والباحث مصطفى
حممد عبيد ،وم.م .ع َّياد محزة
ّ
ّ
الكروي ،وم.م .حيدر َّ
يب؛ عىل جهودهم املبذولة.
صباح اجلنا ّ

رب العاملني ،والصالة والسالم عىل خري املرسلني وآله ال ّطاهرين.
واحلمد هلل ِّ

اخلويلدي
�صادق
ّ
حللَّة
مدير مركز تراث ا ِ
 23ذي القعدة 1439هـ
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كلمة جلنة التحقيق
ِ
ِ
ِ
ُّور ُث َّم ا َّل ِذي َن َك َف ُروا
السماَ َوات َوالأْ َ ْر َض َو َج َع َل ال ُّظ ُلماَ ت َوالن َ
الحْ َ ْمدُ هللِ ا َّلذي َخ َل َق َّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
بِ َربهِّ ِ ْم َي ْع ِد ُل َ
حل ْمدُ هللِ
ون ،والحْ َ ْمدُ هللِ ا َّلذي َأن َْز َل َعلىَ َع ْبده ا ْلكت َ
َاب َولمَ ْ يجَ ْ َع ْل َل ُه ع َو ًجا ،وا َ
ِ
اهلاشمي،
ريش،
الذي َل ْو اَل ُه َما َع َر ْفنَا ُهَ ،و اَل َع َبدْ نَا ُهَ ،و َّ
ِّ
السال ُم َعلىَ الن ِّ
الصالةَُ ،و َّ
َبي ال ُق ِّ
يبني ال َّط ِ
اهري َن.
ُّهامي املك ِِّّي،
املدينَ ،وعلىَ آلِ ِه ال َّط َ
ال َعر ِّ
يب ،الت ِّ
ِّ
وبعدُ ...

مني ،حيتاج منّا أن نقف وقفة ٍّ
وترو،
تأن،
فاحلديث عن األشخاص العلامء ،املتع ّل َ
ٍّ
ٍ
الس ّيام وأنّنا مك ّلفون ّ
موقف
ربز العلوم التي اشتغلوا عليها؛ لذلك نحن أمام
بأن ن ّ
عصيب ،ال نُحسد عليه يتم ّثل بحركة الفكر وما تستكنهه من حركتني -احلركة الذاهبة

توجهان يف هذه
فثمة ّ
واحلركة الراجعة -إذا جاز لنا تطبيق هذا عىل ما نح ُن بصددهّ ،
الدراسة:

ندرس الشخصية العلم ّية دراسة تارخي ّية من دراسة
األول :إنَّنا يمكن أن
َ
التوجه ّ
ّ

لوالدته ،وشيوخه ،وتالميذه ،وآثاره ،ورحالته ،وما يتقنه من علوم ومعارف ...إىل
يوم التحاقه بالرفيق األعىل ،ونُظهر إىل القارئ اللبيب عدّ ة ما كان يتقن من علوم،
مههم مجع ما تناثر
املؤرخني الذين ّ
وما كان يامرس من معارف بطريقة ال تعدو طريقة ِّ
من حيوات املرتجمَ ني من دون النظر إىل اجلزئ ّيات ،وما حتيط بشخصه من دقائق.
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تسمى -وبحسب ما نرى -بـ(احلركة األفق َّية).
هذه احلركة َّ

التوجه الثاين :إنّنا ندرس العلوم واملعارف ،التي اشتغل عليها ال َع َل ُم املرادة
ّ
دراستُه؛ وهذا ال يمكن الولوج به بمستوى دراسة العلوم مجي ًعا دفع ًة واحدةً؛ لعدم
إمكان ذلك يف الوقت احلارض ،من جهة ،ومن أخرى ّ
إن الدارس جلملة من العلوم

العلمي؛ لتداخل العلوم ،والرتكيز عىل عل ٍم بعينه
املراد إبرازها سيضيع عليه املطلب
ّ
ثم ياميز بينه وبني أقرانه؛ وهبذا حيصل التاميز.
ربزه إىل السطح ،ومن َّ
ي ّ

نسميه بـ(احلركة العمود ّية) ،وهي احلركة التي يشتغل عليها
وهذا
ّ
التوجه لنا أن ّ

الدارسون يف إظهار املعارف ،والعلوم ،ومديات إتقان املشتغلني هلا ،ويف هذه احلركة

الفائدة العظمى -وإن كانت احلركة األوىل ال نعدم الفائدة منها -تكمن يف الرتكيز
العلمي يف هذا الف ّن ،وهذا العلم ،وتنطلق
التطور
عىل عل ٍم بعينه ،وبالتايل حيصل لنا
ّ
ّ
االجتهادات و ُيقال ما أتى به فالن العامل يف هذا املجال أفضل إتقانًا ملا اشتغل عليه من

علوم؛ ومن هذا ُيقال فالن العامل خبري بعلم األصول ،وآخر بعلم الفقه ،وآخر خبري
األول.
بعلوم اللغة؛ بسبب احلركة األوىل،
والتوجه ّ
ّ

ومن هذا املنطلق؛ وألجل إبراز اجلانب الرجايل يف شخصية العلاّ مة ِ
احلليِّ ّ  -وهو
ّ
من املشتغلني العاملني هبذا التخصص -ارتأت إدارة مركز تراث ِ
احل َّلة حتقيق (الكُتب

للعلمة ِ
الرجال َّية اَّ
األول ،فكانت املوسوعة (إيضاح
احل يِّ ّل) يف موسوعة ،إيامنًا منَّا
بالتوجه ّ
ّ
ٍ
ٍ
واحد ،وخالصة األقوال بثالثة أجزاء).
بجزء
االشتباه
ثم اشرتطت عىل املح ِّقق إبراز عمل العلاَّ مة الرجا ّيل ومبانيه يف هذا املجال
ومن َّ

بتصنيف كتاب (املباين الرجال َّية)؛ فاستوت املوسوعة عىل سوقها بخمسة أجزاء؛ ليربز

التوجه الثاين ،وهلل احلمدُ  ،واملنَّة.
لنا
ُّ
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عملنا يف هذه املو�سوعة
لقد استوت املوسوعة الرجال ّية عىل ثالثة كتب ،وهي عىل الرتتيب:

األول من املوسوعة.
1 .1إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة :وهو الكتاب ّ

مع العلم ّ
أتم تأليفه سنة (707هـ) ،وهو ّ
متأخر عن اخلالصة
أن كتابه اإليضاح ّ

ٌ
تسويغ لذلك ،لك أن ت َّطلع عليه.
أتم تأليفها سنة (693هـ) ،وللمح ِّقق
التي َّ

الرجال :وهو الكتاب الثاين من املوسوعة الرجال ّية،
2 .2خالص ُة األقوال يف معرفة ِّ
يف ثالثة أج��زاء ،وعىل ما هو معهود من تقسيامت العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  للرواة
وأحواهلم.
الرجال َّية :وهو الكتاب الثالث من املوسوعة ،وبه خُتتم املوسوعة
3 .3املباين ّ
الرجال َّية للعلاَّ مة.

َّأما عن دورنا يف هذه املوسوعة؛ فعىل النحو اآليت:

1.1بعد استالم العمل من املح ِّقق ،قامت جلنة التحقيق بمقارنة املطبوع (املح َّقق)
مع املخطوط ،وهنا ال بدّ من كلمة شكر وعرفان لإلخوة :الدكتور إدريس
حممد مناضل اهلال ّيل،
حممد حليم
محد
ّ
ّ
الكروي ،وم.مّ .
املوسوي ،والدكتور ّ

الويساوي ،والباحث مصطفى
حممد عبيد ،وم.م .ع ّياد محزة
ّ
وم.م .حيدر ّ
يب؛ فهم عند التباس بعض العبارات وتوجيهها يرجعون إىل
صباح اجلنا ّ

األصل املخطوط.

2.2مل َّ
نتدخل يف هذه املوسوعة اَّإل يف القضايا احلتم َّية.

ووجهنا بعض القضايا العلم ّية ،وع ّلقنا يف اهلامش
صوبنا األخطاء املطبع َّيةّ ،
َّ 3.3
 ساحتنا املعتادة -عىل بعض األمور.15

صوبنا بعض األشياء من دون اإلشارة يف اهلامش.
َّ 4.4

صوبنا األخطاء النحو َّيةالتي ال تقبل التأويل ،وأبقينا ما كان حمتملاً لوجوده؛
َّ 5.5
ِّ
ولتوخي األمانة العلم َّية من أخرى.
األصيل من جهة؛
النص
حفا ًظا عىل ّ
ّ

النص ،ومراعاة عالمات الرتقيم من (فارزة ،وفارزة منقوطة،
6.6قمنا بتشكيل ّ
وعالمة الدهشة ،واالستفهام).

7.7أزلنا بعض الزوائد التي أثقلت اهلوامش ،وتركنا بعضها ممّا نراه يفيد التحقيق
من جهة ،ويفيد القارئ من جهة أخرى.

فالصفح من شيم الكرام.
وأخريا نرجو ممَّن جيدُ اخللل والزلل أن يصفح عنَّا؛
ُ
ً
�����ار ُئ فيِ تَ��دْ ِق ِ
���أب ِ
إِ ْن جَ ِ
ُّ���ـ���ه���ا ال����� َق ِ
��ي��ق��نَ��ا
���د ْل��� ُه َك��َم�اَ ل
َأي َ
��ص��ا َف َ ْ
ت����دْ نَ�� ْق ً
ِ
ت����دْ َع��ي��ب��ا َف َ ِ
َأو جَ ِ
َ���رى
����م���� ُة هللِ تَ���� َع����ال
���أ ْص���ل ْ
ْ ً
إِنَّ����َم����اَ ال����ع ْ
���ح َم���ا ت َ
����ص َ
وآخر دعوانا ِ
والسلاَ ُم َعلىَ َس ِّيد اخلَ ْل ِق محُ َ َّمد
أن احلمدُ هللِ َر ِّب العاملني،
َّ
ُ َ َ
والصلاَ ُة َّ
ِ
بني ال َّطاهرين.
وآله الط ِّي َ

جلنة التحقيق
أعرجي
علي ع َّبا�س ال
�أ.دَّ .
ّ
ُ
حللَّ ِة
اث ا ِ
مركز ُت َر ِ
ليلة اخلام�س ع�شر من رجب الأ�صب 1439هـ
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مقدمة التحقيق
ِّ

مقدمة التحقيق
ّ



حممد
رب العاملني،
َّ
احلمدُ هللِ ِّ
والسالم علی أرشف األنبياء واملرسلني َّ
والصالة َّ

خاتم النَّبيني ،وآله ال َّطاهرين الط ّيبني ،واللعن علی أعدائهم أمجيعن إلی يوم الدين.

َّ
کثريا من تراثنا الرجا ّيل -عىل الرغم من أمه َّيته وشهرته بني املؤ َّلفات اإلسالم َّية -مل
إن ً

صحح ويحُ َّقق کام يليق به وفا ًقا للمعايري العلم َّية ،ومن هذا الرتاث الکتاب املاثل بني
ُي َّ

يديك –أعني -کتاب (إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة) تأليف أيب منصور احلسن بن
يوسف بن املطهر ،الشهري يف األوساط العلمية بالعلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ (648هـ726-هـ).
َّ
َّ
فنحن نبتغي تصحيحه وحتقيقه وفا ًقا لألساليب العلم َّية ،وعىل هذا األساس نقدّ م

إليك -هّأيا القارئ -هذه املقدّ مة ،وهي عىل ثالثة فصول:
األول :الضبط ،أمه َّيته وتارخيه.
الفصل ّ

الفصل الثاين :قبسات من حياة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .

الفصل الثالث :کتاب إيضاح االشتباه.
فنستمدّ من اهلل Uالتَّوفيق ،ونقول:
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ال�ضبط� ،أهم َّيته وتاريخه

َّ
إن کتاب (إيضاح االشتباه) هو َّأول کتاب من علامئنا يف موضوع ضبط أسامء

ال��رواة ،فال بدّ من التَّفصيل حول موضوع هذا الکتاب وأمه ّيته وتأرخيه؛ فنبحث
وقوته -يف ضمن أمور:
 -بحول اهللّ U

الأ ّول� :أهم ّية �ضبط �أ�سماء الرواة
اعلم َّ
أن الروايات -بام هي حاکية عن قول املعصوم وفعله وتقريره -هي
ْ

أوسع مصدر يف استنباط املعارف اإلسالم َّية ،عقائدها ،وأحکامها ،وأخالقها؛ فألجله

َک ُثر اإلقبال علی الروايات وسامعها ونقلها.

والکذابون يف نقل الروايات ،اهتم علامء املسلمني ِ
ّ
بذکر
الوضاعون
ولـماّ َک ُثر
ّ
ّ
أسانيد الروايات؛ حتّی يتم ّيز صحيح الروايات من سقيمها ،اَّإل أنّه قد وقع التَّساهل يف

ضبط أسامء الرواة؛ فاشتبه يف بعض األحيان (احلسن) بـ(احلسني) ،و(عمر) بـ(عمرو)،

و(زيد) بـ(زياد) ،وغريها.

ولـماَّ شاع التساهل يف الضبط ،و َك ُثر يف الشيوخ من ّ
واضطر أهل العلم
يقل حتقيقه،
ّ
إىل األخذ من الكتب من دون سامع ،فزع املح ّققون إىل ما يدافعون به اخلطأ والتصحيف؛
ثم عىل أبواب ِّ
لكل اس ٍم ،كام تراه
فمن ذلك تأليفهم كتب الترَّ اجم مرتَّبة عىل احلروفّ ،
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ريب ّ
كثريا
يف (تاريخ
البخاري) ،وكتاب (ابن أيب حاتم) فمن بعدمها ،وال َ
ّ
أن هذا يدفع ً
من التَّصحيف ،والتَّحريف.

خطرا ،اخلطأ يف األس�ماء التي تتشابه مع
وإذ كان أكثر اخلطأ وقو ًعا وأش��دّ ه
ً

خاصا ،وهو (املؤتلف
فوجهوا معظم عنايتهم إىل هذا امليدان؛ فوضعوا له فنًّا ًّ
أخرى؛ ّ

واملختلف) ،أي املؤتلف خ ًّطا املختلف لف ًظا ،وهو ّ
فرق بينه اَّإل َّ
الشكل أو
كل ما ال ُي ّ

النُّقط.

الصالح يف (معرفة املؤتلف واملختلف)« :هو ما يأتلف ،أي تتّفق يف ّ
اخلط
قال ابن َّ

صورته وختتلف يف اللفظ صيغته ،هذا ف ٌّن ٌ
جليل َمن مل يعرفه من املحدِّ ثني ك ُثر عثاره،
َ
ضابط يف أكثره ُيفزع إليه ،وإنَّام ُيضبط باحلفظ تفصيلاً ،
ومل يعدم خمجلاً  ،وهو منترش ال

وقد ُصنّفت فيه كتب مفيدة»(((.
وعلی سبيل املثال الحظ:

فموحدة مفتوحة ،فألف ،فدال مهملة.
أُ .عباد :بعني مهملة مضمومة،
ّ
بِ .عباد :مثله ،لكن بكرس َّأوله.

جَ .ع َّباد :بتلك احلروف ،لكن بفتح فتشديد.

دِ .عياذ :بعني مهملة مكسورة ،فتحت ّية خم ّففة؛ فألف ،فذال معجمة.
ومن لطيف صنيعهم َّ
أن يف الرواة التابعني ال ِّثقات رجلني ،أحدمها :أبو احلوراء

السعدي ،وثانيهام :أبو اجلوزاء -باجليم والزاي-
 بحاء مهملة وراء -ربيعة بن شيبانّ

بعي -بفتح الراء املهملة ،وفتح املوحدة عند املحدِّ ثني ،وسكون
الر ّ
أوس بن عبد اهلل َّ
الصالح.200-199 :
((( مقدّ مة ابن َّ
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الغساين ّ
أن عبد اهلل بن إدريس،
عيل
املوحدة عند أهل النَّسب -قال
ّ
ّ
ّ
السيوطي« :ذكر أبو ّ

عيل كتب حتته :حور عني؛ لئلاَّ
قال :لـماَّ حدّ ثني شعبة بحديث أيب احلوراء عن احلسن بن ّ
أغلط فأقرأه أبو اجلوزاء ،باجليم والزاي»(((.

ومن أعجب أخبار أئمتنا يف حرصهم عىل اإلتقان ّ
أن بعضهم كان يرتك األخذ

عمن مل يضبط ،ويقع يف التَّحريف.
َّ

العسكري يف کتاب (تصحيفات املحدِّ ثني)« :أخ�برين أبو عبيد
قال أبو أمحد
ّ

عيل بن عثامن -سمعت سليامن بن األشعث يقول :قال يل
ّ
اآلج��ري -هو َّ
حممد بن ّ

السقيفة( :بعرة أن يفيال)،
أمحد ابن صالح
ّ
املرصي :حدّ ثنا سالمة بن روح يف حديث َّ

تصحيف( :تغرة أن يقتال) ،وكان أمحد بن صالح كتب عنه مخسني ألف حديث؛
فرتكه»(((.

طرائق متعدّ دة يف التَّعلم،
األئمة
وللسالمة من التحريف والتصحيف ،سلك
َ
َّ

والتعليم ،منها تقييد ما يكتبه الراوي عن شيخه ،وضبطه َّ
بالشكل والنَّقل وبعالمات

اإلعجام واإلمهال ،وبقواعد الكتابة ،واملقابلة ،واإلحلاق ،والتَّضبيب ،ونحو ذلك ممّا

ودونوه يف كتب علوم احلديث.
رسمه علامؤناّ ،

األرزي ق��ال :قال
العسکري« :وج��دت بخط عسل مع بن ذك��وان عن
قال
ّ
ّ

فمر بنا أبو عبد اهلل اجلامز؛ فقال :يا صبيان أنتم
ابن
املديني :كنّا يف جملس للحديثّ ،
ّ

ال حتسنون أن تكتبوا احلديث ،فكيف تكتبون ُأ َس ْيدً ا و ُأ َس َّيدً ا و ُأ َس ِّيدً ا ؟ فكان ذلك َّأول
(((
خاصة.
اهتموا بالتأليف يف ذلك كت ًبا ّ
ما عرفت من التَّقييد وأخذت فيه»  ،کام قد ّ

((( نقلناه بواسطة مقدِّ مة کتاب تصحيفات املحدِّ ثني.22/1 :
((( تصحيفات املحدِّ ثني19-17/1 :
((( تصحيفات املحدِّ ثني.13-12/1 :
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الثاين :ما ُك ِتب حول ال�ضبط يف املكتبات الإ�سالم َّية
اهتم علامء الفريقني بالتأليف والتصنيف يف هذا املوضوع ،اَّإل ّ
أن علامء العا ّمة
لقد ّ

أکثر اهتام ًما باملوضوع وأکثر تألي ًفا فيه.

فنحن نذکرهم(((ونذکر تصنيفاهتم يف هذا املوضوع مقدّ ًما علی علامئنا اإلمام َّية،

زاد اهلل شوکتهم الربان َّية.

ويف البدء ال بدَّ من التنبيه علی ّ
أن املؤ َّلفات يف هذا الباب عىل قسمني:

األول :يف التقييد والضبط ،يذكرون فيها ضبط األسامء ،واأللفاظ وكيف نطق
ّ
هبا أصحاهبا؛ فإذا قرأها طالب العلم َأ ِم َن من الغلط والتحريف ،ومن ُكت ِ
ُب هذا
القسم:

اجلياين.
الغساين
عيل
ّ
ّ
أ( .تقييد املهمل) أليب ّ
ب( .مشارق األنوار) للقايض عياض.
ج( .مطالع األنوار) البن قرقول.
د .تقييد ابن نقطة.
والثاين :يف التصحيفات واألوهام ،وقد نشطت حركة التأليف يف هذا اجلانب يف

القرن الرابع ،ومن كتب هذا القسم:

األصفهاين.
أ( .التنبيه عىل حدوث التصحيف) حلمزة بن احلسن
ّ

ب .کتاب (رشح ما يقع فيه التصحيف والتَّحريف) ،وکذا کتاب (تصحيفات
العسكري.
املحدِّ ثني) أليب أمحد
ّ

((( الحظ :إكامل الكامل ،4/1 :املقدّ مة.
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يب(((.
د .رسالة (إصالح غلط املحدِّ ثني) أليب سليامن اخلطا ّ

أهم املؤ َّلفات يف هذا الباب:
وکيفام کان ،هذه ّ

البغدادي
حممد بن حبيب
النسابة (ت 245هـ) ،له كتاب
ّ
ّ
1 .1أبو جعفر َّ
األخباري ّ
خاص باملؤتلف واملختلف من أسامء
(خمتلف أسامء القبائل ومؤتلفها) ،وهو
ّ

القبائل ،وقد طبعه املسترشق (وستنفلد) سنة (1850م).

2 .2أبو القاسم احلسن بن برش
اآلمدي (ت 370هـ) ،له كتاب (املؤتلف واملختلف
ّ
تداول.
خاصة) ،وهو مطبوع ُم َ
يف أسامء الشعراء ّ

3 .3أبو أمحد احلسن بن عبد اهلل بن سهل
العسكري (ت382هـ) ،ذكره صاحب
ّ
(كشف الظنون) يف املؤ ِّلفني يف الف ّن ،له کتاب (تصحيفات املحدِّ ثني) ،وقد

ُطبع هذا الکتاب(((.

مهدي
عيل بن عمر بن
الدارقطني (306هـ385-هـ) ،له كتاب
ّ
ّ
4 .4أبو احلسن ّ
كبري يف املؤتلف واملختلف من الرواة وغريهم ،مل نقف عليه ،وأخذه ابن

ماكوال ،وينقل عنه يف اإلكامل((( ،وهکذا ينقل عنه غريه(((.

((( نقلناه بواسطة مقدِّ مة کتاب تصحيفات املحدِّ ثني.29-28/1 :
((( وهو ُ
العسكري (كان ح ًّيا سنة 406هـ) ،الذي هو تلميذ الرشيف املرتىض،
خال أيب هالل
ّ
العسكري يف رسالة
والكتاب ح َّققه حممود أمحد مرية ،ط1982 ،1م ،وكتب عن أيب أمحد
ّ
العسكري
ماجستري األستاذ الدكتور حيدر حبيب محزة ،كلية اآلداب ،جامعة القادس َّية (أبو أمحد
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
وجهوده) .دّ .
((( الحظ :إكامل الكامل.571/2 :
((( الحظ :ختريج األحاديث واآلثار ،406/2 ،309/2 ،230/2 ،79/2 ،251/2 :نصب
الراية.198/4 ،472/2 ،412/2 :
َّ
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الفريض (ت 403هـ) ،هو حافظ األندلس
حممد ابن
5 .5أبو الوليد عبد اهلل بن َّ
ّ
ّ
ومؤرخها ،له كتاب كبري يف املؤتلف واملختلف من األسامء واأللقاب والكُنى،
وكتاب يف مشتبه النسبة(((.

األزدي
6 .6عبد الغني بن سعيد
املرصي (ت 409هـ) ،له كتابان يف هذا الف ّن،
ّ
ّ
وقد ُطبعا يف اهلند.

اهلروي
حممد بن أمحد بن عبد اهلل
املاليني (ت 421هـ)،
ّ
ّ
7 .7احلافظ أبو سعد أمحد بن َّ
له كتاب يف مشتبه النسبة ،وقد نقل عنه ابن حجر يف کتاب (التَّبصري).

حممد بن إبراهيم
احلرضمي (ت 416ه��ـ)ُ ،يعرف بابن
ّ
عيل بن َّ
8 .8حييى بن ّ
الطحان ،له كتاب يف املؤتلف واملختلف ،ينقل عنه ابن ماكوال يف مواضع من
ّ
اإلكامل.

حممد بن املعتز بن املستغفر
املستغفري (ت 432هـ) ،له
ّ
9 .9أبو العباس جعفر بن َّ
كتاب (الزيادات يف كتاب املؤتلف واملختلف) لعبد الغني.

عيل بن ثابت اخلطيب
البغدادي (392هـ463-هـ) ،له كتاب
ّ
1010أبو بكر أمحد بن ّ
(املؤتلف يف تكملة املؤتلف واملختلف).

عيل بن هبة اهلل بن جعفر األمري سعد امللك الشهري بابن ماكوال
1111أبو نرص ّ
(ت 487هـ) ،له يف هذا الفن كتابان:

األول :اإلك�مال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف من األسامء
• ّ
مکر ًرا.
والكنى واألنساب ،وهو مطبوع ّ

((( تذكرة احل َّفاظ1077/3 :
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•والثاين :هتذيب مستمر األوهام عىل املؤتلف واملختلف من أسامء االعالم،
أيضا مطبوع.
وهو ً

الزخمرشي) (ت 538ه��ـ) ،له كتاب يف
1212حممود بن عمر الشهري بـ(جار اهلل
ّ
(مشتبه النسبة)(((.

حممد بن نارص
السخاوي يف
كتاب ،عدّ ه
السالمي (ت 550هـ) ،له
ّ
ٌ
ّ
1313احلافظ َّ
املؤ ِّلفني يف الف ّن (((.

حممد بن موسى
احلازمي (ت 584هـ) ،له كتاب (الفيصل يف مشتبه
ّ
1414احلافظ َّ
النووي وغريه(((.
النسبة) ذكره ابن خ ِّلكان ،وقد استفاد منه
ّ

احلنبيلُ ،يعرف بـ :ابن نقطة (ت 629هـ) ،له يف
حممد بن عبد الغني
1515احلافظ َّ
ّ
يسمى االستدراك ،أو املستدرك ،أو إكامل
هذا الفن ذيل عىل إكامل ابن ماكوال ّ

اإلكامل.

عيل بن حممود (ت 680ه��ـ) ،له ٌ
ذيل عىل ذيل
1616احلافظ أبو حامد َّ
حممد بن ّ
أيضا سماّ ه (تكملة إكامل االكامل)ُ ،طبع هذا الکتاب يف بغداد سنة
ابن نقطة ً
(1377هـ) بتحقيق الدكتور مصطفى جواد.

حممد بن أمحد بن عثامن
الذهبي (673هـ748-هـ) ،له يف هذا
ّ
1717أبو عبد اهلل َّ
املوضوع كتاب (مشتبه األسامء والنسبة)ُ ،طبع يف مطبعة بريل يف ليدن سنة

(1881م).

((( فتح املغيث429 :
((( فتح املغيث429 :
((( الحظ :املجموع ،480/7 :نيل األوطار.106/5 :
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الرتكامين
املرصي الشهري بابن
املارديني
عيل بن عثامن بن إبراهيم بن مصطفى
ّ
ّ
ّ
ّ 1818

(ت 749هـ) ،ذكر له صاحب كشف الظنون كتاب (املؤتلف واملختلف من

أنساب العرب).

الدمشقي
حممد شمس الدين بن نارص الدين
ّ
حممد بن أيب بكر عبد اهلل بن َّ
َّ 1919

الذهبي،
(777هـ842-هـ) ،له (توضيح املشتبه) ،وهو رشح حافل ملشتبه
ّ
کثريا يف حتقيقنا إليضاح االشتباه.
وهو مطبوع ،واستفدنا منه ً

العسقالين
الكناين بن حجر
حممد شهاب الدين
ّ
ّ
عيل بن َّ
2020أبو الفضل أمحد بن ّ

(773ه��ـ852-ه��ـ) ،له كتاب (تبصري املنتبه بتحرير املشتبه) ،والکتاب

مطبوع(((.

عزهم،
هذه أشهر مصنّفات العامة يف هذا املوضوع ،أ ّما علامء اإلمام َّية -زاد اهلل ّ

ورفع قدرهم -فلهم:

املطهر
(1 .1إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة) أليب منصور احلسن بن يوسف بن َّ
األسدي ،املشتهر يف األوساط العلمية بـ(العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ ).
َّ
ّ
وهو الکتاب املاثل بني يديك ،وسنبحث عنه بالتفصيل ،إن شاء اهلل.U

(2 .2توضيح االشتباه واإلشكال يف تصحيح األس�ماء والنسب واأللقاب من
املازندراين.
الساروي
حممد رضا
ّ
عيل بن َّ
الرجال) ،أ ّلفه َّ
ّ
حممد ّ

قال يف سبب تصنيف هذا الکتاب« :هذا کتاب توضيح االشتباه واإلشکال يف
ضبط أسامي الرواة وألقاب الرجال ،لـماَّ رأيت کثرة التحريف والتصحيف يف

النجارُ ،طبع يف بريوت ،املكتبة العلم َّية.
حممد
علـي َّ
ّ
حممد ّ
البجاوي ،ومراجعةَّ :
علـي َّ
((( بتحقيق ّ
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األقوال ،ودريت ّ
ثم رتّبه علی ترتيب احلروف،
أن يف التصحيح جزيل األجرّ ،

قد َف َر َغ منه سنة ثالث وتسعني ومائة وألف»(((.

الطهراين« :هو كبري يزيد عىل ضعفي إيضاح االشتباه للعلاَّ مة،
قال املح ّقق
ّ
ٍ
حواش كثريةَ ،ف َر َغ منه ومن حواشيه يف (1193هـ) ،يكثر
وللمصنّف عليه

الروضات قائلاً  :مل َأر مثله يف معناه»(((.
النَّقل عنه يف َّ

الشبريي
املحکي عن س ّيدنا األستاذ الس ّيد موسى
هذا ولک ّن
الزنجاينُ -مدّ
ّ
ّ
ّ

أن كتاب توضيح االشتباه ،ليس كتابا حم َّق ًقا ،ومل يكن مؤ ِّلفه رجلاً
ظ ُّلهّ -

مد ِّق ًقا((( ،وکيف کانُ ،طبع الکتاب بتحقيق الدكتورالس ّيد جالل الدين
املحدّ ث يف طهران ،سنة (1344ش).

حممد
(3 .3نضد اإليضاح يف ترتيب إيضاح االشتباه) ،تأليف علم اهلدی املولی َّ
الکاشاين ،وقد نتحدَّ ث عنه بالتفصيل يف ما سيأيت إن شاء
ابن املحسن الفيض
ّ

اهلل.U

(4 .4تتميم اإلفصاح يف ترتيب اإليضاح) ،أ ّلفه الس ّيد أبو القاسم جعفر بن احلسني
أيضا بالتَّفصيل يف ما سيأيت إن شاء
املوسوي
اخلوانساري ،وقد نتحدَّ ث عنه ً
ّ
ّ

اهلل.U

عيل بن طريح
(5 .5ضوابط األسامء واللواحق) ،للشيخ فخر الدين بن َّ
حممد ّ
ىَّ
املتوف (ت 1085هـ) ،وهي رسالة يف ضبط أسامء الرواة ،مرتّبة عىل
النجفي
ّ
((( إيضاح املكنون.337/1 :
((( الذريعة.490/4 :
((( سامء املقال يف علم الرجال ،219/1 :اهلامش.
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احلروف ،فرغ من تأليفها سنة (1049هـ) ،و ُطبعت يف إيران سنة (1357هـ)

باعتناء حفيده الشيخ كاظم
الطرحيي(((.
ّ

(6 .6أضبط املقال يف ضبط أسامء الرجال) ،وهي رسالة أ ّلفها الشيخ حسن زاده
ومرة
مرة يف هناية اجلزء ّ
األول من أصول الكايفّ ،
مرتنيّ :
اآلميل ،وقد ُطبعت ّ
ّ
أخری ُطبعت مستق ّلة(((.

((( الذريعة.119/15 :
املحمودي ،طبعها مکتب
وحممد كاظم
املدرسيّ وفاضل العرفان
ّ
َّ
حممد كاظم ّ
((( بتحقيق الس ّيد َّ
اإلسالمي يف قم املقدّ سة ،سنة (1418هـ).
اإلعالم
ّ
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حل ِّل ّي
قب�سات من حياة العلاَّ مة ا ِ

(((

ِ
ٍ
ٍ
واستيعاب ،اَّإل
بشمول ود َّق ٍة
كان علينا البحث حول جوانب حياة العلاَّ مة احلليِّ ّ
َّ
حرره علامؤنا حوله غنًی وكفاي ًة ،ومن املرسوم -بل ممَّا ال بدَّ منه -يف مقدِّ مة
أن فيام َّ
ِ
السبيل ،فرأينا من اجلدير االكتفاء
الكتب ذكر بعض أحوال مؤ ِّلفيها؛ فنحن نسلك هذا َّ
رضوري يف هذا املقام.
يف ذلك بام هو
ّ

ا�سمه ون�سبه وكنيته ولقبه
ِ
عيل
قال العلاَّ مة احلليِّ ّ  نفسه يف ذكر اسمه ونسبه :احلسن بن يوسف بن ّ
ِ
(((
مؤرخي العا َّمة،
ابن
َّ
املطهر ،أبو منصور احل�ِّل�يِّ ّ  ،مولدً ا ومسكنًا  ،لكن بعض ِّ

ِ
ـي نفسه ،رجال ابن داوود:
((( الحظ تفصيل حياته يف :خالصة األقوال ،ترمجة العلاَّمة احل ِّل ّ
 ،119الرقم ،461 :إيضاح االشتباه (املقدِّ مة) ،خمتلف الشيعة (املقدِّ مة) ،منتهی املطلب
(املقدِّ مة) ،الوايف بالوفيات ،85/13 :مرآة اجلنان ،276/4 :لسان امليزان ،17/2 :الدرر
الكامنة ،71/2 :جمالس املؤمنني ،570/1 :كشف الظنون ،346/1 :أمل اآلمل،81/2 :
رياض العلامء ،358/1 :لؤلؤة البحرين ،210 :منتهى املقال ،475/2 :روضات اجلنَّات:
 ،269/2إيضاح املكنون ،142/2 :هد َّية العارفني ،284/1 :تنقيح املقال ،314/1 :أعيان
الشيعة ،396/5 :الكنى واأللقاب ،477/2 :هد َّية األحباب ،201 :الفوائد الرضو َّية،126 :
طبقات أعالم الشيعة ،52/3 :مص َّفى املقال ،131 :معجم رجال احلديث ،157/5 :معجم
املؤ ِّلفني ،303/3 :مکتبة العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .
ِ
((( الحظ :خالصة األقوال ،ترمجة ّ
ـي نفسه.
العالمة احل ِّل ّ
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كالصفدي((( ،وابن حجر((( وغريمها((( ،ذكر َّ
أن اسمه احلسني ،لکنَّه خمالف لرصيح
ّ

عيل
کالم العلاَّ مة نفسه ،وکذا کالم أكثر ِّ
املؤرخني ،ومنه يظهر احلال يف ما َذكره الشيخ ّ
كي((( ،وابن حجر((( ،وغريمها((( من ّ
ابن هالل
أن
ّ
اجلزائري يف إجازته للمح ِّقق الك ََر ّ

اسمه يوسف.

املطهر)،
وأ ّما كنيته فـ(أبو منصور) -ذكرها هو يف خالصته -وقد يکنّی بـ(ابن
َّ

نسب ًة إىل جدِّ ه األعىل.

ولقبه العلاَّ مة عىل اإلط�لاق ،أو آية اهلل عىل اإلط�لاق ،وهو ال َّلقب املذكور يف

املصادر الشيع ِّية ،ومجال الدين ،وهو اللقب املذكور يف مصادر الفريقني(((.

مولده ون�ش�أته
أن والدت��ه يف شهر رمضان ع��ام(648ه��ـ)؛ اَّإل ّ
اتّفقت املصادر عىل ّ
أن الس ّيد
األمني نقل عن اخلالصة من أنّه ولِد سنة (647هـ) ،ولکنَّه خمالف جلميع املصادر،
أيضاَّ ،
فلعل ما ذكره خطأ
وجلميع نسخ اخلالصة التي يف أيدينا ،ونقل عنها األصحاب ً

مطبعي أو تصحيف يف نسخته من اخلالصة التي نقل عنها.
ّ

((( الوايف بالوفيات85/13 :
((( الدرر الكامنة  .71/2والعجيب أنّه ذکره يف موضع آخر باسم احلسن ،الحظ :الدرر الكامنة:
.49/2
((( الحظ :األعالم.227/2 :
((( بحار األنوار.32/108 :
((( لسان امليزان. 319/6 :
((( الوايف بالوفيات.85/13 :
((( الحظ :الوايف بالوفيات ،85/13 :الدرر الكامنة.71/2 :
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هذا ولکن اختلفت املصادر يف حتديد يوم والدته عىل أربعة أقوال:
أ )19( .شهر رمضان ،كام يف کثري من نسخ اخلالصة ،واختار هذا القول
(((
حممد
االسرتآبادي((( ،وهذا القول هو األقوى.
ّ
الطرحيي  ،واملريزا َّ
ّ

احلر
العاميل(((،
ب )29( .شهر رمضان ،كام يف نسخة اخلالصة التي اعتمد عليها ّ
ّ
األفندي(((،
واملوىل
واخلوانساري(((،
واملامقانـي((( ،والس ّيد األمني(((.
ّ
ّ
ّ

أيضا کالشيخ
النوري ،والشيخ ع ّباس
البهائي ،واملحدِّ ث
واختاره مجاعة ً
ّ
ّ

القم ّي(((.
ِّ

ج )27( .شهر رمضان ،كام يف نسخة أجوبة املسائل املهنائ َّية املطبوعة((( ،وهكذا
يف نسخة أجوبة املسائل املهنائ َّية التي اعتمدها املوىل
األفندي( ،((1والس ّيد
ّ
األمني( ،((1والشيخ
الطهرانـي(.((1
ّ

((( جممع البحرين.124/6 :
((( منهج املقال (ط ق).109 :
((( أمل اآلمل.84/2 :
((( رياض العلامء 366/1 :و.375
((( روضات اجلنّات.273/2 :
((( تنقيح املقال (ط ق).315/1 :
((( أعيان الشيعة .396/5
((( الحظ :أعيان الشيعة ،396/5 :خامتة املستدرك ،460 :الكنى واأللقاب ،437/2 :هد َّية
األحباب.202 :
((( أجوبة املسائل املهنائ َّية 138 :و.139
( ((1رياض العلامء.366/1 :
( ((1أعيان الشيعة.396/5 :
( ((1الذريعة.238/5 :
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ِّ
«بخط
د )24( .شهر رمضان ،قال الشهيد ال ّثاين يف تعليقته علی اخلالصة:

ِّ
األول نقل من ِّ
بخط والدي
خط العلاَّ مة -مصنِّف الکتاب-
الشهيد ّ
ِ
املطهر ليلة
البار أبو منصور احلسن بن يوسف بن
ّ
ما صورته :ولد الولد ّ
اجلمعة يف الثلث األخري من الليل رابع عرشين رمضان من سنة ثامن وأربعني

وستامئة»(((.

�أ�سرته
املطهر) ،وهي أرسة عرب َّية من بني أسد ،أكثر القبائل
أ َّما من ِق َبل أبيه فهي (آل
َّ

السيادة ،وقد نبغ من هذه القبيلة
العرب َّية يف احل ِّلة عدَّ ًة وعد ًدا ،وفيهم اإلمارة وهلم ِّ
رجال هلم شأن يف جماالت احلياة العلم َّية والعمل َّية ،فمنهم األمراء املزيد ّيون ،كام ّ
أن

العلقمي ،وهو آخر وزراء الدَّ ولة العباس َّية(((.
حممد بن
ّ
منهم الوزير مؤ ّيد الدين َّ

أيضا ،ترجع إىل ُهذيل يف
وأ َّما من ِق َبل ّأمه فأرسته :هي (بني سعيد) ،أرسة عرب َّية ً
ِ
وحي،
رس ح ِّل َّي ٌة أخرى؛ َّ
الر ّ
لقوة نفوذها ُّ
انتساهبا ،حازت من املفاخر أكثر ممَّا حازته ُأ ٌ
ومكانتها يف عامل التأليف والتدريس(((.

وأما أبوه فهو :سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  ،وصفه ابن داوود:
َّ
ّ
ّ

األول يف إجازته البن
مدر ًسا عظيم الشأن»((( ،ووصفه الشهيد ّ
«بأنّه كان ً
فقيها حم ّق ًقا ِّ

ِ
((( الحظ :خالصة األقوال ،ترمجة ّ
ـي نفسه.
العالمة احل ِّل ّ
وثمة بحث للدكتور مصطفى جواد
((( الحظ :مقدّ مة كتاب األلفني ،7 :بقلم الس ّيد اخلرسانّ ،
العلقمي يف الصفحة  377من العدد ()35
نُرش يف جم ّلة الرسالة املرص ّية حلسن الز ّيات عن ابن
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
من سنتها الثانية يف  19ذي القعدة سنة 1352هـ .دّ .
((( الحظ :مقدّ مة كتاب األلفني ،7 :بقلم الس ّيد اخلرسان.
((( رجال ابن داوود78 :
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احلجة»(((.
اخلازن« :باإلمام الس ّيد ّ
قال ولده أبو منصور يف إجازته لبني زهرةَّ :
«إن الشيخ األعظم خواجة نصري الدين
احل َّلة ،فاجتمع عنده فقهاء ِ
الطويس لـ جاء إىل العراق حرض ِ
احل َّلة ،فأشار إىل الفقيه
ّ ماَّ
نجم الدين جعفر بن سعيد وقال :من َأعلم هؤالء اجلامعة ؟ فقال له :ك ّلهم فاضلون

رب ًزا يف ف ّن آخر ،فقال :من أعلمهم
رب ًزا يف ف ّن كان اآلخر م ّ
علامء ،إن كان واحد منهم م ّ
باألصو َل ِ
املطهر وإىل الفقيه مفيد الدين
ني؟ فأشار إىل والدي سديد الدين يوسف ابن َّ
حممد بن جهيم ،فقال :هذان أعلم اجلامعة بعلم الكالم ،وأصول الفقه»(((.
َّ

فخرا َّ
أن بتدبريه نجا أهل الكوفة واحل َّلة ونجا املشهدان الرشيفان من القتل
وکفاه ً

السلطان
والسبي حني غزا املغول العراق ،قال ولده أبو منصور« :ملا وصل ُّ
والنَّهب َّ
هوالكو إىل بغداد قبل أن يفتحها هرب أكثر أهل ِ
احل َّلة إىل البطائح اَّإل القليل ،فكان
العز ،فأمجع
من مجلة القليل والدي والس ّيد جمد الدين ابن طاووس والفقيه ابن أيب ِّ
شخصا
رأهيم عىل مكاتبة السلطان بأنهّ م مطيعون داخلون حتت إيالته ،وأنفذوا به
ً

أعجم ًّيا ،فأنفذ السلطان إليه فرمانًا مع شخصني أحدمها ُيقال له (فلكة) ،واآلخر ُيقال
له (عالء الدين) ،وقال هلام :قوال هلم :إن كانت قلوبكم كام وردت به كتبكم حترضون
إلينا ،فخافوا؛ لعدم معرفتهم بام ينتهي إليه احلال ،فقال والدي :إن جئت وحدي كفى؟
فقاال :نعم ،فصعد معهام ،فلماّ حرض بني يديه -وكان ذلك قبل فتح بغداد ،وقبل قتل

اخلليفة -قال له :كيف قدمتم عىل مكاتبتي واحلضور عندي قبل أن تعملوا بام ينتهي

إليه أمري وأمر صاحبكم؟ وكيف تأمنون أن يصاحلني ورحلت عنه؟ فقال والدي:
عيل بن أيب طالب أنَّه قال يف خطبة:
إنّام أقدمنا عىل ذلك؛ ألنّا روينا عن أمري املؤمنني ّ
((( بحار األنوار188/107 :
((( بحار األنوار64/107 :
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«الزَّوراء وما أدراك ما الزَّوراء ،أرض ذات ٍ
السكان،
أثلُ ،يش َّيد فيها البنيان وتكثر فيها ُّ
ويكون فيها حماذم وخزان ،يتَّخذها ِولد العباس موطنًا ،ولزخرفهم مسكنًا ،تكون هلم

دار ٍ
ٍ
ولعب ،يكون هبا َ
واألئمة الفجرة واألمراء ال َف َسقة
اجلور اجلائر واخلوف املخيف
هلو
َّ
ٍ
بمعروف إذا عرفوه،
وال��وزراء الـخَ َونة ،ختدمهم أبناء فارس وال��روم ،وال يأمترون
وال يتناهون عن ٍ
الرجال منهم بالرجال ،والنساء منهم بالنساء،
منكر إذا أنكروه ،يكتفي ِّ
الغم العميم ،والبكاء الطويل ،والويل والعويل ألهل الزوراء من سطوات
فعند ذلك ّ

املطوقة ،لباسهم احلديدُ ،جرد ُمرد،
الرتك ،وهم قوم صغار احلدق ،وجوههم كاملجان َّ
اهلمة،
يقدّ مهم ملك يأيت من حيث بدأ ملكهم،
قوي َّ
جهوري الصوتّ ،
ّ
عيل َّ
الصولةّ ،
يمر بمدينة إلاَّ فتحها ،وال تُرفع عليه راية إلاَّ نكسها ،الويل الويل ملن ناواه ،فال يزال
ال ُّ

كذلك حتّى يظفر» ،فلماّ وصف لنا ووجدنا الصفات فيكم رجوناك فقصدناك ،فط ّيب
قلوهبم ،وكتب هلم فرمانًا باسم والدي يطيب قلوب أهل ِ
احل َّلة وأعامهلا»(((.
ّ
وأما ُّأمه فهي :بنت العامل الفقيه الشيخ أيب حييى احلسن بن الشيخ أيب زكر َّيا حييى
َّ
ابن احلسن بن سعيد اهلذيل ِ
أيضا أخت الشيخ أيب القاسم جعفر املح ِّقق
احلليِّ ّ  ،وهي ً
ّ
ِ
احلليِّ ّ .
ِ
األول يف إجازته
املطهر احلليِّ ّ  ،وصفه الشهيد ّ
عيل بن َّ
وجدّ ه ألبيه هو :زين الدين ّ

البن اخلازن :باإلمام(((.

العاميل:
احلر
وجدّ ّأمه هو :أبو زكريا حييى بن احلسن بن سعيد احلليِّ ّ  ،وصفه ّ
ّ

ّ
األجالء
البحرانـي« :بأنَّه كان من العلامء
«بأنّه كان عالـماً حم ّق ًقا»((( ،ووصفه املحدّ ث
ّ
((( حتف العامل.183/1 :
((( بحار األنوار.188/107 :
((( أمل اآلمل.345/2 :
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املشهورين»(((.

وجدّ ه ألمه هو :احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذيل ِ
احلليِّ ّ  ،ووصفه املحدّ ث
ّ
ّ

البحراين بأنّه من الفضالء(((.
ّ

العاميل يف وصفه« :عليم ،فقيه فاضل ،يروي عنه ولده»(((.
احلر
وقال ّ
ّ

وخاله هو« :نجم الدين جعفر بن احلسن بن حييى بن احلسن بن سعيد اهلذ ّيل،

املعروف باملح ِّقق احلليِّ ّ  ،وهو أشهر من أن يذکر فضله ومکانته العلم َّية يف هذه الوجيزة،

فإنّه قال العلاَّ مة يف إجازته لبني زهرة :وهذا الشيخ كان أفضل أهل عرصه يف الفقه»(((.
عم والدته هو« :نجيب الدين حييى بن أمحد بن حييى بن احلسن بن سعيد
وابن ّ
اهلذيل ِ
احلليِّ ّ  .قال العلاَّ مة يف إجازته لبني زهرة :وهذا الشيخ كان زاهدً ا ور ًعا»(((.
ّ
وقال ابن داوود يف وصفه« :شيخنا اإلمام العلاَّ مة الورع القدوة ،كان جام ًعا لفنون

العلوم األدب َّية والفقه َّية واألصول َّية ،وكان أورع الفضالء وأزهدهم»(((.

العاميل عند ذكره :عامل
احلر
وأخوه هو:
عيل بن يوسف بن َّ
املطهر ،قال ُّ
ّ
«ريض الدين ّ
ّ

حممد بن احلسن بن يوسف وابن
فاضل ،أخو العلاَّ مة ،يروي عنه ابن أخيه فخر الدين َّ
أخته السيد عميد الدين عبد امل َّطلب ،ويروي عن أبيه عن املحقق نجم الدين ِ
احلليِّ ّ »(((.
ّ
((( لؤلؤة البحرين.228 :
((( لؤلؤة البحرين.228 :
((( أمل اآلمل.66/2 :

((( بحار األنوار.63/107 :
((( بحار األنوار.64/107 :
((( رجال ابن داوود.202 :
((( أمل اآلمل211 :
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عيل،
وأخته هي« :عقيلة الس ّيد جمد الدين أيب الفوارس َّ
حممد بن الس ِّيد فخر الدين ّ
كام عن ابن ِعنَبة ،و َذكر له مخسة أبناء أجلاَّ ء ،وهلؤالء األجلاَّ ء اخلمسة أعقاب علامء
فضالء كثريون»(((.

وابنه هو« :فخر الدين حممد بن احلسن بن يوسف بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  .قال احلافظ
َّ
َّ

الشافعي املعارص لهّ :
إن العلاَّ مة لـماَّ حرض عند السلطان كان معه ولده فخر
اآلبرو
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
حممودة»(((.
وخصال
وأخالق ط ِّي ٍبة
قوي
كبريا ذا استعداد ٍّ
الدين ،فكان شا ًّبا عالـماً
ً
فقيها ،ثق ًة ،جليلاً  ،يروي عن أبيه العلاَّ مة
احلر بأنّه« :كان فاضلاً  ،حم ّق ًقاً ،
ووصفه ّ

وغريه»(((.

أن َّ
ّ
جل مؤ ِّلفات والده كُتبت بالتامسهّ ،
ويدل عىل رشفه وعظمته ّ
وأن والده طلب

ناقصا ،وإصالح ما وجده خطأ.
منه إكامل ما وجده ً

م�شايخه يف القراءة والرواية
ِ
ربزين يف عرصه
درس العلاَّ مة احلليِّ ّ وقرأ عىل مجهور كثري من الفقهاء واألعالم امل ّ
واخلاصة ،كام روى عنهم ،منهم:
يف شتّى العلوم من العا ّمة
ّ
1 .1والده :الشيخ سديد الدين يوسف بن عيل بن املطهر ِ
احل يِّ ّلَّ ،أول من قرأ عليه،
َّ
ّ
فأخذ منه الفقه واألصول والعرب َّية وسائر العلوم ،وروى عنه احلديث.

2 .2خاله :الشيخ نجم الدين جعفر بن احلسن بن سعيد ِ
احل يِّ ّل ،أخذ منه الكالم
((( الحظ :عمدة الطالب.333 :
((( جمالس املؤمنني ،360/2 :نقلاً عن تاريخ احلافظ اآلبرو.
((( أمل اآلمل 260 :و.261
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والفقه واألصول والعرب َّية وسائر العلوم وروى عنه ،وكان تتلمذه عليه أكثر

من غريه من مشاخيه.

ال��ط��ويس ،أخ��ذ منه العقل َّيات
حممد ب��ن احلسن
3 .3اخل��واج��ة نصري ال��دي��ن َّ
ّ
والرياضيات(((.
َّ
العاميلّ :
الطويس يف الكالم
«إن العلاَّ مة قرأ عىل املح ِّقق
احلر
هذا ولکن ذكر ّ
ّ
ّ

الطويس قرأ عىل العلاَّ مة يف الفقه»(((.
وغريه من العقل َّيات ،واملح ِّقق
ّ

ٍ
األفندي قالَّ :
اَّإل ّ
ٍ
وجوه منها :إنّه مل ينقل يف
واضح ،من
غري
أن املوىل
ّ
«إن هذا ُ
ٍ
أحد من اإلجازات سوى أنّه يروي العلاَّ مة عنه ،وأ ّما العكس فلم يوجد يف
ٍ
واحد»(((.
موض ٍع

4 .4ابن عم والدته :الشيخ نجيب الدين حييى بن سعيد ِ
احل يِّ ّل ،صاحب (اجلامع
ّ
للرشائع).

عيل
البحراين ،صاحب (الرشوح الثالثة عىل هنج
ّ
5 .5الشيخ كامل الدين ميثم بن ّ
البالغة) ،قرأ عليه العقل َّيات ،وروى عنه احلديث.

6 .6الس ّيد مجال الدين أمحد بن موسى بن ط��اووس
احلسني ،صاحب كتاب
ّ
(البرشى) ،أخذ عنه الفقه.

عيل بن موسى بن ط��اووس
7 .7الس ّيد
احلسني ،صاحب كتاب
ّ
ريض الدين ّ
ّ
(اإلقبال).
((( بحار األنوار.62/107 :
((( أمل اآلمل.181/2 :
((( رياض العلامء. 381/1 :
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قال العلاَّ مة عند روايته عنهام كام يف إجازته لبني زهرة« :وهذان الس ّيدان

عيل صاحب كرامات ،حكى
زاهدان ،عابدان ،ورعان ،وكان ريض الدين ّ
يل بعضها ،وروى يل والدي عنه البعض اآلخر»(((.

8 .8الس ّيد غياث الدين عبد الكريم بن طاووس ،صاحب (فرحة الغري) أخذ
وروى عنه.

البحراين.
عيل بن سليامن
ّ
9 .9احلسني بن ّ

حممد بن جهم(((.
1010الشيخ مفيد الدين َّ

ِ
1111الشيخ هب��اء ال��دي��ن
ب��ل��ي ،ص��اح��ب ك��ت��اب (كشف
ع�لي ب��ن عيسى اإلر ّ
ّ
الغمة).
َّ

الكش ،ابن أخت قطب الدين العلاَّ مة
1212الشيخ شمس الدين َّ
حممد بن أمحد يِّ ّ
الشريازي(((.
ّ

1313الشيخ مجال الدين حسني بن إياز
النحوي(((.
ّ
الرازي.
حممد بن اخلطيب
ّ
1414الشيخ فخر الدين َّ
اخلوخلي.
1515الشيخ أفضل الدين
ّ

الفاروقي
1616الشيخ ع ّز الدين
الواسطي ،وهو من كبار فقهاء العا ّمة ،أخذ وروى
ّ
ّ
عنه ِصحاحهم.
((( بحار األنوار 63/107 :و.64
((( بحار األنوار.64/107 :
((( بحار األنوار 65/107 :و.66
((( بحار األنوار.65/107 :
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النسفي
1717الشيخ برهان الدين
احلنفي(((.
ّ
ّ

1818عبد احلميد بن أيب احلديد
املعتزيل ،مؤ ِّلف رشح هنج البالغة.
ّ

تالمذته والراوون عنه
قرأ عليه وروى عنه مجع كثري من العلامء ،نذکر مجل ًة منهم:

حممد ،قرأ عىل والده يف ّ
جل العلوم وروى عنه احلديث.
1 .1ولده :فخرالدين َّ
2 .2ابن أخته :السيد عميد الدين عبد املطلب احلسيني األعرجي ِ
احل يِّ ّل ،قرأ عليه
ّ
ّ
ّ
وروى عنه.

3 .3ابن أخته :السيد ضياء الدين عبد اهلل احلسيني األعرجي ِ
احل يِّ ّل ،قرأ عليه وروى
ّ
ّ
ّ
عنه.

ُّ
«وأجل تالميذه -أي العلاَّ مة -املنتهية إليه سلسلة
الطهراين:
قال املح ّقق
ّ
حممد ،وابنا أخت العلاَّ مة الس ِّيد عميد
اإلجازات هو ولده فخر املحققني َّ
الدين والس ِّيد ضياء الدين»(((.

4 .4السيد النسابة تاج الدين حممد بن القاسم بن معية ِ
احل يِّ ّل ،أستاذ ابن ِعنَبة.
َّ
َّ
ّ
ّ
عيل بن أمحد
املرندي(((.
ّ
5 .5الشيخ زين الدين أبو احلسن ّ

عيل
اجلرجاين ،شارح مبادئ األصول لشيخه.
ّ
َّ 6 .6
حممد بن ّ

عيل بن أمحد بن طراد املطار
آبادي.
ّ
7 .7الشيخ زين الدين أبو احلسن ّ

حممد بن أيب املجد
الرسابشنوي ،وله إجاز ٌة من
ّ
8 .8الشيخ رساج الدين حسن بن َّ
((( بحار األنوار 66/107 :و.67
((( طبقات أعالم الشيعة53 :
((( رياض العلامء360/1 :
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األوىل سنة
األول من اخلالصة ،تارخيها آخر مجادى ّ
العلاَّ مة عىل ظهر القسم ّ
(715هـ)(((.

ي
9 .9الشيخ تاج الدين حسن بن احلسني بن احلسن
الكاشاين ،وله
الرسابشنو ّ
ّ
ّ
إجار ٌة من العلاَّ مة(((.

عيل بن زهرة.
1010عالء الدين أبو احلسن ّ

1111ابن عالء الدين :رشف الدين أبو عبد اهلل احلسني.
حممد.
1212ابن عالء الدين :بدر الدين أبو عبد اهلل َّ
1313ابن بدر الدين :أمني الدين أبو طالب أمحد.

حممد احلسن.
1414ابن بدر الدين :عز الدين أبو َّ

وهلؤالء اخلمسة إجاز ٌة مبسوط ٌة من العلاَّ مة َذكَر فيها َّ
جل طرقه والذين يروي
عنهم شيعة وسنَّة ،وهي املعروفة بـ(إجازة العلاَّ مة لبني زهرة) ،تارخيها سنة
(723هـ)(((.

املدين
النسابة الس ّيد نجم الدين مهنا بن سنان
احلسيني ،وله من العلاَّ مة
ّ
ّ
َّ 1515
إجازتان(((.

الرازي
حممد
البوهيي ،شارح الشمس َّية واملطالع،
ّ
ّ
حممد بن َّ
1616الشيخ قطب الدين َّ
وله منه إجاز ٌة خمترصةٌ ،تارخيها سنة (713هـ) ،كتبها له يف ناحية ورامني(((.

((( الذريعة.177/1 :

((( الذريعة. 177/1 :
((( بحار األنوار ،137/107 :الذريعة.176/1 :
((( أجوبة املسائل املهنائ ّية ،115 :بحار األنوار ،143 146/107 :الذريعة.178/1 :
((( الذريعة 177/1 :و ،178بحار األنوار.138/107 :
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حممد ابن القايض عبد الواحد
1717املوىل تاج الدين حممود ابن املوىل زين الدين َّ
الرازي ،وله منه إجاز ٌة خمترص ٌة كتبها له عىل ظهر (رشائع اإلسالم) يف أواخر
ّ
األول سنة (709هـ) يف البلدة السلطان َّية(((.
شهر ربيع ّ

عيل
اآلميل ،وله منه إجاز ٌة خمترصةٌ،
1818الشيخ ّ
ّ
تقي الدين إبراهيم بن احلسني بن ّ
تارخيها سنة (709هـ)(((.

الرسوي
عيل
الطربيس ،وله إجاز ٌة منه عىل ظهر (قواعد
ّ
ّ
1919املوىل زين الدين ّ
األحكام)(((.

الطربيس
املرعيش
احلسيني
2020الس ّيد مجال الدين
اآلميل ،له إجاز ٌة منه بعد أن قرأ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍ
(((
واسطة.
مـمن قرأ عليه وروى عنه بال
عليه الفقه  ،إىل غري ذلك َّ
الصدر« :إنّه خرج من عايل جملس تدريسه  500جمتهد»((( ،وقال
قال الس ّيد َّ

العلاَّ مة
الطهراين يف (طبقات أعالم الشيعة)« :وأ ّما تالميذه فكثري ممّن ترمجته يف هذه
ّ
املائة -أي املائة الثامنة -كان من تالميذه واملجازين منه ،أو املعارصين املستفيدين من

علومه ،فلريجع إىل تلك الرتاجم حتّى حيصل اجلزم بصدق ما قيل :من أنّه كان يف
ٍ
عرصه يف ِ
جمتهد»(((.
احل َّلة 400

((( بحار األنوار ،142/107 :الذريعة.178/1 :
((( الذريعة.176/1 :
((( الآليل املنتظمة.50 :
((( الآليل املنتظمة.50 :
((( تأسيس الشيعة.270 :
((( طبقات أعالم الشيعة.52 :
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�إطراء العلماء يف حقّه
قد أطراه ُّ
کل َمن ذکر اسمه أو ترجم له أو نقل منه ،فقال أستاذه نصري الدين

الطويس« :علاَّ م إذا جاهد فاق»(((.
ّ

وقال معارصه ابن داوود« :شيخ الطائفة ،وعلاَّ مة وقته ،وصاحب التحقيق

والتَّدقيق ،كثري التَّصانيف ،انتهت رئاسة اإلمام َّية إليه يف املعقول واملنقول»(((.
فدي -وهو ِمن العا ّمة« :-اإلمام العلاَّ مة ذو الفنون ،عامل الشيعة
الص ّ
وقال معارصه َّ

وفقيههم ،صاحب التَّصانيف التي اشتهرت يف حياته ،وكان يصنِّف وهو راكب ،وكان

املطهر ر ِّيض األخالق ،مشتهر ِّ
الذكر ،خترج به أقوام كثرية .وكان إما ًما يف الكالم
ابن َّ
واملعقوالت»(((.

مشهورا يف العلوم
متبح ًرا،
وقال معارصه احلافظ اآلبرو
ِّ
ً
الشافعي« :كان عالـماً
ّ

تصانيف كثريةٌ»(((.
النقل ّية والعقل ّية ،وكان األوحد يف العلم ،وله
ُ

اجلرجاين« :شيخنا املع ّظم ،وإمامنا األعظم ،س ِّيد فضالء
عيل
وقال تلميذه َّ
ّ
حممد بن ّ

علمي الفروع
املطرز للواء َ
املبـرز يف فنَّي املعقول واملنقولَّ ،
العرص ،ورئيس علامء الدَّ هرَّ ،
واألصول ،مجال امل ِّلة والدين ،سديد اإلسالم واملسلمني»(((.

حجة اهلل عىل اخللق مجال الدين»(((،
األول« :شيخنا اإلمام األعلم ّ
وقال الشهيد ّ
((( أعيان الشيعة.396/5 :
((( رجال ابن داوود.78 :

((( الوايف بالوفيات.85/13 :
((( جمالس املؤمننيً ،359/2 :
نقال عن :تاريخ احلافظ اآلبرو.
((( أعيان الشيعةً ،397/5 :
للجرجانـي.
نقال عن :مقدّ مة رشح مبادئ الوصول
ّ
((( األربعون حدي ًثا.49 :
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احلجة ،أفضل املجتهدين مجال
وق��ال يف إجازته البن اخل��ازن« :اإلم��ام األعظم،
َّ

العسقالنـي« :عامل الشيعة ،وإمامهم ومصنِّفهم ،وكان آية يف
الدين»((( ،وقال ابن حجر
ّ

الذكاء»(((.

عيل بن الصائغ« :شيخ اإلسالم ،ومفتي
وقال الشهيد الثاين يف إجازته للس ّيد ّ

فرق األنام ،الفارق باحلق للحق ،مجال اإلسالم واملسلمني ،ولسان احلكامء والفقهاء
واملتك ِّلمني مجال الدين»(((.

املييس« :شيخنا الشيخ اإلمام،
لعيل بن عبد العايل
وقال املح ّقق الك ََر ّ
ّ
كي يف إجازته ّ

شيخ اإلسالم ،مفتي الفرق ،بحر العلوم ،أوحد الدهر ،شيخ الشيعة بال مدافعٍ ،مجال

واحلق والدين»(((.
امل َّلة
ّ

وقال الشيخ عبد اللطيف العاميل« :أبو منصور ،الفاضل ،العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ مولدً ا
ّ
ومسكنًا ،حمامده أكثر من أن تحُ ىص ومناقبه أشهر من أن خُتفى ،عاش محيدً ا ومات

سعيدً ا ،وكتبه اشتهرت يف اآلفاق»(((.

امهيجي يف إجازته قالّ :
«إن هذا الشيخ بلغ يف االشتهار بني الطائفة
الس
ّ
وقال ّ

 بل العا َّمة -شهرة َّفقيها متك ّلماً حكيماً منطق ًّيا هندس ًّيا
الشمس يف رابعة النَّهار ،وكان ً
متبح ًرا يف ِّ
كل العلو ِم من املعقول واملنقول ،ثقة ،إما ًما
رياض ًّيا ،جام ًعا جلميع الفنونّ ،
يف الفقه واألصول ،وقد مأل اآلفاق بتصنيفه ،وع َّطر األكوان بتآليفه ومصنَّفاته ،وكان
األسرتآبادي« :إنّه َّأول من سلك طريقة االجتهاد
أصول ًّيا بحتًا ،جمتهدً ا رص ًفا ،حتّى قال
ّ
((( بحار األنوار.188/107 :

((( لسان امليزان.317/2 :
((( بحار األنوار.141/108 :
((( بحار األنوار.43/108 :
((( الآليل املنتظمة.43 :
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من أصحابنا»(((.
التسرتي« :الشيخ األجل ،العلاَّ مة تاج أرباب العاممة،
وقال القايض الشهيد
ّ

اخلاصة عىل العا ّمة ،لسان املتك ّلمني ،سلطان احلكامء ّ
املتأخرين ،جامع املعقول
وحجة
ّ
ّ

الصدق من
واملنقول ،املجتهد يف الفروع واألصول ،الذي نطق ّ
احلق عىل لسانه ،والح ِّ

احلق واحلقيقة»(((.
بنانه ،آية اهلل يف العاملني مجال ّ

ّ
األجل األعظم ،فريد عرصه ،ووحيد
املجليس قائلاً « :الشيخ
وأطراه العلاَّ مة
ّ
دهره ،بحر العلوم والفضائل ،ومنبع األرسار والدّ قائق ،جمدّ د املذهب وحمييه ،وماحي
أعالم الغواية ومفنيه ،اإلمام العلاَّ مة األوحد ،آية اهلل املطلق مجال الدين ،كان من

فطاحل علامء الشرّ يعة ،وأعاظم فقهاء اجلعفر ّية ،جام ًعا لشتّى العلوم ،حاو ًيا خمتلفات

وجمو ًدا فيها ،استفادت األ ّمة مجعاء من تصانيفه الق ّيمة منذ
مكثرا للتَّصانيفّ ،
الفنونً ،
تأليفها ،ومتتّعوا من أنظاره ال ّثاقبة طيلة حياته وبعد مماته ،له ترمجة ضافية يف كتب
ِ
السامية يف
وتنم عن مراتبه ّ
الترَّ اجم وغريها ،تعرب عن تقدّ مه يف العلوم وتض ُّلعه فيهاّ ،
وقوة عارضته يف ال َّظهور عىل اخلصم ،وذ ّبه عن حوزة الشرّ يعة ،ونرصته
العلم والعملّ ،
للمذهب»(((.

إلی غري ذلك من الکلامت.

مكانته العلم َّية
َّ
تفوق هبا عىل العلامء ،وكان له ذكاء خارق
إن العلاَّ مة حاز مرتبة علم َّية سامية َّ
((( نقله عنه
املامقانـي يف تنقيح املقال (ط ق).314/1 :
ّ
احلق.13/1 :
((( إحقاق ِّ
((( بحار األنوار.236/1 :
46

السنة بمناظراته العذبة
للعادة ،وبذكائه هذا وعلمه استطاع أن يفحم أعلم علامء ّ
ثم كثري من النَّاس ،وذلك
السلطان (خدابنده) وكثري من األمراء ّ
الدقيقة ،وبسببه تش ّيع ُّ

ريب فيه.
ملا شاهدوا لسان العلاَّ مة ينطق ّ
باحلق الذي ال َ

فنستطيع أن نقول :بفضل هذا العامل تركَّزت أركان اإلسالم بصورة عا ّمة ،والتَّش ُّيع

كبري عىل املسلمني عمو ًما ،والشيعة
خاصة ،أكثر ممَّا كانا عليه ،فلهذا العلاَّ مة ٌّ
بصورة ّ
حق ٌ
خصوصا ،ال بدّ وأن يقدِّ روه.
ً

الصبا قبل أن يصل إىل س ّن التكليف(((.
فهو نال درجة االجتهاد يف زمن ِّ

الطويس:
املرتجم يف إجازته لبني زهرة عند ِذكره ألستاذه نصري الدين
وقال
َ
ّ

«قرأت عليه إهل َّيات َّ
ثم أدركه املوت
الشفا البن سينا ،وبعض التذكرة يف اهليئة تصنيفهّ ،
املحتوم»(((.

فالعلاَّ مة أكمل هذه املرحلة من الدِّ راسة وهو يف سن ( 24سنة) ،ومن هذا ُيعلم ّ
أن

الطويس لـماَّ وصف العلاَّ مة بالعامل الذي إذا جاهد فاق((( ،كان قبل وصول
نصري الدين
ّ
العلاَّ مة إىل س ّن الرابعة والعرشين.
الطويس
السن ،ذهب العلاَّ مة يف ركاب نصري الدين
ً
وأيضا قبل الوصول إىل هذا ِّ
ّ
من احل ِّلة إىل بغداد ،فسأله عن اثنتي عرشة مسألة من مشكالت العلوم(((.
وممّا ُّ
يدل عىل غزارة علمه ما َذكره هو يف إجازته لبني زهرة ،عند ِذكره أستاذه شمس

كنت أقرأ عليه وأورد عليه اعرتاضات يف
حممد بن أمحد الكشيِّ ّ  ،قالُ :
حممد بن َّ
الدين َّ
((( الفوائد الرضو َّية.126 :
((( بحار األنوار.62/107 :
((( أعيان الشيعة.396/5 :
((( أعيان الشيعة.396/5 :
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ثم يجُ يب تارةً ،وتار ًة أخرى يقول :حتّى نفكِّر يف هذا عاودين
بعض األوقات ،فيفكِّر ّ
عجزت عن
هذا السؤال ،فأعاوده يو ًما ويومني وثالثة ،فتار ًة يجُ يب ،وتار ًة يقول :هذا
ُ

جوابه(((.

كل ٍ
كل عل ٍم كت ًبا ،وآتاه اهلل من ِّ
قال الس ّيد بحر العلوم« :صنّف يف ِّ
يشء سب ًبا ،أ ّما

الفقه فهو أبو عذره ،وخوض بحره ،وله فيه اثنا عرش كتا ًبا هي مرجع العلامء وملجأ

الفقهاء .وأ ّما األصول والرجال فإليه فيهام تشدّ الرحال ،وبه تبلغ اآلمال وهو ابن
بجدهتا ،ومالك أزمتها .وأ ّما املنطق والكالم فهو الشيخ الرئيس فيهام واإلمام»(((.

الصبا عىل
وقال الس ّيد األمني« :برع يف املعقول واملنقول ،وتقدّ م وهو يف عرص ِّ

العلامء والفحول ،وقال يف خطبة املنتهى :إنّه فرغ من تصنيفاته احلكم َّية والكالم َّية،
وأخذ يف حترير الفقه ومن قبل أن يكمل له ( 26سنة)((( ،سبق يف فقه الرشيعة ،وأ ّلف

ومتوسطات وخمترصات ،فكانت َّ
حمط أنظار العلامء
مطوالت
فيه املؤ َّلفات املتنو ّعة من َّ
ِّ
فتفوق يف علم أصول الفقه وأ ّلف فيه
تدريسا
من عرصه إىل اليوم
ورشحا وتعلي ًقاَّ ،
ً
ً

ومتوسطات وخمترصات كانت ك َّلها ككتبه الفقه َّية
مطوالت
ً
املتنوعة من َّ
أيضا املؤ َّلفات ِّ
ِّ
َّ
حمط أنظار العلامء يف التَّدريس وغريه .وبرع يف احلكمة العقل َّية حتّى أنّه باحث احلكامء

السابقني يف مؤ َّلفاهتم وأورد عليهم ،وحاكم بني شرُ َّ اح اإلشارات البن سينا ،وناقش
الطويس ،وباحث الرئيس ابن سينا وخ َّطأه ،وأ ّلف يف علم أصول الدين ،وفن
النَّصري
ّ
خاصة،
املناظرة واجلدل ،وعلم الكالم من الطبيع َّيات واإلهل َّيات واحلكمة العقل َّية
ّ

ومباحثة ابن سينا واملنطق وغري ذلك من املؤ َّلفات النَّافعة املشتهرة يف األقطار من
((( بحار األنوار 65/107 :و.66
((( الفوائد الرجال َّية.286/2 :
((( مل نجده يف خطبة املنتهى.
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الر ِّد عىل اخلصوم
مطوالت
عرصه إىل اليوم من َّ
ومتوسطات وخمترصات ،وأ ّلف يف َّ
ِّ
السلطان (خدابنده) عالِـماً من العراق من
واالحتجاج املؤ َّلفات الكثرية ،ولـماَّ طلب ُّ
علامء اإلمام َّية ليسأله عن ُم ٍ
شكل وقع فيه ،وقع االختيار عليه ،ممَّا َّ
تفرده يف عرصه
دل عىل ُّ
هر يف
السلطان .و َم َ
يف علم الكالم واملناظرة ،فذهب وكانت له الغلبة عىل علامء جملس ُّ

املطوالت
علم املنطق وأ َّلف فيه املؤ َّلفات الكثرية ،وتقدَّ م يف علم الرجال وأ َّلف فيه َّ
هر
واملخترصات .ومت َّيز يف علم احلديث وتفنّن يف التأليف فيه ويف رشح األحاديث .و َم َ
يف علم التفسري وأ َّلف فيه ويف األدعية املأثورة ويف علم األخالق ،وتر َّبى عىل يده من

األول من جبل عامل؛
العلامء العدد الكثري ،وفاقوا علامء األعصار ،وهاجر إليه الشهيد َّ

ليقرأ عليه فوجده قد توف(((.

وباجلملة فالعبارة تقرص عن استيفاء ح ِّقه واستقصاء وصف فضله»(((.

القم ّي« :أ َّم��ا درجاته يف العلوم ومؤ َّلفاته فيها فقد مألت
قال الشيخ ع ّباس ِّ
الصحف ،وضاق عنها الدفرت ،وك َّلام ُأتعب نفيس فحايل كناقل التمر إىل هجر»(((.
ُّ

م�ؤ َّلفاته

(((

أ ّل��ف العلاَّ م ُة ِ
احلليِّ ّ  كت ًبا كثري ًة ق ِّيم ًة ،هلا ال��دور األس��اس يف إجي��اد احلركة
العلم َّية آن��ذاك وحلدّ اآلن ،فكثري من كتبه تعدُّ من املصادر التي حتمل معها صفة

األ ّم.

األول كانت سنة (734هـ) ،ووفاة ّ
صحيح ،إذ َّ
ٍ
العالمة سنة (726هـ).
((( هذا غري
إن والدة الشهيد َّ
((( أعيان الشيعة.397-396/5 :
((( الكنى واأللقاب.437/2 :
ِ
((( وأکثر استفادتنا يف هذا املجال من کتاب مکتبة ّ
الطباطبائي
ـي ،للس ِّيد عبد العزيز
ّ
العالمة احل ِّل ّ
اليزدي.
ّ
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واإلهلي..
والطبيعي
والرجال،
ّ
ّ
فأ ّلف يف شتَّى العلوم من الفقه واألصول واحلديث ِّ

الخ ،وكانت مؤ َّلفاته وال زالت َّ
ورشحا وتعلي ًقا.
تدريسا
حمط أنظار العلامء
ً
ً

وزع تصنيف العلاَّ مة عىل أ ّيام عمره -من
قال املحدِّ ث
البحراين« :لقد قيل :إنَّه َّ
ّ

قسط ِّ
ُ
اسا ،مع ما كان عليه من االشتغال باإلفادة
والدته إىل موته -فكان
كر ً
كل يو ٍم َّ
واالستفادة والتّدريس واألسفار ،واحلضور عند امللوك ،واملباحثات مع اجلمهور،

والقيام بوظائف العبادة واملراسم العرف ّية ،ونحو ذلك من األشغال ،وهذا هو العجب

العجاب ،ا َّلذي ال ّ
شك فيه وال ارتياب ،إىل غري ذلك من كلامت األصحاب»(((.

فدي عنه« :صاحب التصانيف التي اشتهرت يف حياته»((( ،وقال أستاذه
الص ّ
قال َّ

الطويس عندما رشح العلاَّ مة كتبه« :لو مل يكن هذا َّ
يب لكانت كتبي
الشاب العر ّ
ّ
السلطة عليها»(((.
ومقااليت يف العلوم كبخايت خراسان غري ممكنة من ُّ
وقسم من مؤ ِّلفات العلاَّ مة ت��ا ّم ،وآخ��ر غري ت��ا ّم .قال يف خالصة األق��وال
ٌ
يتم نرجو من اهلل تعاىل
بعد رسد أسامء قسم من مؤ َّلفاته« :وهذه الكتب فيها كثري مل ّ

إمتامه».

قسمنا البحث عىل ثالثة أقسام:
ونحن يف هذا الفصل َّ

أ .املؤ َّلفات الثابتة نسبتها له.

ب .املؤ َّلفات املشكوكة نسبتها له.
ج .املؤ َّلفات املنسوبة له وهي ليست له.
((( لؤلؤة البحرين.215 :
((( الوايف بالوفيات.85/13 :
((( اللئايل املنتظمةً ،62 :
نقال عن بعض املجاميع املخطوطة.
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أ .املؤ َّلفات الثابتة نسبتها له:

1 .1آداب البحث :رسالة خمترصة يف آداب البحث(((.
2 .2األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة :وهو يف الكالم(((.
3 .3اإلجازة لبني زهرة :وهي املعروفة باإلجازة الكبرية ،كتبها العلاَّ مة
عيل بن زهرة ،وابن عالء
لبني زهرة ،وهم :عالء الدين أبو احلسن ّ
الدين :رشف الدين أبو عبد اهلل احلسن ،وا ب��ن عالء الدين :بدر
حممد ،وا ب��ن بدر الدين أمني الدين أبو طالب
الدين أبو عبد اهلل َّ
حممد احلسن .وذكر العلاَّ مة
أمحد ،وابن بدر الدين :عز الدين أبو َّ

يف هذه اإلجازة ّ
جل طرقه والذين يروي عنهم شيعة وسنَّة ،تارخيها

سنة (723هـ) (((.

4 .4أجوبة املسائل املهنائ َّية :وهي عبارة عن األجوبة التي وردت من الس ّيد مهنَّا
احلسيني
اجلعفري العبد ّيل
ابن سنان بن عبد الوهاب
املدين(((.
ّ
ّ
ّ

األئمة ال َّطاهرة :وهو يف أربعة أجزاء كام يف
5 .5األدعية الفاخرة املنقولة عن
َّ
املجليس ،وذكر هذا الكتاب هبذا
نسخة اخلالصة التي اعتمد عليها الشيخ
ّ

َّ
والذريعة (األدعية
االسم املصنِّف يف اخلالصة ،لكن يف أعيان الشيعة،

الفاخرة املأثورة عن العرتة ال َّطاهرة) ويف نسخة اخلالصة التي اعتمد عليها
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.13/1 :
((( أجوبة املسائل املهنائ َّية ،156 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.57/13 ،63/1 :
((( بحار األنوار ،60 137/107 :الذريعة.176/1 :
((( أجوبة املسائل املهنائ َّية 115 :و ،155أمل اآلمل ،85/2 :بحار األن��وار،143/107 :
الذريعة ،57/6 ،238-237/5 ،178/1 :أعيان الشيعة.406/5 :
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اخلوانساري (األدعية الفاخرة املنقولة عن العرتة الطاهرة)(((.
ّ

6 .6األربعني يف أصول الدين :وهي أربعون مسألة كالم َّية يف أصول الدين(((.
7 .7إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن(((.

8 .8استقصاء االعتبار يف حترير معاين األخبار :ذكره املصنّف يف اخلالصة وقال:
ٍ
ٍ
حديث وصل إلينا ،وبحثنا يف ِّ
«ذكرنا فيه َّ
السند
كل
كل حديث منه عىل َّ
صحة َّ
أو إبطاله ،وكون متنه حمكماً أو متشا ًهبا ،وما اشتمل عليه املتن من املباحث
األصول َّية واألدب َّية ،وما يستنبط من املتن من األحكام الرشع َّية وغريها ،وهو

كتاب مل يعمل مثله».

9 .9استقصاء النَّظر يف القضاء والقدر ،أو استقصاء البحث والنظر يف القضاء
يسمى
والقدر ،أو استقصاء البحث والنَّظر يف مسائل القضاء والقدر :وقد ّ
بـ(رسالة بطالن اجلرب)(((.

1010األرسار اخلف َّية يف العلوم العقل َّية من احلكم َّية والكالم َّية واملنطق َّية(((.

1111اإلشارات إىل معاين اإلشارات :هو أحد الشرُّ وح ال َّثالثة للعلاَّ مة عىل كتاب
اإلشارات والتَّنبيهات البن سينا(((.

((( روضات اجلنَّات ،272/2 :بحار األنوار ،53/107 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:
.398/1
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة 435/1 :و.436
((( لؤلؤة البحرين ،217 :أمل اآلمل ،84/2 :بحار األنوار ،52/107 :تأسيس الشيعة. 399 :
((( رياض العلامء ،375/1 :أمل اآلمل ،85/2 :بحار األن��وار ،56/107 :أعيان الشيعة:
 ،405/5الذريعة 31/2 :و 32و.289/13
((( روضات اجلنَّات ،272/2 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.45/2 :
((( بحار األنوار 57/107 :و ،149رياض العلامء ،369/1 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة=:
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الصدق واملني(((.
1212األلفني الفارق بني ِّ

للنوبختي ،ورشحه
1313أنوار امللكوت يف رشح الياقوت :والياقوت يف علم الكالم
ّ
املصنِّف بعنوان( :قال -أقول).

1414إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة :هو الکتاب املاثل بني يديك.
1515إيضاح التَّلبيس من كالم الرئيس ،أو كشف التَّلبيس يف بيان سري الرئيس ،أو
الرئيس(((.
كشف التَّلبيس وبيان سري َّ

العاميل وقال :سلك
احلر
السنَّة ِّ
والسنَّة :ذكره ّ
لنص الكتاب ُّ
1616إيضاح خمالفة ُّ
ّ
فيه مسلكًا عجي ًبا ،والذي وصل إلينا هو املج َّلد الثاين ،وفيه سورة آل عمران
ٍ
ٍ
لكل ٍ
ال غري .يذكر فيه خمالفتهم ِّ
كثرية ،بل ألكثر الكلامت ،وهذا
وجوه
آية من
الكتاب يمكن عدَّ ه من كتب االحتجاج واجلدل؛ الشتامله عىل بيان خمالفات
والسنَّة ،ويمكن عدَّ ه من كتب التفسري؛ ملا فيه من تفسري اآليات،
ِّ
لنص الكتاب ُّ
وبيان مداليلها.

1717إيضاح املعضالت من رشح اإلش���ارات ،أو إيضاح املعضالت يف رشح
اإلشارات(((.

1818إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد(((.
= 95/3و.108
((( رياض العلامء ،376/2 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة 298/2 :و.299
((( بحار األنوار 57/107 :و ،149رياض العلامء ،369/1 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة:
.24/18 ،493/2
((( بحار األنوار 57/107 :و ،149رياض العلامء ،369/1 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:
 500/2و.501
((( أعيان الشيعة 405/5 :و ،406كشف الظنون ،1182/2 ،685/1 :الذريعة=،501/2 :
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1919الباب احلادي عرش :لـماَّ اخترص املصنِّف مصباح املتهجد َّ
للشيخ
الطويس،
ّ
زاد عىل عرشة أبواب املصباح الباب احلادي عرش ،وعنونه فيام جيب عىل عا ّمة
املك ّلفني من معرفة أصول الدين ،ولـماَّ كان هذا الباب احلادي عرش جام ًعا
ملسائل أصول العقائد ،وكانت حاجة الناس إليه أكثر من سائر األبواب ،فقد
أفرد بالنسخ والتدوين والطبع والنرش ،وصار حملاًّ ألنظار املح ِّققني ،وتو ّلوه

بالرشح والتعليق والرتمجة(((.

2020بسط اإلشارات إىل معاين اإلشارات(((.

2121بسط الكافية :وهو اختصار رشح الكافية يف النَّحو(((.

2222تبرصة املتع ِّلمني يف أحكام الدين :وهو كتاب يف متام الفقه من ال َّطهارة إىل
الدِّ يات عىل طريق الفتوى ،وبالنظر لوجازته وسالسة عبارته كثر اهتامم
الفقهاء به منذ عرص مؤ ِّلفه ،وحتَّى هذه األواخر ،وتولوه بالشرَّ ح والتَّعليق

والدَّ رس والبحث(((.

2323حترير األبحاث يف معرفة العلوم ال َّثالث ،أو حترير األبحاث يف العلوم
والطبيعي
الثالث ،أو جتريد األبحاث يف العلوم الثالث :وه��ي :املنطق
ّ
واإلهلي(((.
ّ

=.212/13
((( أمل اآلمل ،85/2 :روضات اجلنَّات ،274/2 :الذريعة 5/3 :و117/13 ،27/6 ،6
و ،164/23 ،118أعيان الشيعة.405/5 :
((( بحار األن��وار ،57/107 :رياض العلامء ،376/2 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:

.108/3
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.109/3 :
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.133/13 ،31/6 ،323-321/3 :
((( رياض العلامء ،369/1 :بحار األنوار 56/107 :و ،149أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة=:
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2424حترير األحكام الرشع َّية عىل مذهب اإلمام َّية(((.

ازي يف احلكمة
ال��ر ّ
2525حتصيل امللخص :كأنّه رشح عىل ملخص فخر الدين َّ
واملنطق(((.

2626تذكرة الفقهاء :وهو يف فقه املقارن.
2727تسبيل األذهان إىل أحكام اإليامن :جم َّلد يف الفقه(((.
2828تسليك األفهام يف معرفة األحكام ،أو تسليك األفهام إىل معرفة األحكام ،أو
تسليك األذهان إىل أحكام اإليامن :وهذا يف الفقه(((.

2929تسليك النفس إىل حظرية القدس ،أو تسليك النفس إىل حرضة القدس :يف
الكالم(((.

3030التعليم التام يف احلكمة والكالم(((.
=.351/3
((( بحار األن��وار ،52/107 :رياض العلامء ،372/1 :أعيان الشيعة ،403/5 :الذريعة:
 378/3و.141/13 ،32/6 ،379
((( بحار األن��وار ،55/107 :رياض العلامء ،369/1 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:
 397/3و.398
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.174/4 :
((( رياض العلامء 368/1 :و ،374بحار األنوار 52/107 :و ،148أمل اآلمل ،84/2 :أعيان
الشيعة ،404/5 :الذريعة.179/4 :
((( رياض العلامء ،368/1 :بحار األنوار ،148/107 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة:
.180/4 ،498/2
((( روضات اجلنَّات ،275/2 :بحار األن��وار ،57/107 :رياض العلامء ،369/1 :أعيان
الشيعة ،406/5 :الذريعة 226/4 :و.227
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3131تلخيص املرام يف معرفة األحكام :وهو يف الفقه خمترص(((.
3232التناسب بني األشعر ّية وفرق السوفسطائ َّية ،أو التَّناسب بني الفرق األشعر ّية
والسوفسطائ َّية(((.

والطبيعي
3333تنقيح األبحاث يف العلوم الثالث :أي املنطق
واإلهلي(((.
ّ
ّ

3434تنقيح قواعد الدين املأخوذ من آل يس ،أو تنقيح القواعد املأخوذ عن آل يس،
أو تنقيح قواعد الدين املأخوذ عن آل يس(((.

3535هتذيب النفس يف معرفة املذاهب اخلمس :يف الفقه(((.
3636هتذيب الوصول إىل علم األصول ،أو هتذيب الوصول يف األصول ،أو هتذيب
طريق الوصول إىل علم األصول(((.

3737جامع األخبار(((.
3838جواب السؤال عن حكمة النَّسخ(((.
((( رياض العلامء ،367/1 :بحار األنوار ،147/107 :أعيان الشيعة ،403/5 :الذريعة:
.6/16 ،152/13 ،427/4
((( بحار األنوار ،53/107 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.405/5 :
((( بحار األنوار ،56/107 :الذريعة.460/4 :
((( بحار األنوار 53/107 :و ،148رياض العلامء ،368/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة:
.464/4
((( بحار األنوار ،53/107 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.515/4 :
((( أمل اآلمل ،83/2 :أعيان الشيعة ،404/5 :تأسيس الشيعة ،313 :الذريعة،512/4 :
.408/24 ،165/13 ،54/6
((( رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:
.37/5
((( رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة=:
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3939اجلوهر النضيد يف رشح كتاب التجريد ،أو اجلوهر النضيد يف رشح منطق
التجريد :يف املنطق(((.

4040ح ّ��ل املشكالت من كتاب التلوحيات ،أو كشف املشكالت من كتاب
التلوحيات :هو رشح لكتاب التلوحيات يف املنطق واحلكمة للشيخ شهاب
الدين
السهروردي(((.
ّ

4141اخلالصة يف أصول الدين(((.
4242خالصة األق��وال يف معرفة أح��وال الرجال :وسنتحدَّ ث عنه بالتفصيل يف
حررنا يف مقدّ مة حتقيقه ،إن شاء اهلل.
ما ّ

4343خلق األعامل :وهي رسالة وجيزة(((.
4444الدّ ّر املكنون يف رشح علم القانون :يف املنطق(((.

4545الدّ ر واملرجان يف األحاديث الصحاح ِ
واحلسان(((.
ِّ
ّ

الغري
4646الدالئل الربهان َّية يف تصحيح احلرضة الغرو َّية((( :هو تلخيص فرحة
ّ
=.183/5
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.290/5 :
((( أعيان الشيعة 405/5 :و ،406الذريعة 74/7 :و.62/18 ،75
((( الذريعة 208/7 :و.209
((( أمل اآلمل ،85/2 :روضات اجلنَّات ،274/2 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة243/7 :
((( بحار األنوار ،57/107 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.73/8 :

((( بحار األنوار ،53/107 :رياض العلامء ،373/1 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.87/8 :
العتائقي كام يف متن الكتاب ،فقد ذكر اسمه وكرامة شاهدها فيه ،وكنت
((( هو لعبد الرمحن
ّ
أتصور أنَّه ما سبقني أحد هلذا ،فوجدت َّ
األميني سبقني إليه ،يف كتابه
حممد هادي
َّ
ّ
أن الشيخ َّ
ِ
عيل احلليِّ ّ .
(مصادر الدراسة عن النجف والشيخ
الطويس) .أمحد ّ
ّ
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للسيد عبد الكريم بن طاووس ِ
احلليِّ ّ (((.
ِّ

الرس الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أو القول الوجيز يف تفسري الكتاب
ُّ 4747
العزيز ،أو التَّيسري الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز(((.

4848السعد َّية :هي رسالة خمترصة يف أصول الدين وفروعه(((.
4949رشح غاية الوصول إىل علم األصول(((.

5050رشح الكلامت اخلمس :وهو رشح خلمس كلامت ألمري املؤمنني يف جواب
كُميل بن زياد(((.

5151الع ّز ِّية(((.

5252غاية األحكام يف تصحيح تلخيص املرام ،أو غاية املرام يف تصحيح تلخيص
املرام :هو رشح لكتابه تلخيص املرام(((.

ِ
لمي
السبل يف رشح خمترص منتهى السؤول واألمل يف ع َ
5353غاية الوصول وإيضاح ُّ
األصول واجلدل(((.

((( رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :الذريعة 248/8 :و.249
((( رياض العلامء ،373/1 :روضات اجلنَّات ،272/2 :أمل اآلمل ،83/2 :أعيان الشيعة:
 ،405/5الذريعة 170/12 :و.216/17 ،171
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.183/12 ،198/11 :
((( الذريعة 375/13 :و ،376كشف الظنون.1194/2 :
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.118/18 :

((( بحار األنوار ،53/107 :الذريعة.262/15 :
((( رياض العلامء ،372 381/1 :أمل اآلمل ،82/2 :جمالس املؤمنني ،574/1 :أعيان الشيعة:
 ،403/5الذريعة.6/16 :
((( بحار األنوار ،148/107 :رياض العلامء ،368/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة=:
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5454قواعد األحكام يف مسائل احلالل واحلرام ،أو قواعد األحكام يف معرفة احلالل
واحلرام(((.

الرسالة َّ
الشمس َّية :يف املنطق(((.
5555القواعد اجلل َّية يف رشح ِّ
والطبيعي
5656القواعد واملقاصد :يف املنطق
واإلهلي(((.
ّ
ّ
5757كاشف األستار يف رشح كشف األرسار(((.

5858كشف اخلفاء من كتاب ِّ
الشفاء :يف احلكمة(((.
5959كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد :يف الكالم(((.
6060كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد :يف الكالم(((.
حررنا حول
الرجال :وقد بحثنا عنه بالتفصيل يف ما ّ
6161كشف املقال يف معرفة ِّ
مباين العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ الرجال َّية ،فراجع.
6262كشف املكنون من كتاب القانون :وهو اختصار لرشح اجلزول ّية يف النحو،
ذكره املصنِّف يف اخلالصة(((.

= 13/16و.24
((( رياض العلامء ،367 379/1 :بحار األنوار ،53/107 :أعيان الشيعة ،404/5 :روضات
اجلنَّات ،273/2 :الذريعة.224/13 ،169 172/6 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.182/17 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.195/17 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.233/17 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.34/18 :
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة 51/18 ،186/17 ،186/6 :و.52
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.60/18 ،118/6 ،352/3 :
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.64/18 :
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6363كشف اليقني يف فضائل أمري املؤمنني ،أو منهاج اليقني يف فضائل أمري
املؤمنني.(((

ب احلكمة :وال َّظاهر أنّه يف النَّحو(((.
ُ 6464ل ّ
السن َّية يف املعارضات
السن َّية واملعارضات النَّصريية ،أو املباحثات َّ
6565املباحثات َّ
النَّصري َّية(((.

6666مبادئ الوصول إىل علم األصول ،أو مبادئ األصول إىل علم األصول(((.
رشاح اإلشارات(((.
6767املحاكامت بني َّ
6868خمترص رشح هنج البالغة(((.

6969خمتلف الشيعة يف أحكام الشرَّ يعة.
7070مدارك األحكام ،يف الفقه(((.
((( أمل اآلمل ،85/2 :روضات اجلنَّات ،274/2 :أعيان الشيعة ،406/5 :تأسيس الشيعة:
 ،299الذريعة 69/18 :و.70
((( بحار األنوار ،56/107 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.286/18 :
((( أمل اآلمل ،83/2 :رياض العلامء ،374/1 :روضات اجلنَّات ،272/2 :أعيان الشيعة:
 ،405/5الذريعة.40/19 :
((( أمل اآلمل ،83/2 :روضات اجلنَّات ،272/2 :بحار األنوار ،54/107 :تأسيس الشيعة:
 ،313أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.44/19 ،52 54/14 ،190/6 :
((( بحار األن��وار،149/107 :ري��اض العلامء ،369/1 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة:
.132/20
((( رياض العلامء ،374/1 :روضات اجلنَّات ،272/2 :بحار األن��وار ،54/107 :أعيان
الشيعة ،406/5 :الذريعة.198/20 ،124/14 :
((( بحار األنوار 52/107 :و ،148رياض العلامء ،367/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة=:
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والطبيعي
7171مراصد التَّدقيق ومقاصد التَّحقيق :يف املنطق
واإلهلي(((.
ّ
ّ
7272مسائل الس ّيد ابن زهرة(((.

ِ
7373مصابيح األنوار :ذكره املصنِّف يف اخلالصة ،وقال« :ذكرنا فيه َّ
أحاديث
كل
ٍ
حديث يتع َّلق بف ٍّن يف بابه ،ورتّبنا َّ
علامئنا ،وجعلنا َّ
كل ف ٍّن عىل أبواب،
كل
عيل ،وهكذا إىل
ابتدأنا فيها بام روي عن الن ّ
َّبيّ ،
ثم بعد ما روي عن ّ

األئمة.»
آخر َّ

7474املطالب العل َّية يف علم العرب َّية ،أو املطالب العل َّية يف معرفة العرب َّية ،أو املطالب
العل َّية يف علوم العرب َّية(((.

7575معارج الفهم يف رشح النَّظم ،أو معارج الفهم يف حل رشح النَّظم :يف
الكالم(((.

7676املعتمد يف الفقه(((.
7777املقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية :ذكره املصنِّف يف اخلالصة ،وقال:
«مجعنا فيه بني اجلزول َّية والكافية يف النحو مع متثيل ما حيتاج إىل مثال»(((.

7878املقاومات ،أو املقاومات احلكم َّية :ذكره املصنِّف يف اخلالصة ،وقال« :باحثنا
=.239/20
((( أمل اآلمل ،84/2 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة ،300/20 :و ُطبع يف مركز تراث ِ
احل َّلة.
((( الذريعة 360/20 :و.361
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.85/21 :

((( بحار األنوار ،55/107 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.200/24 ،83/21 :
((( رياض العلامء 380/1 :و ،381روضات اجلنَّات ،275/2 :أعيان الشيعة ،404/5 :تأسيس
الشيعة 399 :الذريعة.214/21 :
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.386/21 :
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يتم مع متام عمرنا»(((.
فيه احلكامء السابقني ،وهو ُّ

7979مقصد الواصلني يف أصول الدين ،أو معتقد الواصلني(((.
8080منتهى املطلب يف حتقيق املذهب :وهذا يف الفقه املقارن(((.
علمي
علمي الكالم واألصول ،أو منتهى السؤول إىل َ
8181منتهى الوصول إىل َ
الكالم واألصول ،أو منتهى الوصول إىل علم الكالم واألصول(((.

8282املنهاج يف مناسك احلاج(((.
8383منهاج الصالح يف اختصار املصباح(((.
8484منهاج الكرامة يف اإلمامة ،أو هنج الكرامة يف اإلمامة ،أو هنج الكرامة يف معرفة
اإلمامة(((.

8585منهاج اهلداية ومعراج ال��دِّ راي��ة ،أو منهاج اهلداية ومعارج ال��دِّ راي��ة :يف
الكالم(((.

((( أعيان الشيعة ،405/ :الذريعة.9/22 :
((( بحار األنوار ،148/107 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.112/22 :
((( أعيان الشيعة ،403/5 :الذريعة 11/23 ،222/6 :و.12
((( رياض العلامء ،368/1 :بحار األن��وار ،148/107 :جمالس املؤمنني ،575/1 :أعيان
الشيعة ،404/5 :الذريعة.15/23 :
((( بحار األن��وار ،53/107 :جمالس املؤمنني ،575/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة:
.171/23
((( أمل اآلمل ،85/2 :روضات اجلنَّات ،274/2 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة164/23 :
و.165
((( رياض العلامء ،375/1 :أمل اآلمل ،84/2 :بحار األن��وار ،54/107 :أعيان الشيعة:
 ،405/5الذريعة 162/23 ،79/3 ،283/2 :و.172
((( بحار األنوار ،55/107 :أمل اآلمل ،84/2 :رياض العلامء 368/11 :و ،375أعيان=
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8686منهاج اليقني يف أصول الدين(((.
8787نظم الرباهني يف أصول الدين(((.
8888النُّكت البديعية يف حترير الذريعة :يف أصول الفقهَّ ،
والذريعة إىل أصول الشيعة
للس ِّيد املرتىض ،علم اهلدى(((.

8989نور املرشق يف علم املنطق ،أو النَّوار املرشق يف علم املنطق(((.
9090هناية اإلحكام يف معرفة األحكام ،أو هناية اإلحكام إىل معرفة األحكام(((.
9191هناية املرام يف علم الكالم(((.
9292هناية الوصول إىل علم األصول(((.
9393هنج اإليامن يف تفسري القرآن(((.
الصدق(((.
الصدق ،أو كشف ِّ
9494هنج ِّ
احلق وهنج ِّ
احلق وكشف ِّ
=الشيعة ،405/5 :الذريعة.351/22 :
الروضات  ،272/2أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة:
((( رياض العلامء 368/1 :وَّ ،373
.352/22
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.200/24 ،352/22 :
((( أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.303/24 ،26/10 :
((( رياض العلامء ،369/1 :بحار األنوار ،149/107 :أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة:
.376/24
((( رياض العلامء ،365/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.394/24 :
((( بحار األنوار ،55/107 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.407/24 :
((( أمل اآلمل ،84/2 :رياض العلامء ،364/1 :روضات اجلنَّات ،272/2 :جمالس املؤمنني:
 ،575/1أعيان الشيعة ،404/5 :تأسيس الشيعة  ،313الذريعة 408/24 :و.409
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة412/24 ،171/12 :
((( بحار األنوار ،54/107 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.416/24 ،23/18 ،161/14 :
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9595هنج العرفان يف علم امليزان :يف املنطق(((.
9696هنج املسرتشدين يف أصول الدين(((.
9797هنج الوصول إىل علم األصول(((.
9898النَّهج َّ
الصحاح(((.
الوضاح يف األحاديث ِّ
احلج وأركانه(((.
9999واجبات ِّ

والصالة(((.
والصالة :رسالة خمترصة يف واجب الوضوء َّ
10100واجبات الوضوء َّ
10101واجب االعتقاد عىل مجيع العباد(((.

ب .املؤ َّلفات املشكوكة نسبتها له:
الرجعة(((.
1 .1إثبات َّ
2 .2اإليامن(((.

((( أعيان الشيعة 405/5 :و ،406الذريعة.424/24 :
((( رياض العلامء 374/1 :و ،375أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة،318/3 ،515/1 :
.424/24 ،161/14
((( لؤلؤة البحرين ،218 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.426/24 :
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.427/24 :
((( رياض العلامء ،378/1 :أعيان الشيعة ،404/5 :الذريعة.260/22 :
((( رياض العلامء 378/1 :و ،379روضات اجلنَّات ،275/2 :أعيان الشيعة،404/5 :
الذريعة 3/25 :و.5
((( رياض العلامء ،380/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :الذريعة 163/14 ،397/3 :و،164
.4/24
((( الذريعة.92/1 :
((( رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة=:
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3 .3تلخيص َّ
الكشاف(((.
والويص واجلمع بني آيتني من الكتاب العزيز.
َّبي
4 .4اجلمع بني كالم الن ّ
ّ
5 .5جوابات ابن محزة(((.
6 .6جواب سؤالني(((.
7 .7جواهر املطالب(((.
8 .8حاشية التَّلخيص(((.
9 .9حاشية القواعد(((.
السلطان يف معتقدات األشاعرة وبعض قبائحها(((.
ُّ 1010
1111رشح اإلرشاد(((.

1212رشح حديث احلقيقة.
القديس(((.
1313رشح احلديث
ّ
=.510/2
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة.425/4 :
((( الذريعة.196/5 :
((( أعيان الشيعة.406/5 :
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة 280/5 :و.281
((( رياض العلامء 369/1 :و ،370أعيان الشيعة ،403/5 :الذريعة.47/6 :
((( الذريعة 171/6 :و.172
((( الذريعة.217/12 :
((( تأسيس الشيعة.399 :
((( الذريعة.205/13 :
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1414رشح حكمة اإلرشاق(((.
1515رشح القانون(((.
1616رشح اهلداية(((.

العلمة ِ
1717عقيدة اَّ
احل يِّ ّل(((.
1818املباحث(((.

1919املستجاد من اإلرشاد :وهو خمترص إرشاد املفيد(((.
2020معارج الدين ومناهج اليقني(((.
2121املرياث(((.
2222النَّحو(((.
2323اهلادي(.((1

((( أعيان الشيعة.406/5 :
((( الذريعة.389/13 :
((( الذريعة.174/14 :
((( الذريعة 37/19:و.40
((( الذريعة 37/19 :و.40
((( الذريعة 2/21 :و.3

((( الذريعة.181/21 :
((( الذريعة.205/13 :
((( بحار األنوار ،148/107 :رياض العلامء.368/1 :
( ((1رياض العلامء ،364/1 :الذريعة.150/25 :
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ج .املؤ َّلفات املنسوبة له (وهي ليست له):

1 .1االبتهاج :هو َّ
للشيخ املتك ِّلم أيب إسحاق إبراهيم الن
ُّوبختي(((.
ّ

الطربيس أو غريه من
األئمة األطهار :هو من مؤ ِّلفات احلسن
2 .2األرسار يف إمامة َّ
ّ
العلامء الطربس ِّيني(((.

3 .3أصول الدين.

السداد يف رشح واجب االعتقاد(((.
4 .4حتصيل َّ

تأليف للمح ّقق ِ
احلليِّ ّ .(((
5 .5تلخيص الفهرست:
ٌ

اآلميل
عيل
6 .6الكشكول فيام جرى عىل آل َّ
ّ
الرسول :هو منسوب الس ِّيد حيدر بن ّ
احلسيني(((.
ّ
7 .7كنز العرفان يف فقه القرآن :هو للمقداد بن عبد اهلل السيوري ِ
احلليِّ ّ (((.
ّ
ِّ
املتهجد :هو للشيخ
8 .8مصباح
الطويس.(((
ِّ
ّ

مر ساب ًقا(((.
9 .9منهاج السالمة إىل معراج الكرامة :هو نفسه منهاج الكرامة الذي َّ

الصدق(((.
احلق :لع َّله هنج ِّ
1010النهج ّ
احلق وكشف ِّ

((( الذريعة.62/1 :
((( رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات ،275/2 :الذريعة.38 42/2 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :الذريعة 396/3 :و.397
((( أعيان الشيعة ،406/5 :الذريعة.384/16 ،425/4 :
((( أمل اآلمل ،85/2 :رياض العلامء ،379/1 :روضات اجلنَّات.275/2 :
((( الذريعة.159/18 :
((( كشف الظنون.1710/2 :
((( أعيان الشيعة ،405/5 :كشف ال ُّظنون 1870/2 :و.1872
((( أعيان الشيعة.405/5 :
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وفاته ومدفنه
لـ توفيِّ السلطان حممد خدابنده سنة (716هـ) رجع العلاَّ مة ِ
احلليِّ  إىل ِ
احل َّلة
َّ
ُّ
ماَّ
ّ
ِ
احلج الذي كان يف
واشتغل فيها بالتَّدريس والتأليف ،ومل خيرج من احل َّلة إىل غري ّ
أواخر عمره ،فبقي العلاَّ مة عىل هذه الوترية من التَّدريس والتأليف إىل أن افتتح شهر

حمرم احلرام سنة (726هـ) التي ثلم اإلسالم فيها ثلمة ال يسدُّ ها يشء .وقد اتّفقت
َّ
املصادر عىل ّ
املحرم سنة
أن وف��اة العلاَّ مة كانت يف ليلة السبت أو يومه من
ّ

(726هـ).

ست وعرشين
اَّإل ما ذكره
الصفدي؛ إذ قال« :وتوفيّ سنة مخس وعرشين وقيل سنة ّ
ّ

والعسقالنـي َذكر ّ
واليافعي حيث َذكر ّ
أن وفاته
أن وفاته عام (720هـ)(((،
وسبعامئة(((،
ّ
ّ

املحرم سنة (726هـ) أو يف آخر سنة (725هـ)(((».
كانت يف شهر َّ

للمؤرخني كا َّفة ،مع ّ
ّ
أن
لك َّن هذه األق��وال غري معتدٍّ هبا؛ لشذوذها وخمالفتها

والعسقالين مل جيزما َّ
بأن وفاته عام (725هـ) ،بل تر َّددا بينه وبني املتَّفق عليه
فدي
الص ّ
َّ
ّ
عند ّ
الكل.

ثم اختلفت املصادر يف حتديد يوم وفاته عىل ثالثة أقوال:
ّ
واألسرتآبادي
واملامقاين
والقريش
ّفريش
ّ
 )11(1 .1من َّ
ّ
ّ
حمرم ،ذهب إليه مجاعة کالت ّ
وغريهم(((.

((( الوايف بالوفيات.85/13 :

((( جمالس املؤمننيً ،574/1 :
اليافعي.
نقال عن :تاريخ
ّ
((( الدُّ رر الكامنة.72/2 :
((( رياض العلامء ،366/1 :تنقيح املقال (ط ق) ،315/1 :منهج املقال (ط ق) ،109 :تأسيس
الشيعة.399 :
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حم��رم ،وذه��ب إليه الشهيد والشيخ
واخلوانساري
البهائي
ّ
ّ
 )21(2 .2من َّ
وغريهم(((.

حمرم ،وذهب إليه الشهيد الثاين ،وابن کثري(((.
 )20(3 .3من َّ

ِ
ِ
الرؤوس إىل
ثم إنّه لـماَّ توفيِّ العلاَّ مة احلليِّ ّ  يف احل َّلة ،حمُ ل نعشه الرشيف عىل ُّ
ّ

النَّجف األرشف ،و ُدفن يف جوار أمري املؤمنني.(((

((( رياض العلامء ،366/1 :أعيان الشيعة ،396/5 :لؤلؤة البحرين ،223 :روضات اجلنَّات:
282/2
((( رياض العلامءً ،381/1 :
نقال عن :الشهيد الثاين ،البداية والنهاية125/114 :
((( اللئايل املنتظمة135 :
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كتاب �إي�ضاح اال�شتباه

ّ
إن کتاب إيضاح االشتباه هو َّأول کتاب من علامئنا يف موضوع ضبط أسامء الرواة،
حماور ِعدَّ ة:
فال بدّ من البحث حوله بشمول وتفصيل؛ لذلك جاء هذا الفصل عىل
َ

حل ِّل ّي
�صحة ن�سبة الكتاب �إیل العلاَّ مة ا ِ
ّ .1

ُ
التشکيك يف نسبة کتاب (إيضاح االشتباه) إلی
قد ُح ِک َي عن بعض املعارصين
ِ
احلليِّ  ،ومل ِ
ندر ما دليله((( علی دعواه هذه ،ولکن هذا القول خمدوش لوجوه:
العلاَّ مة ّ
أولاً  :قد ورد الترصيح باسم املؤ ِّلف -أعني احلسن بن يوسف بن املطهر ِ
احلليِّ ّ  -يف
َّ
َّ
مقدّ مة الکتاب؛ والنسخ التي يف أيدينا متّفقة علی هذه الفقرة.
ثان ًيا :قد جتد يف اإليضاح اإلحالة إلی کتاب (کشف املقال يف معرفة الرجال)،

وذلك يف موضعني:

حممد بن أمحد بن حييی بن عمران
األشعري(((.
ّ
أ .ترمجة َّ
ب .يف خامتة الکتاب.

ّ
ولعل الوجه يف دعواه اختالف هذا الکتاب يف ضبط بعض الکلامت مع خالصة األقوال،
(((
أن الصحيح يف بعض هذه االختالفات ما يف اخلالصة ،اَّإل ّ
مع ّ
أن تأليف اخلالصة قبل تأليف
ِ
اإليضاح بأربعة عرش سنة تقري ًبا! فالحظ.
((( الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.616 :
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ريب يف ّ
أن کشف املقال من
والنسخ التي يف أيدينا متَّفقة ً
أيضا علی ذلك ،مع أنّه ال َ
مصنَّفات العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ .
بأن کتاب (إيضاح االشتباه) من مؤ َّلفات العلاَّ مة ِ
ثال ًثا :اإلقرار ّ
احلليِّ ّ يف کلامت
کثري من علامئنا ،مثل:
أ .الشهيد الثاين911( هـ965-هـ) يف حاشيته علی خالصة األقوال((( ،وکذا
يف الرعاية(((.

البهائي918( ه��ـ984-ه��ـ) ،إذ ّ
ب .وال��د الشيخ
إن نسخة من اإليضاح
ّ
استُنسخت عن نسخته ،کام سيأيت تفصيل ذلك يف ما ذکرنا حول النسخ

املعتربة يف تصحيحنا لإليضاح.

البهائي953( هـ1030-هـ) ،إذ ّ
ج .الشيخ
إن له إهنا ًء علی نسخة من اإليضاح،
ّ
أيضا يف ما ذکرنا حول النسخ املعتربة يف تصحيحنا
وقد نبحث عنه بالتفصيل ً

لإليضاح.

حممد حفيد الشهيد الثاين980( هـ1030-هـ) ،إذ نقل عن الکتاب مع
د .الشيخ َّ
الترصيح باسم مؤ ِّلفه(((.

أيضا ينقل عن اإليضاح ناس ًبا إ ّياه
هـ .الس ّيد الداماد (املتو ّفی 1041هـ) ،وهوً 
إلی العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ (((.
((( الحظ :رسائل الشهيد الثاين،910 ،907 ،906 ،903 ،902 ،900 ،893 ،888/2 :
 ،920 ،914 ،911و...إلخ.
((( الرعاية يف علم الدراية.110-109 :
((( استقصاء االعتبار.368/1 :
((( الرواشح السامو َّية ،207 :اثنتا عرشة رسالة (الرسالة السابعة).7 :
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حممد تقي
أيضا ينقل عن اإليضاح
املجليس (1003هـ1070-هـ) وهوً 
و .املوىل َّ
ّ
ناسبا إياه إلی العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ يف تعليقاته علی نقد الرجال(((.
ً ّ

ز .اَّ
العلمة
املجليس (ت 1037ه��ـ1110-ه��ـ) فهو قد ذکر کتاب (إيضاح
ّ
االشتباه) من مصنّفات العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  يف ِذکر مصادر (بحار األنوار)(((.

العاميل (ت 1104ه��ـ) فهو ذکر کتاب (إيضاح االشتباه) من مجلة
احلر
حّ .
ّ
مصنِّفات العلاَّ مة(((.

وهکذا جتد الترصيح بذلك يف کثري من کلامت اآلخرين(((.

 .2ا�سم الكتاب
قد اختلفت املصادر يف ضبط اجلزء الثاين من اسم هذا الکتاب ،بعد اتّفاقها علی

األول منه:
ضبط اجلزء ّ

أ .ايضاح االشتباه يف حتقيق أسامء الرجال والرواة(((.
ب .إيضاح االشتباه يف ضبط تراجم الرجال(((.
ج .إيضاح االشتباه يف أحوال الرواة(((.

((( نقد الرجال ،240/1 ،201/1 ،187/1 ،181/1 :و...
((( بحار األنوار.17/1 :
((( أمل اآلمل.85/2 :
((( وعلی سبيل املثال الحظ :نقد الرجال ،161/1 ،150/1 ،144/1 ،139/1 :مناهج

األخيار ،368/1 ،330/1 ،272/1 :إكليل املنهج يف حتقيق املطلب.117 ،114 ،99 ،93 :
((( كشف احلجب واألستار. 73 :
((( الذريعة.493/2 :
((( إيضاح املكنون.153/1 :
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د .إيضاح االشتباه يف ضبط ألفاظ أسامي الرجال ونِ َسبِهم(((.
هـ .إيضاح االشتباه يف أحوال الرجال(((.
و .إيضاح االشتباه يف أسامي الرواة(((.
ولکن الصحيح يف اسمه( :إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة) ،وعبرَّ عنه املصنِّف
يف مقدّ مة الكتاب؛ وقد اتّفقت النسخ اخل ِّط َّية التي يف أيدينا علی ذلك.

 .3مو�ضوع الكتاب
هو كتاب خمترص يب فيه مصنِّفه العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ ضبط ألفاظ أسامء الرواة ورجال
ينِّ
اإلسناد وأعالم احلديث ،وضبط أسامء آبائهم ،ون ََس َب ُهم الذي عادة يرجع إىل اسم البالد
التي يسكنوهنا ،أو ِحرفة يعملون هبا ،أو اسم جدٍّ يتل َّقبون به.
إن الکتاب وإن کان موضوعه ضبط أسامء الرواة ونحوه من املباحث ،اَّإل ّ
ثم ّ
أن
ّ

العلاَّ مة قد يذکر يف الکتاب عماّ ال يرتبط باملوضوع؛ کالبحث عن کتاب الراوي،

ووثاقته أو ضعفه ،ومذهبه...إلخ.

كتب منها :كتاب القالئد ،فيه كالم عىل مسائل
حممد بن بحر
الرهني« :له ٌ
ّ
فقال يف َّ

ِّ
حممد بن
بخط الس ّيد السعيد
اخلالف التي بيننا وبني املخالفني ،وجدت
صفي الدين َّ
ّ

معد :هذا الكتاب عندي وقع إ ّيل من خراسان ،وهو كتاب ج ّيد مفيد وفيه غرائب،

ورأيت له أجزاء مق َّطعة وعليها
ورأيت جم َّلدً ا فيه كتاب النكاح حسن بالغ يف معناه،
ُ
((( روضات اجلنَّات.274/2 :
((( أمل اآلمل.85/2 :
((( أعيان الشيعة.406/5 :
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يتضمن الفقه واخلالف والوفاق ،وظاهر احلال
خ ّطه إجازة لبعض من قرأ الكتاب عليه
ّ

ّ
يتضمن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي األجزاء املذكورة
أن املج ّلد الذي
ّ
خط املذكور ،وهو ّ
منه ،ورأيت ّ
املوسوي»(((.
حممد بن معد
ّ
خط ج ِّيد مليح؛ وكتب َّ

فهذه األمور -کام تری -ال صل َة هلا وال عالق َة هلا بموضوع الکتاب ،ونحن نذکر

هذه املوارد فيام کتبنا يف هذه املقدَّ مة بعنوان( :املؤاخذات علی العلاَّ مة) ،وکيف کان،

مكرر.
هو حيتوي عىل ذكر ثامنامئة عنوان ،بعضها َّ

 .4ترتيب الكتاب
ّ
اهلجائي يف تنظيم عناوين کتاب (إيضاح االشتباه)،
إن العلاَّ مة الحظ الرتتيب
ّ

األول من االسم فقط ،من دون الثاين
اَّإل أنّه رتّب عناوين الکتاب بحسب احلرف ّ
والثالث؛ فهو يذكر يف حرف الباء مثلاً من يبدأ اسمه هبذا احلرف ،وال يلتفت إىل ما بعد
األول ،وهكذا بالنسبة لبقية احلروف.
احلرف ّ

َ
َ
وإسامعيل علی إسحاق،
وإدريس علی إبراهيم،
األصبغ علی أبان،
فألجله قدّ م
َ

َ
واحلکم عىل احلسن...
وجعفرا عىل جارود ،ومحيدَ عىل احلکم،
وإسحاق عىل أمحد،
َ
ً

إلخ.

وهذه الطريقة -مع أنهَّ ا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف احلرف

الثاين والثالث ،وهكذا يف بق َّية احلروف -توجب صعوبة األمر -نسب ًّيا -للذي يريد أن
يعثر عىل عنوان معينَّ ؛ وألجله ق��ام مجاعة -کام سيأيت عن قريب -برتتيب هذا

الكتاب.

((( إيضاح االشتباه ،الرقم671 :
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 .5تاريخ ت�أليف الكتاب
جاء يف خامتة الکتاب« :فرغ املصنِّف من تصنيفه آخر هنار الثالثاء تاسع عرش
ِ
ذي القعدة((( من سنة سبع وسبعامئة» .والظاهر أنَّه آخر کتاب أ ّلفه ّ
ـي يف
العالمة احل ِّل ّ
علم ال��رج��ال ،حيث إنّ��ه أ ّل��ف خالصة األق���وال قبل اإلي��ض��اح بأربعة عرش سنة
تقري ًبا(((.

إن تأليف کشف املقال -وهو أکرب تصنيف للعلاَّ مة ِ
ّ
احلليِّ ّ  يف علم الرجال -کان

قبلهام؛ إذ أحال فيهام إليه؛ واهلل أعلم.

 .6م�صادر �إي�ضاح اال�شتباه
َّ
رصح بأخذه
إن مصادر العلاَّ مة يف تأليف اإليضاح علی قسمني :ففي قسم منها َّ

يرصح بأخذه منها.
منها ،ويف قسم آخر مل ِّ

األول فقليل جدًّ ا ،نذکر مواردها:
أ ّما ّ

 الشيخالطويس
ّ

الطويس يف عقبة بن حمرزّ :
فقد نقل عن ّ
أن محُ ّر ًزا بامليم املضمومة،
خط الشيخ
ّ

أن ّ
العالمة مل يبينّ لنا ّ
واحلاء املهملة ،والراء املشدّ دة((( ،ولکن ّ
خط الشيخ
الطوسـي
ّ

أي کُتبه کان.
من ِّ

((( أو يف التاسع والعرشين منه ،علی ما يف بعض النسخ.
((( قد فرغ من تأليف خالصة األقوال سنة (693هـ) ،بينام انتهى من تأليف إيضاح االشتباه سنة
(707هـ)ِ ،
فالحظ.
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.456 :
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الدارقطني
ّ

العجيل أنّه ذکره يف کتابه (املختلف واملؤتلف)،
قد نقل عنه يف ُب َريد بن معاوية
ّ

النبي حديث
و َذكر أنّه يروي عن إسامعيل بن رجاء ،عن أبيه ،عن أيب سعيد عن ّ

خاصف النعل(((.

املوسوي
حممد بن معد
ّ
 -الس ّيد صفي الدين َّ

ّ
إن العلاَّ مة قد نقل عنه يف موارد کثرية ،وقال يف کثري من هذه املوارد« :وجدت

أي كتاب استخرج هذا ّ
اخلط.
بخ ّطه»((( ّإال أنّه مل يب ّيـن من ّ
وقد نَقل العلاَّ مة عنه يف عناوين کثرية:
1.1جعفر بن بشري(((.
احلسيني
عيل بن زهرة
احللبي(((.
ّ
ّ
2.2محزة بن ّ
3.3سعيد بن بنان(((.

4.4عبيس بن هشام(((.
محاد
العدوي(((.
محاد بن عبيد اهلل بن ّ
عيل بن ّ
ّ
ّ 5.5
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.111 :
((( الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم،673 ،671 ،667 ،661 ،660 ،535 ،493 ،391 ،125 :
.770 ،757 ،753
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.125 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.243 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.303 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.353 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.391 :
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6.6عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى
اجللودي(((.
ّ
7.7كرامة
اجلشمي(((.
ّ

حممد بن عبد الرمحن بن قبة
الرازي(((.
ّ
َّ 8.8
حممد بن جرير بن رستم(((.
َّ 9.9

حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب(((.
حممد بن أمحد بن َّ
َّ 1010
حممد بن بحر
الرهني(((.
ّ
َّ 1111

حممد بن أمحد بن اجلنيد(((.
َّ 1212

1313هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد(((.
1414حييى بن بوش(((.
1515يزيد أبو خالد القماّ ط(.((1

املرصح باألخذ منها؛ فهي کثري من املصادر الرجال َّية ،كـرجال
أ ّما املصادر غري
ّ

الشيخ ،وفهرسته وغريمها.

((( إيضاح االشتباه ،الرقم493 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.535 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.660 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.661 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.667 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم671 :

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.673 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.753 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.757 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.770 :
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اَّإل ّ
النجايش ،فألجله تری ِذکر
کثريا من العناوين من رجال
ّ
أن العلاَّ مة قد أخذ ً

النجايش عىل خالف غريها من
آباء الرواة ونسبهم يف اإليضاح مشا ًهبا ملا ورد يف رجال
ّ
املصادر الرجال َّية ،وهکذا تری ّ
النجايش من
أن ترتيب العناوين أکثر موافقة ملا يف رجال
ّ

غريه من املصادر.

 .7جهود حول �إي�ضاح اال�شتباه
عزهم -يف ضبط أسامء
ُيعدّ كتاب إيضاح االشتباه أقدم كتاب لعلامئنا -زاد اهلل ّ

الرواة؛ فألجله قد صار موضع اهتامم علامء الشيعة واعتامدهم.

اَّإل َّ
أن ترتيب عناوينه خمال ًفا للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف مجيع احلروف،

األول والثاين والثالث،
فقد قام مجاعة من علامئنا برتتيب عناوينه بحسب مجيع احلروفّ :
وهكذا بالنسبة لبقية احلروف ،وهي:

 -تتميم اإلفصاح يف ترتيب اإليضاح

وهو من تأليف أيب القاسم جعفر بن احلسني بن جعفر الكبري بن احلسني بن قاسم

اخلوانساري جدّ صاحب (الروضات).
املوسوي
حمب اهلل
ّ
ّ
ابن ّ

فإنّه -مع ترتيبه للکتاب عىل النحو املألوف من مراعاة الرتتيب يف احلرف الثاين

تـممه بإحلاق مجلة ممّا فات من العلاَّ مة مع رعاية متام الرتتيب(((.
والثالث ً
أيضاَّ -

قم املقدَّ سة ،الرقم:
وللکتاب نسخ ٌة واحد ٌة موجود ٌة يف مرکز إحياء الرتاث يف ِّ

.(((4259/7

((( الذريعة.336/3 ،493/2 :
((( فهرست دنا.787/2 :
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ولکنّها ناقصة ،فهي من حرف األلف إلی عنوان :عبد اهلل بن شربمة.

 -نضد اإليضاح يف ترتيب إيضاح االشتباه

الكاشاين (ت 1115هـ) ،مع زيادة
تأليف الشيخ علم اهلدى ابن املح ّقق الفيض
ّ

كالتتمة له(((.
فوائد كثرية ،وهو -مع کونه ترتيب إيضاح االشتباه-
َّ

ٍ
قال علم اهلدی يف مقدّ مته« :أ ّما بعد فيقول الفقري إىل اهلل يف ِّ
حممد
كل
موطن َّ

وكحل عيني بصريته
حممد حمسن -هداه اهلل طريق اإليقانَّ ،
املدعو بـ :علم اهلدى ابن َّ

وتعرف أحواهلم موقو ًفا عىل تصحيح
بنور العرفان :-لـماَّ كان تعديل الرجال وجرحهم ّ
أسامئهم ومتييز بعضها عن بعض؛ لئال يشتبه عىل الناس رجل بآخر؛ بسبب التصحيف
وااللتباس يف االحكام والنقص ،وكان كتاب إيضاح االشتباه يف أسامء ال��رواة من

الفهامة الفقيه النبيه مجال الدين أيب منصور احلسن بن يوسف
تصانيف شيخنا العلاَّ مة ّ
ِ
وروح رمسه -خري كتاب يف هذا الشأن ،ولكنّه
رسه ّ
عيل بن َّ
املطهر احلليِّ ّ  -قدّ س ّ
ابن ّ
ٍ
ترتيب آخر
كان مر ّت ًبا عىل ترتيب حروف املعجم يف َّأول االسم فقط من غري مالحظة
فيشق عىل الطالبني وجدان أكثرها ،أردت أن أرتِّبه عىل ترتيب حروف
بني األسامء،
ُّ

ثم الثاين ،وهكذا»((( .فرغ منه يف بلدة كاشان يف 22
لألول
َّ
املعجم مراع ًيا َّ
فاألول َّ

رمضان سنة (1073هـ)((( ،وذلك يف أ ّيام حياة والده.
وللکتاب أربع نسخ -علی ما يف فهرس دنا:-

بقم املقدّ سة ،الرقم.4398/2 :
أ .نسخة مرکز إحياء الرتاث
اإلسالمي ِّ
ّ
((( أعيان الشيعة.152/1 :
((( نضد اإليضاح.3-1 :
((( نضد اإليضاح.383 :
80

ب .نسخة جامعة أصفهان ،الرقم.242 :
النجفي ،الرقم.8050/1 :
املرعيش
ج .نسخة مکتبة آية اهلل
ّ
ّ

د .نسخة کلية األداب (جامعة طهران) ،الرقم139 :ج(((.

الطويس،
والکتاب قد ُطبع بكلكتة سنة (1271ه��ـ) يف هامش فهرس الشيخ
ّ

ومولوي عبد القادر.
احلق،
وذلك بتصحيح((( اسپرنگر،
ومولوي عبد ّ
ّ
ّ

ثم أعاد طبعه حممود راميار أستاذ جامعة خراسان عىل األوفسيت مع مقدّ مة
ّ

وفهارس يف (1351ش).

حممد رضا
القم ّي(((.
ّ
األنصاري ِّ
مرة أخری بتصحيح الشيخ َّ
وأنّه قد ُطبع ّ

 -ترتيب إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة

عيل
الکربالئي((( ،وهو من أعالم القرن احلادي
ّ
وهو من تأليف الشيخ َّ
حممد ّ
عرش((( ،وللکتاب نسخ ٌة موجود ٌة يف مکتبة العتبة الرضو ّية املقدّ سة ،الرقم.)3592( :

 .8ت�أثري �إي�ضاح اال�شتباه علی امل�صنِّفات الرجال َّية
قد َک ُثر النقل عن اإليضاح يف مصادر کثرية من أعالم الشيعة فقه َّي ًة کانت أم

رجال َّي ًة ،ولکن هناك مجاعة استندوا إليه أکثر من غريهم ،وهم عىل الرتتيب:

((( فهرست دنا.722/10 :
تساحمي؛ ّ
وإال النسخة مشحونة باألغالط املطبع َّية والتصحيف
تعبري
ّ
((( التعبري بالتصحيح ٌ
والتحريف.
النجفي ،قم1434 :هـ.
ّ
((( طبعة مکتبة آية اهلل املرعشيّ
((( مل نعثر علی ٍ
يشء حول حياته.
((( فهرس فنخا.989/7 ،457/5 :
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أ .الشهيد الثاين911( هـ965-هـ)(((.
حممد حفيد الشهيد الثاين (980هـ1030-هـ)(((.
ب .الشيخ َّ
التفريش (ت 1044هـ)(((.
ج .الس ّيد مصطفی
ّ

العاميل (ت قبل سنة 1060هـ)(((.
العلوي
د .الس ّيد أمحد
ّ
ّ

الكربايس (1080هـ1175-هـ)(((.
اخلراساين
حممد جعفر
هـ .الشيخ َّ
ّ
ّ

احلائري (1159هـ1216-هـ)(((.
عيل
ّ
و .الشيخ أبو ّ

((( رسائل الشهيد الثاين،914 ،911 ،910 ،907 ،906 ،903 ،902 ،900 ،893 ،888/2 :
،984 ،978 ،972 ،969 ،967 ،965 ،957 ،952 ،951 ،948 ،942 ،924 ،920
،1039 ،1038 ،1036 ،1032 ،1029 ،1028 ،1025 ،1019 ،1016 ،1015 ،988
.1104 ،1089 ،1082 ،1081 ،1079 ،1077 ،1059 ،1054 ،1050 ،1040
((( استقصاء االعتبار،51/6 ،254/4 ،172/3 ،70/3 ،387/2 ،372/2 ،352/2 :
.255/7 ،225/7
((( نقد الرجال،193/1 ،169/1 ،164/1 ،161/1 ،150/1 ،144/1 ،139/1 :
،173/2 ،115/2 ،90/2 ،83/2 ،23/2 ،342/1 ،340/1 ،338/1 ،207/1
،124/3 ،43/3 ،417/2 ،385/2 ،319/2 ،217/2 ،208/2 ،190/2 ،178/2
،431/4 ،322/4 ،205/4 ،160/4 ،275/3 ،267/3 ،214/3 ،189/3 ،180/3
.97/5 ،87/5 ،33/5
((( مناهج األخيار.368/1 ،330/1 ،272/1 :
((( إكليل املنهج يف حتقيق املطلب،270 ،242 ،235 ،230 ،126 ،117 ،114 ،99 ،93 :
.486 ،485 ،480 ،431 ،423 ،389 ،347 ،344 ،319 ،302 ،288 ،275
((( منتهى املقال،316/1 ،291/1 ،289/1 ،283/1 ،166/1 ،151/1 ،130/1 :
،75/2 ،46/2 ،39/2 ،35/2 ،20/2 ،10/2 ،373/1 ،370/1 ،358/1 ،327/1
،236/2 ،234/2 ،232/2 ،184/2 ،138/2 ،104/2 ،99/2 ،85/2 ،78/2
=،17/3 ،16/3 ،13/3 ،471/2 ،469/2 ،447/2 ،333/2 ،287/2 ،268/2
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کبريا منها(((.
ز .املح ّقق
النراقي (1185هـ1245-هـ) ،بل إنّه نقل قسماً
ّ
ً
النوري (1254هـ1320-هـ)(((.
ح .املحدّ ث
ّ

ط .الس ّيد حمسن األمني (1284هـ1371-هـ)(((.
 .9املقارنة بني إيضاح االشتباه وخالصة األقوال.
حني نالحظ كتاب (إيضاح االشتباه) ونقابله مع (خالصة األق��وال) ،نجد َّ
أن

هنالك اختال ًفا يف ضبط بعض األسامء يف هذين الكتابني.

فهنا نسأل :ما سبب االختالف؟ ويمکن اإلجابة عن هذا السؤال بوجوه:
األولّ :
إن الذي أثبته العلاَّ مة يف اإليضاح هو رأيه األخري؛ إذ إنّه أ ّلف كتاب
ّ

اإليضاح بعد اخلالصة بأربعة عرش سنة تقري ًبا((( ،فيمكن أن يكون ّ
العالمة قد غ ّيـر رأيه
=،162/3 ،161/3 ،151/3 ،144/3 ،88/3 ،69/3 ،61/3 ،35/3 ،20/3
،98/4 ،75/4 ،69/4 ،66/4 ،57/4 ،392/3 ،369/3 ،336/3 ،201/3 ،187/3
.116/4 ،108/4 ،100/4
((( عوائد األ ّيام،852 ،851 ،850 ،849 ،848 ،847 ،846 ،845 ،844 ،843 ،842 :
،868 ،866 ،864 ،863 ،862 ،861 ،860 ،858 ،857 ،856 ،855 ،854 ،853
،882 ،881 ،880 ،879 ،878 ،877 ،876 ،875 ،874 ،873 ،871 ،870 ،869
.891 ،890 ،889 ،888 ،887 ،886 ،885 ،884 ،883
((( خامتة مستدرك الوسائل.209/9 ،364/7 ،331/5 ،260/5 ،22/4 :
((( أعيان الشيعة،301/3 ،277/3 ،269/3 ،256/3 ،135/3 ،231/2 ،93/2 :
،252/4 ،96/4 ،87/4 ،57/4 ،21/4 ،587/3 ،569/3 ،563/3 ،558/3
،84/6 ،406/5 ،319/5 ،233/5 ،197/5 ،159/5 ،70/5 ،6/5 ،589/4
،425/9 ،166/9 ،230/8 ،12/8 ،313/6 ،276/6 ،253/6 ،199/6 ،112/6
.303/10 ،237/10 ،180/10 ،46/10
((( قد انتهى من تأليف خالصة األقوال سنة (693هـ) ،بينام انتهى من تأليف إيضاح االشتباه=
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عماّ يف اخلالصة ،فأثبت الرأي اجلديد يف اإليضاح.

أن هذا الوجه غري تا ٍّم ،فإنّك تالحظ يف ٍ
كثري من موارد االختالف ّ
اَّإل ّ
أن ما يف

(خالصة األقوال) هو الرأي الصحيح املوافق ملا يف املصادر الرجال َّية األخری.

الثاينّ :
إن سبب االختالف ليس من جهة العلاَّ مة ،بل من جهة اختالف النسخ

اخل ّط ّية لكتاب خالصة األقوال أو إيضاح االشتباه.

أيضا؛ َّ
ألن العلاَّ مة يضبط االسم باحلروف يف الكتابني،
ولکن هذا الوجه غري تا ٍّم ً

وال يمكن أن تقع ُّ
النساخ.
كل هذه االختالفات من ّ

الثالثّ :
إن سبب االختالف هو من جهة سهو العلاَّ مة نفسه ،وقد ذکر هذا

الوجه علم اهلدى يف (نضد اإليضاح) ،وکيفام کان؛ فإليك قائمة هذه املوارد:

 .1أمحد بن ِميتم -بكرس امليم ،وإسكان الياء ،وفتح التاء املن ّقطة فوقها نقطتان -بن

أيب نعيم((( ،ولکن هو مذکور يف املصادر الرجال َّية بعنوان« :أمحد بن ميثم»(((.
وهکذا أثبته العلاَّ مة يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.

العم ّي((( ،واملذکور هنا موافق ملا عنونه
 .2أمحد بن إبراهيم بن املعلىّ بن أسد ّ

الشيخ يف فهرسته(((،
والنجاشـي.(((
ّ

=سنة (707هـ).
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.70 :
الطوسـي ،الرقم:
النجاشـي ،الرقم ،216 :الفهرست ،الرقم ،77 :رجال
((( الحظ :رجال
ّ
ّ
.5940
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.78 :
((( الفهرست ،الرقم.90 :
النجاشـي ،الرقم.239 :
((( رجال
ّ
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ولکن الشيخ أثبته يف رجاله بعنوان« :أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن املعلىّ بن أسد

البرصي»((( .وهکذا ذکره ابن داوودً 
نقال عن الفهرست
والنجاشـي(((.
العم ّي
ّ
ّ
ّ

الغضائري
النجاشـي((( ،وابن
 .3جعفر بن إسامعيل
املنقري((( ،وهو موافق ملا أثبته
ّ
ّ
ّ

(((

وغريمها((( ،ولک ّن ّ
«املقري»،
العالمة يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال أثبته:
ّ
وهکذا أثبته ابن داوود(((.

 .4احلسني بن محدان
اخلصيبي ،باخلاء املعجمة املفتوحة ،والصاد املهملة املكسورة،
ّ

والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،بعدها باء من ّقطة حتتها نقطة(((.

اَّإل ّ
احلضيني -باحلاء غري املعجمة
أن العلاَّ مة قال يف ترمجة الرجل يف اخلالصة:
ّ

املضمومة والضاد املعجمة والنون بعد الياء وقبلها -ولکن ذکره مجاعة کام يف اإليضاح(((،
ّ
احلضيني -باحلاء
بخط أيب جعفر .وبعض أصحابنا قال:
وقال ابن داوود« :كذا رأيته
ّ
(((1
ثم ّ
الغضائري جعله
إن ابن
ّ
املهملة والضاد املعجمة والياء املثناة حتت والنونّ ، -

احلصيني»(.((1
ّ

الطوسـي ،الرقم.5963 :
((( رجال
ّ
((( رجال ابن داوود ،21 :الرقم.50 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.127 :
النجاشـي ،الرقم.308 :
((( رجال
ّ
الغضائري.44 :
((( رجال ابن
ّ
((( لسان امليزان ،110/2 :الرقم.448 :
((( رجال ابن داوود ،434 :الرقم.87 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.217 :
الطوسـي ،الرقم.6098 :
النجاشـي ،الرقم ،159 :رجال
((( الحظ :رجال
ّ
ّ
( ((1رجال ابن داوود ،444 :الرقم.136 :
الغضائري.54 :
( ((1رجال ابن
ّ
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بضم العني واحلاء -بن إبراهيم
الغضاري -بفتح الغني
ّ
 .5احلسني بن عبيد اهللّ -

املعجمة ،والضاد املعجمة ،والراء املهملة بعد األلف بغري فصل((( ،-ولکن ضبطه يف

الغضائري ،وهو املوافق ملا ورد يف مجيع املصادر الرجال َّية(((.
اخلالصة:
ّ

ٍ
فصل(((،-
 .6خالد بن ما ّد -بامليم ّأو اًل ،والدال املهملة املشدّ دة بعد األلف بال

النجايش((( ،والشيخ((( ،والصدوق((( ،اَّإل ّ
وهذا موافق ملا أثبته
أن املصنِّف أثبته يف
ّ
خالصة األقوال :زياد ،وهذا موافق ملا أثبته الشيخ يف رجاله((( ،وکذا
الربقي(((.
ّ

 .7سعيد -بالياء بعد العني -بن بنان -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واح��دة

املفتوحة(((ّ ،-إال ّ
أن املصنِّف يف ترمجة الرجل يف اخلالصة أثبته :بيان ،وهو موافق ملا

أثبته
النجايش( ،((1والشيخ(.((1
ّ

اخلراساين(ّ ،((1إال ّ
أن
 .8سالمة بن أيب عمرة -بفتح العني ،واهلاء بعد الراء-
ّ

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.222 :
النجاشـي ،الرقم ،166 :رجال الطوسيّ  ،الرقم ،6117 :تاريخ اإلسالم:
((( الحظ :رجال
ّ
 ،277/28لسان امليزان ،297/2 :الرقم.1230 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.245 :
النجاشـي ،الرقم.388 :
((( رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم ،266 :رجال الطوسيّ  ،الرقم.2558 :
((( من ال حيرضه الفقيه.444/4 :
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.2555 :
الربقي.31 :
((( رجال
ّ
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.303 :
النجاشـي ،الرقم.476 :
( ((1رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.2807 :
( ((1رجال
ّ
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.316 :
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النجايش
املصنِّف أثبته يف ترمجة الرجل يف اخلالصة :سالم ،وهو املوافق ملا أثبته
ّ
والشيخ.(((

(((

محاد :واسم أيب اخلري زاذويه ،بالزايّ ،
والذال املعجمة،
 .9قال يف صالح بن أيب ّ

وبعدها واو ،وبعدها ياء((( ،ولکن قال يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال :واسم أيب
اخلري (زاد به) ،بالزاي ،والدال املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.

وهو املوافق ملا ورد يف رجال
النجايش((( ،وکذا يف بعض مصادر أخری(((.
ّ

ولع ّله الصواب؛ فكنية صالح أبو اخلري ،وال معنی لكون اسم أيب اخلري زاذويه،

فمعناه علی ما أثبتناه :وإسم أيب اخلري (زاد به).

حممد بن يوسف بن مهجورا -ب��األل��ف ،(((-ولکن أثبته يف
.10
ع�لي بن َّ
ّ
(((
ترمجة الرجل يف خالصة األق��وال( :مهجور) ،وأثبت
النجايش((( ،وابن داوود
ّ

مثله.

 .11عبد اهلل بن العالء
املذاري -بالذال املعجمة ،والراء بعد األلف((( -ولک ّن
ّ

املصنِّف أثبته يف ترمجته يف خالصة األقوال« :عبد اهلل بن أيب العالء» ،ولکن ما أثبته
النجاشـي ،الرقم.502 :
((( رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم ،349 :رجال الطوسيّ  ،الرقم.2891 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.332 :
النجاشـي ،الرقم.526 :
((( رجال
ّ
((( رجال ابن داوود ،461 :الرقم ،226 :جامع الرواة.485/3 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.406 :
النجاشـي ،الرقم.699 :
((( رجال
ّ
((( رجال ابن داوود ،251 :الرقم.1067 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.461 :
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يف اإليضاح موافق ملا أثبته
النجايش.(((
ّ

السمري املل ّقب دمحان ،بالدال املهملة ،واحلاء
 .12عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ

أخريا(((.
املهملة ،وامليم ،والنون ً

السمرقندي املل ّقب بدمحان ،وأثبته
قال ابن داوود :عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ

(السمري) املل ّقب بدحان بغري ميم((( ،والظاهر ّ
أن مراده من بعض
بعض أصحابنا:
ّ
أصحابنا هو العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  يف خالصة األقوال.
بضم العني ،وفتح الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وإسكان الياء املن ّقطة
ُ .13عيينة-
ّ

حتتها نقطتان ،وفتح النون -بن ميمون((( ،هذا موافق ملا أثبته
النجاشـي((( والشيخ(((،
ّ

بضم العني وفتح
ولکن أثبته العلاَّ مة يف خالصة األقوال يف ترمجة الرجل« :عتيبةّ ،
التاء املن ّقطة فوقها نقطتان» ،ومثله يف رجال ابن داوود.(((

النجاشـي((( ،اَّإل ّ
اخلثعمي((( ،هکذا أثبته
أن
حممد بن حييى بن سلامن -بغري ياء-
ّ
ّ
َّ .14

املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال أثبته( :سليامن) ،وکذا ابن داوود(.((1
النجاشـي ،الرقم.571 :
((( رجال
ّ
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.474 :
((( رجال ابن داوود ،473 :الرقم.287 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.504 :
النجاشـي ،الرقم.825 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.3733 :
((( رجال
ّ
((( رجال ابن داوود ،232 :الرقم.967 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.631 :
النجاشـي ،الرقم.963 :
((( الحظ :رجال
ّ
( ((1رجال ابن داوود ،340 :الرقم.1500 :
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عيل
العنزي -بفتح العني املهملة ،وفتح النون،
ّ
 .15مندل -بالنون بعد امليم -بن ّ

وكرس الزاي ،(((-وما يف اإليضاح موافق ملا ذکره
النجاشـي((( والشيخ((( وغريمها(((.
ّ

«العرتي ،بالعني
ولکن قد أثبته املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال:
ّ

املهملة املفتوحة والتاء املنقطة فوقها نقطتان املفتوحة والراء بعدها» ،ومثله يف رجال

الربقي(((.
ّ

 .9امل�ؤاخذات علی العلاَّ مة

مل يسبق العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  أحد من علامئنا يف هذا املوضوع ،فله فضيلة السبق يف هذا

دره وعليه أجره؛ اَّإل ّ
أن ذلك ال يعني عدم وجود نقص يف هذا الکتاب،
احلقل ،فل ّٰلهُّ U
والسيام من مثل العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  الذي صنّف يف مجيع العلوم -سواء أكانت نقل َّية أم
ّ
عقل َّية -کتا ًبا أو رسال ًة ،بل کت ًبا ورسائل ،فوجود خلل أو زلل يف هذا الکتاب ال يق ّلل

مهية الکتاب ومؤ ِّلفه.
من أ ّ

كثريا من األسامء من
قال الشهيد الثاين« :قد ّ
صحف العلاَّ مة يف كتب الرجال ً

أراد الوقوف عليها فليطالع اخلالصة له ،وإيضاح االشتباه يف أسامء الرواة ،وينظر

ما بينهام من االختالف ،وقد ن ّبه الشيخ تقي الدين بن داوود عىل كثري من ذلك»(((.

كثريا من األسامء
وقال الس ّيد الداماد« :وقد ّ
صحف العلاَّ مة -رمحه اهلل تعاىلً -

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.710 :
النجاشـي ،الرقم.1131 :
((( رجال
ّ

((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.3469 :
((( هتذيب الكامل ،493/28 :الرقم.6176 :
الربقي46 :
((( رجال
ّ
((( الرعاية يف علم الدراية.110-109 :
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تقي الدين احلسن
والكنى واأللقاب يف خالصة الرجال ويف إيضاح االشتباه ،فالشيخ ّ

ابن داوود تولىّ االعرتاض عليه ون ّبه عىل كثري من ذلك ،وأصاب أكثر ًّيا»(((.

وکيفام کان ،نحن يف هذا املجال نذکر ما يمکن عدّ ها من النقوص واملعايب علی

الکتاب:

َّأولاً  :البحث حول اجل��رح والتعديل للراوة ومصنَّفاهتم ،وما ال يرتبط
بموضوع الکتاب.

َّ
إن للعلاَّ مة کتابني آخرين فی علم الرجال ،فعليه أن يذکر ما يرتبط بتعديل

الرواة أو تضعيفهم فيهام دون اإليضاح ،بل قال العلاَّ مة نفسه -يف مقدّ مة إيضاح

االشتباه :-مل نطل الكتاب باستقصاء أحوال الرجال ،وال ذكرنا تعديلهم وجرحهم ،إذ

اً
موكول إىل كتابنا الكبري.
جعلنا ذلك

کثريا ما يف الکتاب ما ال يرتبط بضبط أسامء الرواة وإيضاح االشتباه
اَّإل أنّه نجد ً

حوهلم ،فهذا ال ينبغي ذکره يف هذا الکتاب.
الحظ هذه العبارات:

 .1له كتاب (االعتقاد يف األدعية) ،وله النون َّية املسماَّ ة(باأللف َّية واملحربة) ،وهي

السجستاين فقال :يا أهل البرصة،
ثامنامئة ونيف وثالثون بيتًا ،وقد ُعرضت عىل أيب حاتم
ّ
غلبكم -واهلل -شاعر أصفهان يف هذه القصيدة يف أحكامها وكثرة فوائدها(((.

املوسويّ :
إن له كتاب (قبس األنوار يف
صفي الدين بن معد
 .2قال الس ّيد السعيد
ّ
ّ

نرصة العرتة األخيار) ،وكتاب (غنية النزوع)(((.
((( الرواشح السامو َّية.207 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.69 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.243 :
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ِّ
املوسوي :أبو سعيد
حممد بن معد
وجدت
.3
ُ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

اجلشمي له( :جالء األبصار يف متون األخبار) ،و(رسالة إبليس إىل املجبرّ ة).
كرامة
ّ
يب صاحب
رأيت هذه الرسالة وهي عندي منسوبة إىل احلاكم
قلت :وقد ُ
ُ
اجلشمي املغر ّ
ّ

أيضا رسالة يف املعنى؛ واهلل أعلم ،هذا آخر خ ّطه(((.
التفسري ،اَّإل أن يكون لذلك ً

كتب منها :كتاب (القالئد) ،فيه كال ٌم عىل مسائل اخلالف التي بيننا وبني
 .4له ٌ

املخالفني ،وجدت ِّ
حممد بن معد :هذا الكتاب عندي
بخط الس ّيد السعيد
صفي الدين َّ
ّ
وقع إ ّيل من خراسان ،وهو كتاب ج ّيد مفيد وفيه غرائب .ورأيت جم َّلدً ا فيه كتاب النكاح

حسن بالغ يف معناه .ورأيت له أجزاء مق ّطعة وعليها خ ّطه إجازة لبعض من قرأ الكتاب
يتضمن الفقه واخلالف والوفاق .وظاهر احلال ّ
يتضمن النكاح
أن املج ّلد الذي
عليه
ّ
ّ

يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي األجزاء املذكورة منه .ورأيت ّ
خط املذكور ،وهو
ّ
حممد بن معد
املوسوي(((.
ّ
خط ج ِّيد مليح .وكتب َّ

كتب
 .5كان عنده مال للصاحب وسيف ،وأوىص به إىل جاريته فهلك .له ٌ

منها :کتاب (هتذيب الشيعة ألحكام الرشيعة) ،وجدت بخط الس ّيد السعيد صفي

حممد ابن معد ما صورته :وقع إ ّيل من هذا الكتاب جم ّلد واحد قد ذهب من َّأوله
الدين َّ

أوراق ،وهو كتاب النكاح ،فتص ّفحته وملحت مضمونه ،فلم َأر ألحد من هذه الطائفة
كتا ًبا أجود منه وال أبلغ ،وال أحسن عبارة وال ّ
أدق معنى ،وقد استوىف فيه الفروع
ّ
واستدل بطرق اإلمام َّية وطرق
وحترر عىل ذلك،
واألصول ،وذكر اخلالف يف املسائلّ ،

وحصلت معانيه ،وأديم اإلطالة فيه ،علم
خمالفيهم .وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه،
ّ
املوسوي.
حممد بن معد
ّ
قدره وموقعه ،وحصل به نفع كثري ال حيصل من غريه .وكتب َّ
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.535 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.671 :
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(األمحدي يف
وأقول أنا :وقع إ ّيل من مصنّفات هذا الشيخ املع ّظم الشأن كتاب
ّ

كتاب ج ّيدٌ ّ ،
يدل عىل فضل هذا الرجل
الفقه
دي) ،وهو خمترص هذا الكتاب ،وهو ٌ
املحم ّ
ّ

وكامله ،وبلوغه الغاية القصوى يف الفقه وجودة نظره ،وأنا ذكرت خالفه ،وأقواله يف
كتاب (خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة)(((.

ِّ
املوسوي« :حييى بن
حممد بن معد
 .6وجدت
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

حممد سهل
حممد
ّ
احلريري ،أخربنا أبو َّ
بوش ،أخربنا عبد القادر بن يوسف ،أخربنا أبو َّ

عيل يف الرملة ،حدّ ثنا عبد
ابن أمحد بن عبد اهلل
ّ
عيل بن احلسن بن ّ
الديباجي ،حدّ ثنا ّ
الرمحن بن عبد اهلل بن قريب وزيد بن أحزم قاال :حدّ ثنا سفيان بن ُع َي ْينَة ،عن جعفر بن

حممد أنّه دخل عىل أيب جعفر املنصور وعنده رجل من ولد الزبري بن العوام وقد
َّ
الزبريي
الزبريي واستق ّله ،فأغضب املنصور ذلك من
سأله وقد أمر له بيشء ،فسخط
ّ
ّ
حتَّى َبان فيه الغضب ،فأقبل عليه أبو عبد اهلل فقال« :يا أمري املؤمنني حدّ ثني أيب،

عيل بن أيب طالب قال :قال رسول اهلل:
عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن ّ
عن أبيه ّ
والـمع َطى) ،فقال له أبو جعفر :واهلل
للمعطِي
ُ
(من َأعطى عط َّية ط ِّيبة هبا نفسه بورك ُ
َ

الزبريي
ثم أقبل عىل
ّ
لقد أعطيت وأنا غري ط ِّيب النفس هبا ،ولقد طابت بحديثك هذاّ ،
فقال :حدّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن أمري املؤمنني أنّه قال :قال رسول اهلل:

َّ
الزبريي :واهلل لقد كانت عندي قليلاً ،
استقل قليل الرزق حرمه اهلل كثريه) ،فقال
(من
ّ
الزبريي فسألته عن تلك العط َّية؟
ولقد كثرت عندي بحديثك هذا ،قال سفيان :فلقيت
ّ

فقال :لقد كانت قليلة فبلغت يف يدي مخسني ألف درهم ،وكان سفيان بن ُع َي ْينَة يقول:

مثل هؤالء القوم مثل الغيث حيث وقع نفع»(((.

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.673 :
أيضا :إيضاح االشتباه ،الرقم=،618 ،616 ،493 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم ،757 :والحظ ً
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وو ّثق مجاعة ،مثل :محيد بن زياد((( ،وخطاب بن مسلمة((( ،وداوود بن رسحان(((،

وربعي بن عبد اهلل((( ،وسليامن بن داوود
املنقري((( ،وسهل بن اهلرمزدان((( ،وسالمة
ّ
ابن أيب عمرة(((.

حممد بن س ّيار((( ،وداوود بن كثري((( ،وسعيد
وض ّعف مجاعة أخری ،مثل :أمحد بن َّ

املسمعي(ّ ،((1
األصم
ابن خيثم وأخيه معمر( ،((1وعبد اهلل بن عبد الرمحن
وعيل بن
ّ
ّ

اخلراذيني( ،((1وعبد اهلل بن احلكم
الع ّباس
اإلرمني( ،((1وعبد امللك بن هارون بن
ّ
ّ

عنرتة(.((1

=.798 ،705 ،622
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.160 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.258 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.266 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.284 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم312 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.313 :
أيضا :إيضاح االشتباه ،الرقم،399 ،349 ،348 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم 316 :والحظ ً
،645 ،640 ،622 ،620 ،618 ،616 ،604 ،499 ،444 ،439 ،431 ،414 ،406
.770 ،753 ،750 ،715 ،713 ،708 ،702 ،696 ،695 ،685 ،673 ،666 ،661
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.53 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.261 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.301 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.350 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.392 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.471 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.482 :
أيضا :إيضاح االشتباه ،الرقم.796 ،735 ،714 ،707 ،700 ،485 ،483 :
والحظ ً
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وبحث عن انتساب بعض الرواة إلی الفرق االنحراف َّية((( ،وال خيفی ّ
أن هذه

املباحث مل ترتبط بمبحث املشتبهات وضبط أسامء الرواة.

ثان ًيا :التهافت يف ضبط األلفاظ

املقصود من کتاب (إيضاح االشتباه) معرفة ضبط أسامء ال��رواة ،ولکن هذا
ٍ
ٍ
واحد.
مصدر
ال يمکن مع تعارض األقوال الس ّيام إذا کان التعارض والتهافت يف
فنحن نجد بعض التهافت يف کلامت العلاَّ مة يف ضبط أسامء الرواة ،وكام يأيت:
اخلراز ،باخلاء املعجمة ،والراء املهملة،
 .1قال يف أيب أ ّيوب ،تارةً« :أبو أ ّيوب ّ
والزاي بعد األلف(((» ،ولکن قال يف موض ٍع ٍ
اخلزاز ،باخلاء
آخر« :روى عنه أبو أ ّيوب َّ
املعجمة والزاءين املعجمتني»(((.

«األودي -بالواو ،والدال املهملة ،ابن أخي
 .2قال يف أمحد بن حييى بن حكيم:
ّ

«األزدي ،بإسكان الزاي»(((.
ذبيان(((» ،ولکن قال يف ذبيان بن حكيم:
ّ

أخريا»(((.
 .3قال« :عمر بن يزيد بن دبيان ،بالدال املهملة ،والنون ً

ٍ
آخ���ر« :م��وس��ى ب��ن عمر ب��ن يزيد ب��ن ذب��ي��ان ،بالذال
ولکن ق��ال يف م��وض�� ٍع

املعجمة»(((.

((( الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.731 ،661 ،540 ،498 ،483 ،350 ،348 ،341 ،160 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.17 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.123 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.54 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.276 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.434 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.686 :
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«بضم الكاف ،والنون ،والسني املهملة»(((،
الكنايس:
 .4قال يف موضع يف ضبط
ّ
ّ

ولکن قال يف موضع آخر« :بكرس الكاف ،والنون ،والسني املهملة»(((.

وضم الزاي،
 .5قال يف موضع يف ضبط بزرج« :بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
ّ
أخريا((( ،ومثله يف موض ٍع ٍ
آخر»(((.
وإسكان الراء ،واجليم ً

ولکن قال يف موض ٍع ٍ
ثالث« :بزرج ،بالزاي املضمومة ،والراء الساكنة ،واجليم»(((.

اهلمداين ،بالدال املهملة»(((.
عيل بن إبراهيم
 .6قال« :يف القاسم بن َّ
ّ
حممد بن ّ

��ذاين ،بالذال
اَّإل أنّ��ه قال يف وال��ده:
عيل بن إبراهيم بن َّ
َّ
حممد اهل��م ّ
«حممد بن ّ
املعجمة»(((.

اختِال ًفا كَثِ ًريا﴾(((.
كان ِم ْن ِعن ِْد َغيرْ ِ اهللِ َل َو َجدُ وا فِ ِيه ْ
﴿و َل ْو َ
العيل العظيمَ :
وصدق اهلل ّ

ثال ًثا :تکرار العناوين يف إيضاح االشتباه

إنّك إذا تالحظ (إيضاح االشتباه) تعرف ّ
مرتني
يكرر بعض األسامء ّ
أن العلاَّ مة ّ

مسوغ ،فال يمکن الذهاب إىل التعدّ د؛ التّفاق املصادر
أي ّ
مرات من دون ّ
بل ثالث ّ

الرجال َّية -بل املصنِّف نفسه يف خالصة األقوال -عىل االتحّ اد ،وال يمکن نسبة ذلك
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.315 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.334 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.642 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.397 :

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.405 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.527 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.609 :
((( النساء.82 :
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النساخ؛ التّفاق النسخ اخل ّطية املوجودة يف أيدينا عىل ذلك.
إىل اشتباه ّ
مکر ًرا يف هذا الکتاب:
وإليك قائمة بعض أسامء الذين ذکروا ّ
حممد أبو غالب
الزراري((( ،فهو مذکور تار ًة أخری بعنوان« :أمحد بن
ّ
1.1أمحد بن َّ
حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم»(((.
َّ

2.2أمحد بن حييى بن حكيم
األودي((( ،وقد ذکره تار ًة أخری بعنوان« :أمحد بن
ّ
األودي»(((.
حييى
ّ

3.3أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع بن عبيد((( ،فهو مذکور تار ًة أخری بعنوان:
الصيمري»(((.
«أمحد بن أيب رافع
ّ

(((
4.4جعفر بن أمحد بن يوسف
م��ر ًة ثاني ًة بعنوان« :جعفر
ّ
األودي  ،فذکره ّ

األودي»(((.
ّ

(((
مر ًة أخری بعنوان« :احلسن بن ظريف بن
5.5احلسن بن ظريف  ،فهو مذکور ّ

ناصح»(.((1

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.46 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم60 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.54 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.95 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.62 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.94 :

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.132 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.138 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.172 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.208 :
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(((
6.6احلسن بن الط ّيب
مرتني هبذا العنوان.
ّ
الشجاعي  ،فهو مذکور َّ

7.7احلسني بن أمحد بن املغرية((( ،فهو مذکور تار ًة ثاني ًة بعنوان« :احلسني بن
أمحد بن املغرية الثالج»(((.

(((
مرتني هبذا العنوان.
8.8سيف بن عمرية  ،فهو مذکور ّ

الضبعي»(((.
9.9سعيد بن يسار((( ،فذکره تار ًة أخری بعنوان« :سعيد بن يسار
ّ
الرواجني بن يعقوب
1010ع ّباد
األسدي((( ،فهو مذکور تار ًة أخری بعنوان« :عباد
ّ
ّ
الرواجني»(((.
ابن يعقوب
ّ

«علـي
حممد بن جعفر بن رويدة((( ،فهو مذکور تار ًة أخری بعنوان:
ّ
عيل بن َّ
ّ 1111
«علـي بن ريذويه»(.((1
حممد بن جعفر بن عنبسة»( ،((1وتار ًة ثالث ًة بعنوان:
ّ
ابن َّ
(((1
علـي الكاتب
عيل القنّا ّ
َّ 1212
«حممد بن ّ
يب  ،فقد ذکره تار ًة ثاني ًة بعنوانَّ :
حممد بن ّ

((( إيضاح االشتباه ،الرقم 185 :و.231
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.221 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.229 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم 307 :و.323
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.305 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.309 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.354 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.358 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.379 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.403 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.423 :
( ((1إيضاح االشتباه ،الرقم.568 :
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(((
علـي بن يعقوب بن إسحاق بن
«حممد بن
ّ
القنائي»  ،وتار ًة ثالث ًة بعنوانَّ :
ّ

أيب ّقرة»(((.

راب ًعا :أغالط إيضاح االشتباه

قد وجدنا يف الکتاب ما ال يمکن املساعدة عليه بأي ٍ
وجه ،فنحن نذکر يف هذا املقام
ِّ

ما عثرنا عليه ،معرت ًفا بأنّه قليل جدًّ ا:

الرقي« :يكنّى :أبا خالد وأبا سليامن((( ،إلاَّ ّ
أن
النجاشـي
 .1قال يف داوود بن کثري
ّ
ّ

قال فيه :أبوه كثري يكنّى :أبا خالد ،وهو يكنّى :أبا سليامن(((».

وتبعه املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال ،وهو الصوابّ ،
ولعل نسخة

حمرفة ،فوقع فيام وقع.
العلاَّ مة من رجال
النجايش کانت ّ
ّ

اخلزاز(((.
حممد
العسكري ،روى عنه أبو أ ّيوب ّ
ّ
حممد :أبو َّ
 .2قال يف ُثبيت بن َّ

العسكري ،صاحب أيب
حممد
اَّإل أنّه جاء يف
ّ
حممد أبو َّ
النجايش هکذاُ :ث َب ْيت بن َّ
ّ

أيضا له ا ّطالع باحلديث
الوراق ،متك ّلم حاذق ،من أصحابنا العسكر ِّيني ،وكان ً
عيسى ّ
والرواية والفقه(((.

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.664 :
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.682 :

أيضا :إيضاح االشتباه ،الرقم،552،590 ،405 ،397 ،376 ،372 ،361 ،355 :
والحظ ً
.613 ،599 ،611 ،588 ،601 ،584 ،620 ،553

((( إيضاح االشتباه ،الرقم.261 :
النجاشـي ،الرقم.410 :
((( رجال
ّ
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.123 :
النجاشـي ،الرقم.300 :
((( الحظ :رجال
ّ
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ثم فيهُ :ث َب ْيت ،ممّن كان يروي عن أيب عبد اهلل ،وله عنه أحاديث ،وما أعرفها
ّ

فإن ّ
اخلراز(((؛ ّ
العالمة يف اإليضاح ومجاعة قد جعلوه تتمة
ّ
مدونة ،روى عنه أبو أ ّيوب ّ

العنوان السابق(((.

اخلوئيَّ :
«إن هذا
لكن الصواب ذكرمها مستقلاً  ،والوجه يف ذلك كام قال الس ّيد
ّ

من أصحاب الصادق ،وروى عنه أبو أ ّيوب وأبو بصري ،والذي قبل ذلك من أهايل

(سـر من رأى) وقد بني يف زمان املعتصم سنة (221هـ) وبني زمانه وزمان
عسكر
ّ
وأيضا ّ
حممد
الصادق بون بعيدً ،
الوراق َّ
إن الذي قبل ذلك من أصحاب أيب عيسى ّ

حممد بن أمحد
حممد بن أمحد بن حييى ،فهو يكون يف طبقة َّ
ابن هارون الذي يروي عنه َّ

فكيف يمكن أن يكون من أصحاب الصادق.(((

أيضا ّ
أن العلاَّ مة يف اخل�لاص��ة ،وك��ذا اب��ن داوود مل يذكرا
ويشهد لذلك ً

الثاين(((».

«حممد بن احلسني بن احلنني ،باحلاء املهملة املضمومة ،والنون
 .3قال العلاَّ مةَّ :

أخريا»(((.
بعدها ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعدها ،والنون ً

اَّإل ّ
حممد بن احلسن بن احلسني ،کام يظهر ذلك من مالحظة رجال
أن الصواب َّ

النجايش(((.
ّ

النجاشـي ،الرقم.301 :
((( الحظ :رجال
ّ
((( الحظ :جممع الرجال ،299/1 :منهج املقال ،129/3 :جامع الرواة.32-31/2 :
((( معجم رجال احلديث ،309/4 :الرقم.1987 :
((( الحظ :رجال ابن داوود ،78 :الرقم 280 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
((( إيضاح االشتباه ،الرقم.550 :
النجاشـي ،الرقم.6 :
((( الحظ :رجال
ّ
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خامسا :عدم ترتيب الكتاب حسب احلروف اهلجائ َّية
ً

ّ
األول من االسم فقط،
إن العلاَّ مة رتّب العناوين يف اإليضاح بحسب احلرف ّ

من دون الثاين والثالث ،فهو يذكر يف حرف الباء -مثلاً  -من يبدأ اسمه هبذا احلرف،
األول ،وهكذا بالنسبة لبق َّية احلروف.
وال يلتفت إىل ما بعد احلرف ّ

وهذه الطريقة -مع أنهَّ ا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف احلرف الثاين
والثالث ،وهكذا يف بق َّية احلروفِ -
توجب صعوبة األمر -نسب ًّيا -للذي يريد أن يعثر

ٍ
مرت منَّا اإلشارة إليه(((.
عىل عنوان معينَّ ٍ ؛ وألجله قام مجاعة برتتيب هذا الكتاب ،کام َّ

 .10طبعات الكتاب و�إ�شكاالتها
مرات:
ُطبع الکتاب إلی اآلن -فيام نعلم -ثالث ّ
ُ 1.1طبع عىل احلجر عام (1319هـ).

اإلسالمي،
مؤسسة النرش
ّ
حممد احلسون ،قمّ :
(2.2إيضاح االشتباه) بإعداد الشيخ َّ
شوال املكرم (1411هـ).

املرعيش
اخلفاجي ،قم :مکتبة آية اهلل
(3.3إيضاح االشتباه) بتحقيق ثامر کاظم عبد
ّ
ّ
النجفي (1425هـ).
ّ
ّأما الطبعة احلجر َّية:

ٌ
کثري ،فقد
فهي مليئة باألغالط والتصحيفات؛ إذ ال يمکن االنتفاع هبا؛ ففيها
سقط ٌ

العرييش ،واحلسن
سقطت بعض األسامء من تلك الطبعة ،وهي :إسامعيل بن شعيب
ّ
((( وهذا الرتتيب قد ُسبق ّ
الشيبانـي يف كتاب اجليم ،مع اختالف
العالمة فيه؛ فهو عند أيب عمرو
ّ
العلم.
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حممد بن أمحد
الرسي ،واحلسن بن زيدان
ابن رباط ،واحلسن بن
ّ
الرصمي ،واحلسن بن َّ
ّ
حممد بن منصور الصائغ،
الص ّفار
ّ
البرصي ،واحلسن بن أمحد بن ريذويه ،واحلسني بن َّ

القابويس.
وسعيد بن أيب اجلهم
ّ

فضلاً عن َّ
أن بعض األسامء ُدجمت وأصبحت اسماً واحدً ا ،ويف الواقع هي عبارة

بسام -بفتح الباء املنقطة حتتها نقطة ،وتشديد
عن اسمني أو ثالثة أسامء ،فقد ورد فيهاّ :
الصرييف -بالباء املنقطة حتتها نقطة مفتوحة ،والياء املنقطة
السني املهملة -بن عبد اهلل
ّ

اجلزري ،بفتح اجليم ،والزاي بعدها.
حتتها نقطتان ،والنون بعد األلف-
ّ
أن الصواب ّ
مع ّ
أن هذا العنوان عبارة عن شخصني ،ومها:

بسام -بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وتشديد السني املهملة -بن عبد اهلل
ّ .1

الصريفـي.
ّ

 .2بيان -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون

اجلزري -بفتح اجليم ،والزاي بعدها -اَّإل ّ
أن سقوط كلمة (بيان) جعلته
بعد األلف-
ّ

اسماً واحدً ا.

کام ورد فيه هکذا :ثابت بن أيب صف َّية -بالثاء املنقطة فوقها ثالث نقط -أبو محزة

بضم الثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -واسم أيب صف َّية دينار بن ثابت -بالثاء
الثام ّيل-
ّ
املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن رشيح -بالشني املعجمة -أبو إسامعيل الصائغ ،بالغني

املعجمة والياء قبلها .ولکن الصواب ّ
أن هنا شخصني ،والعبارة هکذا:

بضم الثاء
 .1ثابت بن أيب صف َّية -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -أبو محزة الثام ّيلّ -

املن ّقطة فوقها ثالث نقط .واسم أيب صف َّية دينار.
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 .2ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن رشيح -بالشني املعجمة -أبو

إسامعيل الصائغ ،بالغني املعجمة والياء قبلها.
اخلفاجي:
وأما حتقيق ثامر کاظم
ّ
ّ
سقطات ،نذکر مجلة منها:
ففيه
ٌ

ٌ
أ .أبان بن تغلب
سقط ،والصواب فيه :أبان بن تغلب
اجلريري((( ،وقد وقع فيه
ّ

ثم الراء-
ّ
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
اجلريري -باجليم املضمومة ،والراء املفتوحةّ ،
بضم الصاد املهملة ،وبعدها باء من ّقطة حتتها نقطة،
موىل جرير بن عبادة بن صبيعة،
ّ

مص ّغ ًرا.

ثم زاي مفتوحة -يعرف :بابن أيب
ب .إبراهيم بن مهزم -بكرس امليم ،وبعدها هاءّ ،

ٌ
ثم زاي
بردة((( ،وفيه
سقط والصواب فيه :إبراهيم بن مهزم -بكرس امليم ،وبعدها هاءّ ،

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة.
مفتوحة -يعرف بابن أيب بردةّ ،

ج .إبراهيم بن أيب البالد حييى بن سليم ،وقيل :ابن سليامن -مص ّغ ًرا ،(((-وفيه

ٌ
سقط والصواب فيه :إبراهيم بن أيب البالد -بتخفيف الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والدال
أخريا -واسم أيب البالد حييى بن سليم -مص ّغ ًرا -وقيل :ابن سليامن ،مص ّغ ًرا.
املهملة ً

د .إسامعيل بن حييى بن أمحد
العبيس((( ،وفيه سقط والصواب فيه :إسامعيل بن
ّ

العبيس ،بالعني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة.
حييى بن أمحد
ّ
اخلفاجي ،85 :الرقم.3 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،89 :الرقم.20 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،90 :الرقم.21 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،94 :الرقم.38 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
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مرار ،بفتح امليم ،وتشديد الراء ،والراء
حممد بن أمحد بن أبان بن ّ
هـ .إسحاق بن َّ

أخريا(((.
ً

ٌ
مرار -بفتح امليم،
وفيه
حممد بن أمحد بن أبان بن ّ
سقط ،والصواب فيه :إسحاق بن َّ

بضم العني وإسكان
أخريا -بن عبد اهلل؛ ويعرف عبد اهلل عقبةّ ،
وتشديد الراء ،والراء ً

القاف ،وعقاب (بفتح العني وتشديد القاف).

وأيضا ُدجمت بعض األسامء ،وأصبحت اسماً واحدً ا ،الحظ مجلة منها:
ً

أ .إسحاق بن عامر بن ح ّيان -باحلاء املهملة ،والياء املشدّ دة املن ّقطة حتتها نقطتان

أخريا -بن يزيد -بالزاي -بن جرير ،باجليم ،والرائني املهملتني(((.
والراء ً

فاندمج اثنان وصار رجلاً واحدً ا ،والصواب فيه :إسحاق بن عامر بن ح ّيان،

باحلاء املهملة ،والياء املشدّ دة املن ّقطة حتتها نقطتان.

ثم :إسحاق بن جرير -باجليم املفتوحة ،والراء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ّ

أخريا -بن يزيد -بالزاي ،بن جرير -باجليم ،والرائني املهملتني.
والراء ً

النوفيل ،بفتح النون ،جاء هذا العنوان
حممد بن سهل -بفتح السني-
ب .احلسن بن َّ
ّ

حممد حسون(((،
يف مجيع نسخنا من اإليضاح ،وکذا يف النسخة املطبوعة بتحقيق الشيخ َّ

سقط من هذه الطبعة! مع ّ
ٌ
أن فيه أغال ًطا مطبع َّية ،منها:
ولکنَّه

أ .اخلزّاز -باخلاء املعجمة ،والراء املهملة ،والزاي بعد األلف((( -والصواب:
اخلفاجي ،95 :الرقم.41 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،94 :الرقم.39 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
احلسون ،146 :الرقم.175 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
اخلفاجي ،88 :الرقم.17 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
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اخلراز ،باخلاء املعجمة ،والراء املهملة ،والزاي بعد األلف.
ّ

ب .اَّ
القلء -بالقاف واالم املشدَّ دة ((( -والصوابّ :
القالء ،بالقاف والالم

املشدَّ دة.

ج.
العبادي
العبادي -بكرس العني املهملة ،والدال بعد األلف((( ،والصواب:
ّ
ّ

بكرس العني املهملة ،والدال بعد األلف ،والظاهر ّ
أن «يتبع يف الصفحة القادمة» من
کالم حم ّقق الکتاب کتبه يف اهلامش ،اَّإل أنّه ورد يف املتن غفلة.

(((
دراج
دراج -بتشديد الراء ،واأللف املهملة ،واجليم
أخ�يرا -والصوابّ :
دّ .
ً

أخريا.
بتشديد الراء ،والدال املهملة ،واجليم ً

ثم الراء (((-والصواب :بن
هـ .بن هو :آرا -بفتح اهلاء ،والواو بعدها ،واأللفّ ،

ثم الراء.
هوار ،بفتح اهلاء ،والواو بعدها ،واأللفّ ،

و .حفص بن غنيم بن عاصم
السلمي -بفتح السني املهملة (((-والصواب :حفص
ّ

السلمي ،بفتح السني املهملة.
ابن عاصم أبو عاصم
ّ

ز.
احلريي -باحلاء املهملة املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة ،والراء-
ّ

(((

احل�بري ،باحلاء املهملة املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة،
والصواب:
ّ

والراء.

اخلفاجي ،105 :الرقم.73 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،118 :الرقم.115 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،126 :الرقم.141 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،131 :الرقم.160 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،132 :الرقم.162 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
اخلفاجي ،134 :الرقم.171 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق
ّ
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احلسون:
حممد ُّ
وأما إعداد الشيخ َّ
ّ

أصح طبعات الکتاب فيام رأينا ،اَّإل ّ
أن بعض األس�ماء ُدجمت وأصبحت
فهو
ّ

النجيبي -بالنون ،واجليم قبل الياء -اسمه ثابت بن توبه
اسماً واحدً ا ،مثل :هارون
ّ
ثم الباء املن ّقطة نقطة -أبو جنادة -باجليم
ثم الواوّ ،
 -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتانّ ،

النجيبي -بالنون ،واجليم
املعجمة ،والنون وال��دال (((-والصواب فيه :أبو هارون
ّ
ثم الباء املن ّقطة
ثم الواوّ ،
قبل الياء -اسمه ثابت بن توبه ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتانّ ،
نقطة.

النجيبي
ثم :أبو جنادة -باجليم املعجمة ،والنون والدال -فلو کان الصواب هارون
ّ
ّ
لذکره العلاَّ مة يف باب اهلاء من دون باب الياء.
ٌ
أغالط مطبع َّي ٌة ،مثل:
وفيه

اخلراز((( ،والصواب :إبراهيم بن عيسی أبو أ ّيوب
أ .إبراهيم بن عيسی بن أ ّيوب َّ

اخلراز.
َّ

ب .احلجام((( ،والصواب :اجلحام
(((
حممد بن حکيم.
حممد بن حکم  ،والصوابَّ :
جَّ .

د.
السوذکي.
السودکي((( ،والصواب:
ّ
ّ

احلسون ،321 :الرقم.772 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ

احلسون ،86 :الرقم.17 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،288 :الرقم.665 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،302 :الرقم.713 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،305 :الرقم.723 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
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هـ .أبو عبد
اجلامورانـي.
اجلاموراين((( ،والصواب :أبو عبد اهلل
ّ
ّ

(((
حممد بن ثابت.
حممد ثابت  ،والصوابَّ :
وَّ .

ح.
الرازي.
الزراري((( ،والصواب:
ّ
ّ

(((
اخلراز.
اخلراز  ،والصواب :روی عنه أبو أ ّيوب َّ
ط .روی عنه أ ّيوب َّ

ي .لزيادة اهلاء((( ،والصواب :بزيادة اهلاء.

(((
حممد بن جعفر بن املبارك.
حممد بن جعفر املبارك  ،والصواب :زيد بن َّ
ك .زيد بن َّ
(((
حممد بن شريان.
علـي بن َّ
حممد شريان  ،والصوابّ :
عيل بن َّ
لّ .

أضف إلی ذلك ّ
أن مجيع طبعات الکتاب مل تکن علی أساس ن َُس ٍخ معتمدة،

ومعتربة.

وأکثر اهلوامش يف الطبعتني األخريتني؛ لذکر مباحث ال طائل حتتها للذين يراجعون

الکتاب ،فالبحث حول وثاقة الرواة أو تضعيفهم أجنب َّية عن موضوع الکتاب ،فضلاً عن

التفصيل يف ذلك وذکر أقوال الرجال ِّيني واملناقشة واإلبرام حول ذلك ،کام ال خيفی.

وکيفام کان ،نحن نذکر -فيام سيأيت -النسخ التي اعتمدناها يف تصحيح الکتاب،

ثم نبينّ منهجنا يف التصحيح والتحقيق.
ّ

احلسون ،323 :الرقم.773 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،285 :الرقم.653 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،219 :الرقم.392 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،127 :الرقم.123 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،136 :الرقم.149 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،189 :الرقم.294 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
احلسون ،223 :الرقم.410 :
((( إيضاح االشتباه بتحقيق ُّ
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الن�سخ املعتمدة من �إي�ضاح اال�شتباه
قم املقدّ سة ،الرقم )7295( :يف ( )112صفحة،
 .1نسخة مکتبة الس ّيد
املرعيش يف ِّ
ّ

األسرتآبادي ،والنسخة مكتوبة بتاريخ عرشين شهر صفر
عيل محيد
ّ
وكاتبها حممود بن ّ

يف سنة (926هـ).

ويف خامتة الکتاب إجازة الشيخ أمحد بن إسامعيل
النبي بن
ّ
اجلزائري للشيخ عبد ّ

احلجة سنة (1150هـ)(((،
البحراين
مفيد بن احلسن
الشريازي يف يوم السبت  29ذي ّ
ّ
ّ
ورمزنا هلذه النسخة بـ(ش).

 .2نسخة مكتبة جملس الشورى
اإلسالمي ،الرقم )15627/1( :يف ()86
ّ

صفحة.

بآقاخاين ،وتاريخ كتابتها سنة (971هـ) أو قبل
الشهري
حممد بن حيدر
وكاتبها َّ
ّ
ُ

(((
ثم خالصة األقوال،
ذلك بقليل  ،والنسخة يف جمموعة مشتملة علی إيضاح االشتباهّ ،

((( قد ُذکر يف بعض املصادر ّ
اجلزائري ّ
تويف سنة (1149هـ) ،الحظ:
أن الشيخ أمحد بن إسامعيل
ّ
ُليني
الذريعة ،156/13 ،133/13 ،181/6 ،505/4 :الكايف ،32/1 :املقدّ مة ،الك ّ
والكايف ،451 :اَّإل أنّه بمالحظة هذه اإلجازة التي هي بخ ّطه ،أظهرت أنّه کان ح ًّيا يف تلك
السنة ،واليشء الغريب يف املقام ّ
الطهراين بعد أن ذکر ّ
أن املح ّقق
أن الشيخ أمحد بن إسامعيل
ّ
النجفي
اجلزائري
اجلزائري توفيّ سنة (1149هـ) ،قال يف موض ٍع آخر« :الشيخ أمحد بن إسامعيل
ّ
ّ
ّ
ٍ
ىَّ
املتوف يف سنة (1151هـ) .الذريعة ،11/13 ،320/3 :وقال يف موض ٍع ثالث :الشيخ أمحد
ىّ
املتوف حدود (1150هـ) .الذريعة ،101/11 ،253/10 :ويف
النجفي
اجلزائري
ابن إسامعيل
ّ
ّ
ىّ
املتوف (1150هـ) أو (1149هـ) كام يف تتميم األمل الذريعة.180/11 :
موض ٍع رابعٍ:
((( الوجه يف ترديدنا ّ
ثم خالصة األقوال،
أن النسخة -کام قلنا -مشتملة علی إيضاح االشتباهّ ،
ثم رشح بداية الشهيد الثاين ،أ ّما خالصة األقوال فتاريخ کتابتها ( )24شهر رمضان سنة
ّ
(971هـ) ،وأ ّما رشح بداية الشهيد الثاين فتاريخ کتابتها آخر شهر الصفر سنة (972هـ) فبام
ّ
أن کتابة نسخة إيضاح االشتباه کانت قبل خالصة األقوال ،فهي مکتوبة سنة (971هـ) أو=
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ثم رشح بداية الشهيد الثاين ،والنسخة مقروءة علی الشيخ
البهائي وعليها إهناؤه
ّ
ّ

وصححت و ُقوبلت بنسخة مقروءة علی الشهيد الثاين.
الرشيف،
ّ

وصحح بحسب اجلهد والطاقة هذه
وجاء يف هامش هناية النسخة« :قد قوبل
ّ

الغروي علی ساکنه
النسخة املبارکة بنسخة مقروءة علی الشهيد الثاين يف املشهد
ّ

ألف ألف سالم» ،ورمزنا هلذه النسخة بـ(ج).

 .3نسخة ملکتبة مدرسة الفيض َّية يف قم املقدّ سة ،الرقم( )580/2يف( )32صفحة،

عز الدين بن عبد اهلل ،وتاريخ كتابتها (994هـ).
وكاتبها حسام الدين بن ّ

وقد ُقوبلت النسخة مع نسخة کتبها الشيخ حسني بن عبد الصمد والد الشيخ

البهائي ،وقد کُتب يف هامش بعض الصفحات :کذا ِّ
اجلباعي.
بخط شيخنا
ّ
ّ

وجاء يف هناية النسخة :وقد اتّفق الفراغ من نسخه منتصف ليلة السبت ليلة عيد

األضحى آخر شهور سنة (994هـ) أربع وتسعني وتسعامئة هجر َّية -عىل مهاجرها
عز الدين بن عبد اهلل
العيل الغني حسام الدين بن ّ
السالم -عىل يد العبد الفقري إىل اهلل ّ

بمحمد وآله األبرار املعصومني .ونحن
الغري ،جعل اهلل عاقبته عاقبة الصاحلني
نزيل
ّ
ّ
ٍ
بمحمد وآله األجماد.
يومئذ يف دار امللك أصفهان ،أخرجنا اهلل تعاىل منها إىل خري البالد
ّ
وظاهرا ،وأسأله أن يصلح لنا ما بقي من مهلة العمر إنّه
وآخرا وباطنًا
واحلمد هلل ّأو اًل
ً
ً
رحيم ،ورمزنا هلذه النسخة بـ(ض).
رؤوف
كريم
ٌ
ٌ
جوا ٌد ٌ

قم املقدّ سة ،الرقم (،)759/2
 .4نسخة أخ��ری ملکتبة مدرسة الفيض َّية يف ِّ
ومل يذکر كاتبها ،وت��اري��خ كتابتها سنة (1284ه����ـ) .اَّإل أنّ��ه ج��اء يف فهرست
=قبلها بقليل ،هذا ولکن جاء يف فهرس دنا ّ
أن تاريخ کتابتها کانت يف القرن العارش .فهرست
دنا.329/2 :
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دنا((( -وکذا فهرست فنخا(((ّ -
أن تاريخ كتابتها سنة ( 700إلی 709هـ) ،اَّإل أنّه ليس
ٍ
مر -من دون سنة کتابة هذه النسخة(((،
بصواب ،بل هي سنة تأليف الکتاب -کام ّ

والنسخة بالرغم من کوهنا ليست بعتيقة بالنسبة إلی کثري من النسخ ،اَّإل أنهّ ا -کام
ِ
أصح النسخ ،کام ّ
کر بعض اختالف النسخ ،ورمزنا
يتّضح لك -من
ّ
أن يف هامشها ذ ُ
هلذه النسخة بـ(ف).

 .5نسخة لعلم اهلدی ابن الفيض
الکاشاين يف کتاب (نضد اإليضاح) ،وهي
ّ

أصح النسخ من الکتاب ،کام ال خيفی.
من ِّ

جلور
وجاء يف هناية الکتاب« :وقع الفراغ يف بلدتنا املحروسة قاسان صينت عن ا َ
والطغيان ٍ
لثامن بقني من شهر اهلل املع ّظم فيه شهر رمضان من شهور سنة ثالث وسبعني
وألف من األعوام اهلجر َّية علی الصادع هبا وآله ألف صالة وسالم وحت َّية؛ واحلمد هلل

وظاهرا وباطنًا» ،ورمزنا هلذه النسخة بـ(ن) ،وقد استفدنا من نضد اإليضاح
وآخرا
ّأو اًل
ً
ً
حررنا من اهلوامش.
يف ما ّ

ثم إنّه قد ُأشري يف هامش بعض النسخ إلی بعض االختالفات ،ورمزنا هلذه
ّ
االختالفات بـ(ل) ،فمثلاً نقصد بقولنا( :ف ل) االختالف الذي ذکر يف هامش نسخة

(ف).

وإذا مل تکن کلمة أو مجلة (موجودة) يف بعض النسخ نشري إليها يف اهلامش بعبارة
((( فهرس دنا.329/2 :

((( فهرس فنخا.458/5 :
ثم ّ
إن هنا غل ًطا آخر؛ ألنّه جاء يف خامتة النسخة هکذا« :قد فرغ املصنِّف من تصنيفه سنة
((( ّ
ِ
ثم جاء يف هامشها« :سنة سبع سبعامئة ،کذا وجدت يف بعض النسخ» ،اَّإل ّ
املفهرس
أن
سبعامئة»ّ ،
ذکر ّ
أن هذه النسخة مکتوبة من سنة ( 700إلی 709هـ)!.
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(مل ترد) مع رمز النسخة ،وإذا کانت يف بعض النسخ زيادة کلمة أو مجلة نشري إليها يف
اهلامش بكلمة (زيادة) مع ذكر الكلمة الزائدة ورمز النسخة.

منهجنا يف حتقيق الكتاب
ثم من بعد استحضار النسخ ،قمنا بتصحيح الکتاب وفا ًقا هلذا املنهج:
ّ

أوَّلاً  :قابلنا مجيع ه��ذه النسخ مع النسخة املطبوعة مقابلة دقيقة ،وضبطنا

ثم ذكرنا ما هو الصواب أو األصوب منها يف املتن -مع بيان
االختالفات الواردة بينهاّ ،

الوجه يف ذلك غال ًبا -وأوردنا ما يف سائر النسخ يف اهلامش.

واعلم أنّنا ذكرنا يف ضبط االختالفات حتّی التفاوت بني النسخ يف «احلسن»

و«حسن» ،و«احلسني» و«حسني» ،اَّإل م��ور ًدا مل نلتزم فيه بضبط االختالف ،وهو

اختالف النسخ يف « »و« »و« »و«…»؛ ّ
ألن الذي ظهر لنا بعد مقابلة نسخ

هذا الكتاب ،وكذا يف مقابلة وتصحيح بعض كتب أخری ّ
أن االختالف من هذه اجلهة

يرجع إلی اختالف األذواق ،ففي بعض النسخ« :عن أيب جعفر» ويف بعض آخر« :عن
أيب جعفر »ويف بعضها اآلخر« :عن أيب جعفر»؛ ِ
فذكر هذه االختالفات التي

ال طائل حتتها ممّا ال ينبغي.

أيضا إلی اختالف النسخ مع ما يف اخلالصة ورجال ابن
ثان ًيا :يف مواضع أرشنا ً

داوود ،فمن املقارنة بينها ُيعرف التأييد ملا ضبطناه يف املتن ،أو االختالف بني خمتار

العلاَّ مة يف هذا الکتاب وخمتاره يف کتاب خالصة األقوال ،أو االختالف بني خمتار
العلاَّ مة وخمتار ابن داوود يف ضبط الکلامت .هذا ما يرتبط بمتن الكتاب.

ثال ًثا :إنّه ال بدّ من مقارنة بني فهرست
النجايش وفهرست الشيخ من ناحية؛
ّ
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إن العلاَّ مة ِ
ألنّه -كام قلناَّ -
احلليِّ ّ  انتخب العناوين من املصادر الرجال َّية والس ّيام

ثم فهرست الشيخ.
فهرست
النجايشّ ،
ّ

راب ًعا :أرشنا يف اهلامش إلی ما يرتبط بموضوع الکتاب من التفصيل حول بيان

النسب ،وضبط الکلامت.

وأکثر استفادتنا يف هذا املجال من کتاب (توضيح املشتبه) البن نارص الدين

للسمعاين ،وکتاب (اللباب يف هتذيب األنساب) البن
الدمشقي ،وکتاب (األنساب)
ّ
ّ
اجلزري ،وکتاب (نضد اإليضاح) لعلم اهلدی.
األثري
ّ

وخامسا :يف خامتة الكتاب أوردنا الفهارس الفنّية((( ،وهذا ممَّا ال بدَّ منه ،والسيام
ً

يراع فيه الرتتيب وفا ًقا للطريقة املألوفة من مراعاة
بالنسبة إلی مثل هذا الکتاب الذي مل َ

الرتتيب يف مجيع احلروف ،فالفهرست يوجب ّ
يسهل العثور عىل عنوان معينَّ .
أن ّ

املدونة يف خامتة الکتاب ستّة:
((( والفهارس ّ
أ .فهرس األحاديث الرشيفة.

ب .فهرس أسامء املعصومني.
ج .فهرس الرجال.

د .فهرس األماکن والبقاع.

هـ .فهرس الثقات والضعفاء.
و .فهرس مصادر التحقيق.
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�شكر وتقدير
يف اخلتام نشكر الذين بذلوا جهو ًدا متواصلة يف إحياء هذا األثر الق ّيم ،السيام:

حممد حسني
النجفي؛ ملا ب��ذل من جهود محيدة يف
ّ
صديقي الفاضل امل�يرزا َّ
مهمة حول الکتاب ،فلوال فضل اهلل وبرکاته عليَ َّ ،
هتيئة النسخ ،وإرش��ادات ق ّيمة ّ

دره وعليه
ومعونة هذا الصديق الفاضل ،ملا تيسرَّ يل هذا امل�شروع؛ فل ّٰله تعالی ُّ

أجره.

واملح ّقق اخلبري والناقد البصري الشيخ رضا
بمصورة نسخة
تفضل
املختاري؛ إذ ّ
ّ
ّ

(عش).

مهدي عامدي؛ حيث ساعدين يف سبيل تصحيح
حممد
ّ
وصديقي الشيخ َّ

الکتاب.

احل َّلة ،والشيخ أمحد عيل جميد ِ
والشيخ صادق اخلويلدي مدير مركز تراث ِ
احلليِّ ّ ؛
ّ
ّ

خريا.
ملتابعتهام تقويم الكتاب وطبعه ،وإخراجه هبذه ا ُ
حل َّلة القشيبة فجزامها اهلل ً

األعرجي الذي راجع الكتاب من
عيل
ّ
وال يسعني اَّإل أن ُأثني عىل األستاذ الدكتور ّ

الناحيتني العلم َّية واللغو َّية ،فضلاً عن بعض التعليقات ،وكذلك اإلخوة :د .إدريس

الويساوي ،و م.م .حيدر
الكروي ،و م.م .عياد محزة
حممد حليم
محد
ّ
ّ
ّ
املوسوي ،و م.دَّ .
الكعبي جزاه اهلل
حممد عبيد؛ لِـام بذلوه من مراجعة للكتاب ،واألخ املخرج الفن ِّّي أمحد
ّ
َّ
خريا.
ً
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وزوجي الكريمة؛ إذ إنهَّ ا -حفظها اهلل -ساعدتني يف مقابلة نسخة (ض) ،وه َّيأت

درها وعليه أجرها.
يل فرصة هذا املرشوع؛ فل ّٰله تعالی ُّ

رب العاملني ،وصلىَّ اهللُ عىل
هم ما بنا من نعمة فمنك ،فآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
ال َّل َّ

حممد وأهل بيته الط ِّيبني الطاهرين ،ولعن ُة اهلل علی أعدائهم أمجعني.
َّ

حُم َّمد باقر ملكيان
قم املقدَّ �سة
ِ
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األولی من نسخة «ض»
صورة الصفحة ّ
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صورة الصفحة األخرية من نسخة «ض»
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األولی من نسخة «ش»
صورة الصفحة ّ
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صورة الصفحة األخرية من نسخة «ش»
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األولی من نسخة «ج»
صورة الصفحة ّ
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صورة إهناء الشيخ البهائي يف نسخة «ج»
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األولی من نسخة «ف»
صورة الصفحة ّ
123

صورة الصفحة األخرية من نسخة «ف»
124

األولی من نضد اإليضاح
الصفحة ّ
125

الصفحة األخرية من نضد اإليضاح
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�إي�ضاح اال�شتباه



(((

النبي وآله((( الط ِّيبني
رب العاملني ،وصلىَّ اهللُ عىل س ِّي ِد
َ
احلمدُ هللِ ِّ
حممد ِّ
املرسلني َّ

(((

الطاهرين.

((( ِ
(((
ُ
ـي -غفر اهلل
يقول العبدُ
الفقري إىل اهللِ تعاىل حسن بن يوسف بن ّ
مطهر احل ِّل ّ
ُ

له ولوالديه :-إنيِّ ُمث ِّبت يف هذه األوراق حتقيق أسامء مجاعة من رواتنا وإيضاحها
عىل وجه اإلجياز واالختصار ،ومل نُطِ ِل الكتاب باستقصاء أحوال الرجال ،وال ذكرنا

(((

(((
(((
اً
وس ْم ُت هذا
تعديلهم وجرحهم(((؛ إذ جعلنا ذلك
موكول إىل كتابنا الكبري  ،وقد َ

يسـر».
((( (ج) زيادة« :وبه نستعني»( ،ش) زيادةِّ :
«رب ِّ
((( (ج ،ض)« :وعلی آله».
((( (ف ،عة) مل ترد« :الطيبني»
((( (ف)« :وبعد فيقول» (ج)« :أ ّما بعد فيقول».
«املطهر».
((( (ض ،ش):
َّ
((( (ش)« :أو إيضاحها».
((( (ف) زيادة« :ال».

((( (ج)« :ذاك».
ٍ
واحد من کتبه،
كثريا يف غري
((( املراد منه« :كشف املقال يف معرفة الرجال» ،وحييل عليه املصنِّف ً
ِ
والسيام اخلالصة واإليضاح ،وقد بحثنا عنه بالتفصيل يف کتابنا «املباين الرجال َّية للعلاَّ مة احلليِّ ّ »،
ِ
فراجع.
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الكتاب بـ«إيضاح االشتباه يف أسامء الرواة»؛ مستعينًا باهلل((( عىل اإلمتام((( ،ومتو ِّكلاً
ِ
الو ِكيل.
عم َ
عليه ،وهو حس ُبنا ون َ

((( (ج ،ش) زيادة« :تعالی».
((( (ج ،ش)« :إمتامه».
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[باب الأ�سماء]

[حرف الألف]
[ ]1أبو رافع
اسمه أسلم -باأللف قبل السني املهملة -وله ولدان :اسم أحدمها عبيد اهلل

(((

-مص ّغ ًرا((( ،-وقيل :اسم((( أيب((( راف ٍع إبراهيم(((.

(((
(((
(((
الـم
بضم امليم.
بضم النون-
ّ
ُ
جاشعي ّ ،
[ ]2األصبغ بن نُباتة ّ -

ِ
(((1
ثم الياء
الـج َر ْي ّ
[ ]3أبان بن َتغْلب((( ُ
ري  -باجليم املضمومة ،والراء املفتوحةّ ،
((( وأ ّما االبن الثاين فهو( :عليّ بن أيب رافع) الحظ :رجال النجاش ،الرقم ،2 :اإلصابة.53/5 :
«مصغرا».
((( (ف ،ج) مل ترد:
ً
((( (ش) مل ترد« :اسم».
((( (ج)« :أبو».
((( انظر االستيعاب ،83/1 :وبالتفصيل يف :خالصة األقوال ،الرقم 2 :فراجع.
ثم هاء.
ثم ّ
موحدة مفتوحة ،وبعد األلف مثنّاة فوق مفتوحةّ ،
بضم النون عىل الصحيحّ ،
((( هو ّ
توضيح املشتبه.21/9 :
((( (ف) مل ترد« :بضم النون».
بضم امليم ،وفتح اجليم ،وكرس الشني املعجمة ،ويف آخرها العني املهملة -هذه
املجاشعي-
(((
ّ
ّ
النسبة إىل (جماشع) ،وهي قبيلة من متيم بن دارم ،وهو جماشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن
مالك بن زيد مناة بن متيم .األنساب.198/5 :
املوحدة .اللباب يف هتذيب
((( بفتح التاء املثنّاة من فوق وسكون الغني املعجمة وكرس الالم والباء ّ
األنساب217/1 :
( ((1هذه النسبة إىل جرير بن عباد أخي احلارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن=
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(((
بضم الصاد املهملة،
ثم الراء -موىل جرير بن عبادة بن ُصبيعة ّ ،
املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،

وبعدها باء من ّقطة حتتها نقطة ،مص ّغ ًرا.

(((
أخريا((( ،والدال املهملة ّأو اًل
[ ]4أ ّيوب بن نوح بن َد َّراج  ،بتشديد الراء ،واجليم ً

املفتوحة.

وضم
وثي((( -بفتح الكاف والفاء ،وإسكان الراء،
[ ]5إدريس بن زياد ال َك َف ْر ُث ّ
ّ
الثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،وإسكان الواو ،وكرس الثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط-
عيل بن بكر بن وائل .األنساب.53/2 :
=صعب بن ّ
((( الصواب« :ضبيعة» الحظ :اهلامش السابق ،وکذا :رجال
النجاشـي ،الرقم.7 :
ّ
((( هو بفتح َّأوله ،والراء املشدّ دة ،وبعد األلف جيم .توضيح املشتبه.29/4 :
«أخريا».
((( (ف) مل ترد:
ً
وضم التاء فوقها نقطتان وسكون الواو
«الكفرتوثي -بفتح ّأوهلا وسكون الفاء
((( قال ابن األثري:
ّ
ّ
ويف آخرها ثاء مث ّلثة -هذه النسبة إىل كفرتوثا ،وهي قرية بأعىل الشام من فلسطني».
السمعاينَّ :
«إن كفرتوثا من فلسطني ،وليس كذلك ،وإنّام هي من اجلزيرة بالقرب من
وقد ذكر
ّ
ماردين ،وإن كانت يف القديم يف فلسطني هذه القرية فقد ّ
أخل بذكر هذه باجلزيرة املشهورة».
اللباب يف هتذيب األنساب ،103/3 :الحظ :األنساب.82/5 :
بضم التاء املثنَّاة من فوقها ،وسكون الواو ،وثاء مث ّلثة -قرية كبرية من
وقال
ّ
احلموي« :كفرتوثاِّ -
أعامل اجلزيرة ،بينها وبني دارا مخسة فراسخ ،وهي بني دارا ورأس عنيُ ،ينسب إليها قوم من أهل
البالذري :وكان كفرتوثا حصنًا
أيضا :من قرى فلسطني ،وقال أمحد بن حييى
العلم .وكفرتوثا ً
ّ
قديماً خّ
فاتذها ولد أيب رمثة اً
وحصنوها» .معجم البلدان.469-468/4 :
منزل فمدَّ نوها
َّ

«الكفرثوثائي» .وقد جعله ابن داوود يف رجاله:
وکيفام کان ،يف بعض نسخ اخلالصة:
ّ
«الكفرتوثي» ،وع ّلق (علم اهلدى) عىل هذا قائلاً  :جعله باملث ّلثتني قبل الواو وبعدها بدون
ّ
رصح به ابن داوود ،وذكر
املثنَّاة الفوقان َّية -كام ذهب إليه العلاَّ مة يف الكتابني -تصحيف كام ّ
أخريا قرية يف خراسان» .نضد اإليضاح.51 :
أنّه منسوب إىل كفرتوثا باملثنّاة ّأو اًل واملث َّلثة ً
أقول :وال َك ْفر ،أو الك َفر تعني باللغة الرسيان َّية القرية ،وهي ما زالت مستعملة إىل اآلن هبذا
األعرجي.
عيل
ّ
املعنى يف مرص .دّ .
134

وكفرثوث((( :قرية من خراسان(((.
[ ]6إدريس بن الفضل بن سليامن -مص ّغ ًراَ -
الين((( ،باخلاء املعجمة ،والواو،
اخل ْو ّ

والنون بعد األلف.

[ ]7آدم بن احلسني النخّ اس((( ،بالنون ،واخلاء املعجمة املشدّ دة ،والسني املهملة.

بضم((( اهلمزة -بن عمرو -بفتح العنيَّ -
[ُ ]8أم ّية-
غريي((( ،بفتح الشني
الش ّ
ّ

املعجمة ،وكرس الغني املعجمة ،والياء قبل الراء((( وبعدها.
[ ]9أسود بن رزين ،بفتح الراء.
(((
العمي
[ ]10أسد بن معلىّ بن أسد
البرصي ،بالباء.
ّ
ّ

احلر
[ُ ]11أ َد ْي���م(((-
بضم اهلمزة ،وفتح ال��دال املهملة ،وإسكان الياء -بن ّ
ّ

اجلعفي(.((1
ّ

«کرثوثي».
((( (عة):
ّ
((( (ش ،ج)« :بخراسان».
((( اخلوالنيّ  -بفتح اخلاء املعجمة وسكون الواو ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل خوالن ،وعبس
وخوالن قبيلتان نزل أكثرمها الشام .األنساب.419/2 :
«النحاس» ،ونقل (علم اهلدى) يف النضد عن بعض نسخ اخلالصة
((( يف بعض نسخ اخلالصة:
ّ
ّ
(النخاس).
النجايش .نضد اإليضاح ،5 :وانظر :األنساب ،470/5 :وفيه ضبطه:
أنّه
ّ
((( (ج)« :بفتح».
«الشغريري».
((( (ف ،ض ،عة):
ّ
((( (ف ،ض ،عة)« :والراء قبل الياء».
((( الحظ الرقم.78 :
((( ( ُأديم) بالتصغري .اإلصابة.333/1 :
بضم اجليم وسكون العني املهملة ويف آخرها الفاء ،هذه النسبة إىل القبيلة ،وهي
اجلعفي:
(((1
ّ
ّ
جعفى بن سعد العشرية ،وهو من مذحج .األنساب.68-67/2 :
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بضم الزاي ،وكرس الطاء املهملة املخ ّففة،
[ ]12أسباط بن سامل ب ّياع الزُّطِ ّي(((-
ّ

بضم
وتشديد الياء -وسمعت من الس ّيد السعيد((( مجال الدين أمحد بن طاووس:
ّ
مقصورا.
الزاي ،وفتح الطاء املهملة املخ ّففة
ً
[ ]13أنس بن عياض -بالعني املهملة ،والياء ،والضاد املعجمة -أبو ضمرة-

الليثي((( ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط بني الياءين.
بالضاد املفتوحة-
ّ

اين((( ،باجليم املفتوحة ،والواو املشدّ دة ،والنون بعد
[ ]14إدريس بن مسلم َ
الـج ّو ّ

األلف.

[ ]15إبراهيم بن سليامن -مص ّغ ًرا -بن عبيد اهلل -مص ّغ ًرا((( -بن ح ّيان(((-
أخريا -الن ِّْه ِم ّي((( -بالنون
باحلاء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة ،والنون ً
الز ّط أعراب جت باهلند َّية،
الز ِّط َّية ،وقيلُّ :
السنْد إليهم تنسب الثياب ُّ
((( ُّ
الز ُّط :جيل أسود من ِّ
وهم جيل من أهل اهلند .لسان العرب.308/7 :
((( (ض) مل ترد« :السعيد».
((( هذه النسبة إىل ليث بن كنانة ،حليف بني زهرة ،وإىل ليث بن بكر بن عبد مناة .األنساب:
.151/5
انـي :بفتح َّأوله ،والواو املشدّ دة ،وبعد األلف نون ُ
بالضم والتخفيف -نسبة
واجلوانيّ -
((( َ
ّ
الـج ّو ّ
إىل جوان :بلدة من بالد احلبش .توضيح املشتبه.501-500/2 :

بضم اجليم والواو املفتوحة بعدمها األلف ويف آخرها النون -هذه
السمعاين:
وقال
ّ
اينّ -
«اجلو ّ
ّ
اجلواين ،نسبة إىل
الواسطي
النسبة إىل جوان ،وهو اسم رجل ،وهو خلف بن احلسن بن جوان
ّ
ّ
الربجواين وغريه» .األنساب.106/2 :
حممد بن حسان
جدّ ه ،يروي عن َّ
ّ
((( جعله املصنِّف يف اخلالصة« :عبد اهلل».
النجاشـي« :خالد» .رجال
((( ضبطه
النجاشـي ،الرقم.20 :
ّ
ّ
النهمي -بكرس النون وسكون اهلاء ويف آخرها امليم -هذه النسبة إىل هنم ،وهو بطن من مهدان.
(((
ّ
قال ابن حبيب« :يف مهدان هنم بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل بن
والنهمي -بضم النون وفتح اهلاء ويف آخرها امليم -هذه=
جشم بن خيوان بن نوف بن مهدان،
ّ
136

املكسورة ،واهلاء املكسورة((( ،وامليم املكسورة ،بطن من مهدان -بالدال املهملة-

اخلزّاز -باخلاء املن ّقطة فوقها ،والزاءين املعجمتني بينهام األلف.
[ ]16إبراهيم بن إسحاق الن
األول.
ّ
ِّهاوندي ،بكرس النون ّ
[ ]17إبراهيم بن عيسى

(((

(((
اخلراز((( ،باخلاء املعجمة ،والراء املهملة ،والزاي بعد األلف.
أبو أ ّيوب ّ

[ ]18إبراهيم بن نرص بن ال َقعقاع ،بالقافني املفتوحتني بينهام عني مهملة.
حممد بن الربيع
[ ]19إبراهيم بن أيب بكر َّ

=النسبة إىل هنم ،وهو بطن من عامر بن صعصعة وهو هنم بن عبد اهلل بن كعب بن ربيعة يب عامر
والنهمي -بضم النون وسكون اهلاء ويف آخرها امليم -هذه
حممد بن حبيب،
ّ
ابن صعصعة ذكره َّ
النسبة إىل بطن من بجيلة» .األنساب.547-546/5 :
أيضا :اهلامش السابق.
((( جعله املصنِّف يف اخلالصة بإسكان اهلاء ،والحظ ً
((( اختلفت املصادر يف هذا االسم :ففي بعضها« :عيسى» .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
الطويس ،الرقم ،1935 :رجال
 ،25رجال
الربقي ،28 :رجال الكشيِّ ّ  ،366 :ويف بعض
ّ
ّ

آخر( :عثامن) الحظ :الفهرست ،الرقم ،13 :الكايف ،523/2 :ح ،5كامل الزيارات،121 :
ح ،143 ،1ح ،4من ال حيرضه الفقيه ،315/2 :ح ،390/2 ،2554ح ،2787هتذيب
األحكام ،293/3 :ح ،123/4 ،15ح ،160/4 ،12ح ،23ويف ثالثة« :زياد» الحظ :رجال
ابن داوود ،14 :الرقم ،19 :لسان امليزان ،61/1 :الرقم.152 :
((( (ش ،ج ،ض ،عة)« :بن» والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم،25 :
ّ
الربقي ،28 :بل ّ
الفهرست ،الرقم ،13 :من ال حيرضه الفقيه ،469/4 :رجال
لعل ما يف
ّ
مطبعي.
النسخة املطبوعة غلط
ّ
((( هکذا يف اخلالصة ،وک��ذا رج��ال
النجاشـي ،الرقم ،25 :الرسائر ،591/3 :رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم ،1935 :رجال ابن داوود ،391 :ولکن يف بعض مصادر أخری:
ّ
«اخلزاز» .الحظ :الفهرست ،الرقم ،13 :من ال حيرضه الفقيه ،469/4 :رجال
الربقي:
َّ
ّ
 ،28لسان امليزان ،61/1 :الرقم ،80/1 ،152 :الرقم ،88/1 ،224 :الرقم.252 :
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(((
(((
أخريا،
السماّ ك  -بالسني املهملة املفتوحة  ،والكاف ً
يكنّى بـ :أيب بكر ،ابن أيب َّ

وقيل :الم((( -سمعان((( -بالسني املهملة -بن ُه َبرية((( -باهلاء املضمومة ،والباء املن ّقطة

حتتها نقطة مفتوحة((( -بن ُمساحق -بالسني املهملة بعد امليم املضمومة ،واحلاء املهملة
أخريا -بن ُب َجري -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة ،واجليم
بعد األلف ،والقاف
ً
أخريا -بن ُع َمري((( -مص ّغ ًرا -بن أسامة بن
املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء ً

نرص بن ُقعني -بالقاف املضمومة ،والعني املهملة الساكنة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
((( اختلفت كلامت الرجالي ِّيـن يف ضبطه بني «السامك» وبني «السامل»؛ والظاهر ّ
أن الصحيح هو
النجايش يف ترمجة
الكحال ،قاهلا
«السامل» -بالالم وامليم املخ َّففة ،وشدَّ دها بعضهم -أي
ّ
ّ
املنقري.
غالب بن عثامن
ّ

ومن ضبطه بالالم هم :الكشيِّ ّ والشيخ يف الفهرست والصدوق يف املشيخة وابن داوود
والعلاَّ مة يف اخلالصة ،وكذا أغلب ّ
املتأخرين .الحظ :رجال الكشيِّ ّ  ،471 :الفهرست ،الرقم:
 ،24رجال
الطويس ،الرقم ،6305 :من ال حيرضه الفقيه ،466/4 :رجال ابن داوود:
ّ
 ،415الرقم ،4 :نقد الرجال ،49/1 :الرقم ،32 :منتهى املقال ،146/1 :الرقم.21 :

وأ ّما من ضبطه بالكاف فهم :الشيخ يف بعض نسخ رجاله،
والربقي ،وابن شهرآشوب،
ّ
والعلاَّ مة يف اإليضاح .معامل العلامء ،6 :الرقم ،18 :رجال
الربقي.43 :
ّ

((( (ض) مل ترد« :املفتوحة».
((( (ف)« :بالالم» (ن)« :الالم».
((( (عة)« :سميعان» ،والصواب ما أثبتناه .قال السمعانيّ « :سمعان بن هبرية بن مساحق بن بجري
األسدي ،أبو سامل ،الشاعر» .األنساب.303/3 :
ابن أسامة بن نرص بن قعني
ّ
وق��ال ابن حجر« :سمعان بن هبرية بن مساحق بن بجري بن أسامة بن نرص بن قعني بن
األسدي أبو السامل -آخره الم وامليم مشدّ دة-
احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة
ّ

الشاعر» .اإلصابة.217/3 :
((( (ض)« :هبري» ،والصواب ما يف املتن الحظ :اهلامش السابق.
((( (ش ،ج)« :املفتوحة».
((( (ف ل)« :عميد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.30 :
ّ
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أخريا -بن احلارث بن ثعلبة بن َدودان ،بالدالني املهملتني املفتوحتني بينهام واو
والنون ً

ساكنة.

ِ
(((
ثم زاي مفتوحة(((.
[ ]20إبراهيم بن م ْهزَم  ،بكرس امليم ،وبعدها هاءّ ،
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة.
يعرف بـ :ابن أيب بردةّ ،

[ ]21إبراهيم بن أيب البالد ،بتخفيف((( الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والدال املهملة

أخريا ،واسم أيب البالد :حييى بن سليم ،مص ّغ ًرا ،وقيل :ابن سليامن مص ّغ ًرا(((.
ً
[ ]22إبراهيم بن رجاء

املعروف بـ :ابن أيب ِهراسة((( ،بكرس اهلاء ،وبعد األلف سني مهملة.

((( هو بكرس َّأوله ،وسكون اهلاء ،وفتح الزاي ،تليها ميم .توضيح املشتبه ،295/8 :اللباب يف
هتذيب األنساب.275/3 :
أخريا».
((( (ف) :زيادة« :الدال املهملة ً
((( (ف) زيادة« :الالم بعد».
((( قال
النجاشـي« :اسم أيب البالد :حييى بن سليم ،وقيل :ابن سليامن موىل بني عبد اهلل بن
ّ
غطفان» .رجال
النجايش ،الرقم ،32 :وانظر :اجلرح والتعديل ،160/9 :الثقات،604/7 :
ّ
وأيضا تاريخ اإلسالم ،344/9 :ولسان امليزان.41/1 :
ً
((( قال
الشيبانـي ،أبو إسحاق املعروف :بابن أيب هراسة ،وهراسة
النجاشـي« :إبراهيم بن رجاء
ّ
ّ
أ ّمه» .رجال
النجايش ،الرقم34 :؛ لکن قال الشيخ« :إبراهيم بن رجاء ،أبو إسحاق
ّ
الكويف» .رجال
الشيباين،
املعروف :بابن هراسة،
الطويس ،الرقم ،1766 :وکذا ذکره يف
ّ
ّ
ّ
فهرسته بعنوان« :إبراهيم بن هراسة» .الفهرست ،الرقم.19 :

أن هراسة أم إبراهيمّ :
النجايش من َّ
قال الس ّيد
اخلوئي« :مقتىض كالم
إن إبراهيم هو ابن
ّ
ّ
رصح به الشيخ يف الفهرست والرجال ،وعليه يكون قول
النجايش املعروف بابن
ّ
هراسة ،كام َّ
أيب هراسة من سهو القلم ال حمال َة ،ويؤكّد ذلك ّ
أن املعروف بابن أيب هراسة هو أمحد بن النرص
األمحري ويف رجاله يف َمن
رصح به الشيخ يف ترمجة إبراهيم بن إسحاق
[النرض]
ّ
الباهيل ،عىل ما ّ
ّ
مل ِ
أيضا=:
يرو عنهم يف ترمجة أمحد» .معجم رجال احلديث ،202/1 :الرقم .153 :والحظ ً
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[ ]23إبراهيم بن خالد الع ّطار
العبدي((( ،بالعني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها
ّ

نقطة ،والدال املهملة؛ ُيعرف بـ :ابن أيب ُم َل ْيكة((( ،بامليم املضمومة ،والالم املفتوحة،
والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والكاف((( املفتوحة.

(((
أخريا.
[ ]24إبراهيم بن عبد اهلل ّ
احلصاف  ،باحلاء املهملة والفاء ً

[ ]25إسامعيل بن أيب زياد
وضم الكاف.
ُوين((( و((( ،بفتح السني،
يعرف َّ
ّ
بـالسك ّ

أخريا -بن أيب
[ ]26إسامعيل بن ِم ْهران -بكرس امليم ،وبعد اهلاء راء ،والنون
ً

نرص((( ،بالنون ،والصاد املهملة ،والراء.

[ ]27إسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد ر ّبه بن أيب ميمونة بن يسار ،بالياء املن ّقطة
=نقد الرجال ،61/1 :الرقم ،68 :جممع الرجال ،43/1 :قاموس الرجال.552-551/11 :
«العبدي -بفتح العني املهملة ،وسكون الباء املنقوطة بواحدة ،ويف آخرها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الدال املهملة -هذه النسبة إىل عبد القيس يف ربيعة بن نزار ،وهو عبد القيس بن أفىص بن
عبقيس».
عبدي ،أو
دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار ،واملنتسب إليه خميرّ بني أن يقول:
ّ
ّ
ّ
األنساب.135/4 :
((( (ش ،ف ،ل)« :مليقة» .قال
العبدي ،يعرف بـ :ابن أيب
النجاشـي« :إبراهيم بن خالد العطار
ّ
ّ
مليقة» .رجال
النجايش ،الرقم.41 :
ّ
((( (ش ،ف ،ل)« :القاف» .الحظ :اهلامش السابق.
اخلصاف» .رجال
((( قال
النجاشـي ،الرقم.883 :
النجاشـي« :أبو إسحاق إبراهيم بن عبد ّ
ّ
ّ
بالسكونـي».
بالسكونـي»( .ف) مل ترد« :ويعرف
((( (ج)« :ويعرف
ّ
ّ

وضم الكاف وسكون الواو ويف آخرها نون-
«السكونـي -بفتح السني املهملة
((( قال ابن األثري:
ّ
ّ
هذه النسبة إىل السكون ،وهو بطن من كندة ،وهو السكون بن أرشس بن ثور ،وهو كندة».
اللباب يف هتذيب األنساب.125-124/2 :
((( واسم أيب نرص «زيد» .رجال
النجاشـي ،الرقم ،49 :الفهرست ،الرقم.32 :
ّ
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ثم السني املهملة.
حتتها نقطتانّ ،
(((
(((
بضم السني املهملة.
السلمي ّ ،
[ ]28إسامعيل بن أيب زياد ُّ

[ ]29إسامعيل بن سهل -مكبرّ ً ا -الدِّ هقان((( ،بكرس الدال املهملة.

[ ]30إسامعيل بن يسار ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملة املخ ّففة.
وق��ي��ل((( :ابن س َّيار ،بتقديم السني املهملة عىل الياء امل��ش��دّ دة ،املن ّقطة حتتها

نقطتان.

((( قال الشيخ
السلمي».
الطوسـي يف رجاله يف أصحاب اإلمام الصادق« :إسامعيل بن زياد
ّ
ّ
الطويس ،159 :الرقم 1783 :وأيضا يف فهرست ابن النديم.275 :
رجال
ّ
املامقاين يف التنقيح« :والظاهر سقوط كلمة أيب من كالمه».
وقال
ّ

التسرتي عىل ذلك بقوله« :الظاهر ّ
أن الصحيح يف عنوانه :إسامعيل بن زياد ،بدون
وقد ع ّلق
ّ
كلمة أيب ،وعنونه يف األصول والفقه من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن األئمة :كتاب
السكوين
إسامعيل بن زياد ،ولو مل تكن كلمة «أيب» زائدة لذكروا اسماً كام ذكروا البن أيب النرص
ّ
كام هو الغالب؛ وألنّه لو مل تكن زائدة مل يعنون رجال الشيخ هذا مع عموم موضوعه» .قاموس
الرجال24/2 :
«السليمي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ج):
النجاشـي ،الرقم ،51 :رجال
ّ
ّ
الطويس ،الرقم ،1783 :لسان امليزان ،407/1 :الرقم ،1280 :وانظر :األنساب:
ّ
 ،280-278/3واللباب يف هتذيب األنساب.130-129/2 :
ّ
أعجمي
بخط جدّ ي املرتىض بن حممود أنّه اسم
((( قال علم اهلدی« :رأيت يف بعض الكتب
ّ
مركب من «ده» و«ق��ان» معناه سلطان القرية؛ ّ
ألن «ده» عندهم اسم قرية ،و«ق��ان» اسم
وضمها :-رئيس
السلطان» .نضد اإليضاح ،56 :وقال ابن األثري« :الدهقان -بكرس الدال
ّ
ُّ
معرب ،ونونه أصل َّية ،لقوهلم :تدهقن الرجل ،وله
القرية ومقدّ م الثناء وأصحاب الزراعة ،وهو ّ

دهقنة بموضع كذا ،وقيل :النون زائدة ،وهو من الدهق :االمتالء» .النهاية.145/2 :
((( املذکور يف مصادر الشيعة الرجال َّية« :إسامعيل بن يسار» .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
الطويس ،الرقم ،1939 ،1927 :رجال
 ،58رجال
الربقي 28 :ومل نجد من قال ابن
ّ
ّ
س َّيار.
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[ ]31إسامعيل ال َقصري -بالقاف املفتوحة -بن إبراهيم بن َبزة((( ،بالباء املن ّقطة

حتتها نقطة املفتوحة ،والزاي املخ ّففة.

[ ]32إسامعيل بن مهام بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون
البرصي ،بالباء.
ّ

عيل ال َع ِم ّي((( ،بالعني املهملة املفتوحة ،وامليم املكسورة
[ ]33إسامعيل بن ّ
(((
علـي
البرصي ،بالباء(((.
ّ
املخ ّففة  ،أبو ّ
رييش((( ،بالعني املفتوحة ،والراء ،والشني املعجمة
[ ]34إسامعيل بن شعيب ال َع ّ

بعد الياء.

((( إعلم أنّه اختلفت كلامهتم يف ضبط هذه الكلمة فقد ضبطها بعضهم« :برة» .الحظ :رجال
الطويس ،الرقم ،1792 :رجال ابن داوود ،54 :الرقم.170 :
ّ
وضبطها آخرون« :بزة» .الحظ :رجال
النجايش ،الرقم ،61 :وسائل الشيعة،318/30 :
ّ
لسان امليزان ،392/1 :الرقم.1235 :
وقال علم اهلدى« :ر َّبام ُوجد بجعل املهملة مكان ال��زاء ،ولع ّله الصحيح ،كام أثبته ابن
داوود .»نضد اإليضاح.59 :

ونص عىل تشديد الزاي
وقال ابن نارص الدين« :بزة بالزاي مع فتح املوحدّ ة،
املوحدة ّ
وبضمها ّ
ّ
ٍ
ِّ
السلفي ،وهو
بخط احلافظ أيب طاهر
تشديد يف مواض ٍع
ابن نقطة ووجدهتا مفتوحة من غري
ّ
األشبه» .توضيح املشتبه.404/1 :
((( الحظ الرقم.78 :
((( قال ابن داوود« :بالعني املهملة وامليم امل��ش��دّ دة» .رج��ال ابن داوود ،58 :الرقم:
.189
((( (ض) مل ترد« :بالباء».
ييش نسبة إىل العريش ،بفتح َّأوله وكرس الراء ،تليها مثنّاة حتت
((( قال ابن نارص الدين« :ال َع ِر ّ
لب اللباب يف حترير األنساب:
ثم شني معجمة» .توضيح املشتبه ،250/6 :وانظرّ :
ساكنةّ ،
 ،178معجم البلدان.114-113/4 :
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(((
املخزومي
حممد بن إسامعيل بن هالل
ّ
[ ]35إسامعيل بن َّ

(((

(((
أخريا.
يل ّقب َقنربة  ،بفتح القاف ،واهلاء ً

(((
(((
(((
بضم النون،
عيل بن إسحاق بن أيب سهل بن ن ُْو ُبخْ ت ّ ،
[ ]36إسامعيل بن ّ

وضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان اخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة
وإسكان الواو،
ّ

أخريا.
فوقها نقطتان ً

عيل بن((( َرزين -بفتح الراء أو ًَّال -بن عثامن بن عبد
عيل بن ّ
[ ]37إسامعيل بن ّ

((( (ج)« :بالل» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.67 :
ّ
السمعانـي ..« :هذه النسبة إىل قبيلتني ،إحدامها تنسب إىل بني خمزوم بن عمرو ،وخمزوم
((( قال
ّ
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» .األنساب ،225/5 :وأضاف
قريش هو خمزوم بن يقظة بن َّ
نِس ًبا أخرى ابن األثري .انظر :اللباب يف هتذيب األنساب.179/3 :
((( (ش)« :قهرة» والصواب ما يف املتن .قال
حممد بن إسامعيل بن
ّ
النجاشـي« :إسامعيل بن َّ
حممد يل ّقب قنربة» .رجال
هالل
النجايش ،الرقم:
املخزومي .قال ابن نوح« :كان إسامعيل بن َّ
ّ
ّ
 ،67وانظر :الفهرست ،الرقم ،48 :ورجال
الطويس ،الرقم.6004 :
ّ

النجايشّ :
املخزومي
حممد
اخلوئي« :إن ّرصيح عبارة
قال الس ّيد
ّ
أن قنربة لقب إسامعيل بن َّ
ّ
ّ
 عىل ما حكاه عن أستاذه ابن نوح -ورصيح الشيخ يف الفهرست ،و [يف] الرجالّ :أن قنربة لقب
املخزومي املك ّّي ،وتبعه عىل ذلك يف التعدّ د ابن شهرآشوب
القم ّي ،وهو غري
ّ
حممد ّ
إسامعيل بن َّ
حممد رجلني،
يف معامله ،ولكن الظاهر اتحّ ادمها ،إذ من البعيد جدًّ ا أن يكون
املسمى بإسامعيل بن َّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحدةٍّ ،
يسمى (كتاب املعرفة) ،فمن القريب أن
بكنية
يف
لكل منهام كتاب ّ
عرص واحد ،مكنَّ َيينْ
ثم رجع إىل مكَّة» .معجم رجال
ثم هاجر إىل العراقّ ،
يكون الرجل م ّك ًّيا سكن قم مدَّ ة طويلةّ ،
احلديث ،86/4 :الرقم.1423 :
((( (عة)« :أبو» (ض ،ج ،ش)« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،68الفهرست ،الرقم.36 :
((( (ج)« :إسامعيل».
((( الحظ الرقم.688 :
((( (ف ،عة) مل ترد« :ابن» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم=،69 :
ّ
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بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ّأو اًل ،وفتح الدال املهملة،
الرمحن بن عبد اهلل بن ُبدَ ْيل،
ّ

أخريا.
وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والالم ً

(((
العبسـي((( ،بالعني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ ]38إسامعيل بن حييى بن أمحد
ّ

نقطة ،والسني املهملة.

[ ]39إسحاق بن عامر بن ح ّيان ،باحلاء املهملة ،والياء املشدّ دة((( املن ّقطة حتتها

نقطتان.

[ ]40إسحاق بن َجرير -باجليم املفتوحة ،والراء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها

أخريا -بن((( يزيد -بالزاي -بن جرير -باجليم ،والراءين املهملتني.
نقطتان ،والراء ً

الفرائيض(((،
بضم اجليم ،وإسكان النون ،وفتح الدال-
[ ]41إسحاق بن ُجنْدَ بّ -
ّ

بالفاء((( ،والضاد املعجمة.

=الفهرست ،الرقم ،37 :رجال
الطويس ،الرقم.6003 :
ّ
((( (ض) مل ترد« :أمحد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1082 ،319 :
ّ
«العبسـي ..إىل عبس بن بغيض بن ريث ...ومجاعة ينسبون إىل عبس مراد
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وقال ابن حبيب :يف األزد عبس بن هوازن بن أفىص بن أسلم بن حارثة ،إخوة خزاعة».
األنساب.140/4 :
((( (ج) مل ترد« :املشدَّ دة».
((( (ض) زيادة« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،170 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،1826 :لسان امليزان ،359-358/1 :الرقم.1106 :
ّ
«القرائضـي» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ج ،ض):
النجاشـي ،الرقم ،175 :لسان
ّ
ّ
«الفرائيض....هذه النسبة إىل
السمعاين:
امليزان ،359/1 :الرقم ،1108 :وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
الفريض ،والفارض،
الفرائض ،وهي املقدرات وعلم املواريث ،ويقال ملن يعلم هذا العلم:
ّ
والفرائيض» .األنساب.358/4 :
ّ
((( (ج ،ض)« :بالقاف» ،والصواب ما أثبتناه .قال علم اهلدى« :يف مجيع الكتب التي رأيتها=:
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حممد بن أمحد بن أبان بن َم ّرار -بفتح امليم ،وتشديد الراء ،والراء
[ ]42إسحاق بن َّ

(((
(((
بضم العني وإسكان القاف -و َع ّقاب،
أخريا -بن عبد اهلل  ،و ُيعرف عبد اهلل ُع ْقبة ّ -
ً

بفتح العني وتشديد القاف.

[ ]43إسحاق بن احلسن بن َبكران -بفتح الباء ،وبعد الراء ألف ونون -أبو احلسني

رائي((( ،بفتح العني املهملة ،وإسكان القاف ،وبعده راء مهملة ،وبعد األلف ياء(((.
ال َع ْق ّ

حممد بن عمرو -بفتح العني -بن أيب نرص ال َب َزنْطِ ّي((( ،بفتح الباء
[ ]44أمحد بن َّ

أن املعروف بني علامء األدب ّ
=الفرائيض ،مع ّ
فريض ،بر ِّده إىل
أن ُيقال يف النسبة إىل الفرائض
ّ
ّ
والفريض :الذي يعرف الفرائض».
فرائيض خطأ ،قال يف الصحاح :الفارض
املفرد ،وقالوا:
ّ
ّ
أيضا اهلامش السابق.
نضد اإليضاح ،53 :والحظ ً
((( (عة) مل ترد« :بن عبد اهلل» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يظهر من قوله« :و ُيعرف عبد اهلل» ..إلخ.
((( (ض ،عة)« :بعقبة» ،ولکليهام وجه نعم ،األنسب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
.177
«العقرانـي».
«العقرابـي» (ش):
((( (عة):
ّ
ّ
والعقراين نسبة إىل العقران :اسم رجل،
قال علم اهلدى« :ضبطه بعضهم بالنون بعد األلف،
ّ
أو إىل العقراء :وهي الرملة املرشفة التي ال ينبت يف سطحها يشء ،أو إىل أحد املواضع املسماّ ة
بعقر بني اجلزيرة والعراق ،أشهرها موضع قرب الكوفة» .نضد اإليضاح.54 :
((( (ش ،عة)« :باء».
أيضا والنون
املامقانـي:
((( قال
«البزنطي -بالباء املوحدة من حتت والزاي املعجمة املفتوحة ً
ّ
ّ
الساكنة والطاء والياء -نسبة إىل البزنط ،ولقد أتعبت نفيس يف الكشف عن هذه النسبة فلم
يتح ّقق عندي يشء سوى قول ِ
احلليِّ ّ يف أوائل مستطرفات الرسائر :البزنط موضع إليه ينسب
حمرفة
الرجل ومنه الثياب البزنط َّية» تنقيح املقال (ط ق) ،77/1 :والظاهر أن تكون هذه الكلمة ّ
ثم ياء مثنّاة
بضم الباء ّ
املوحدة وفتح الزاي يليها نون ساكنة بعدها طاء مكسورة ّ
عن البزنط َّيةّ -
مشدّ دة ويف اآلخر هاء -نسبة إىل بزنط َّية ،وهي مدينة القسطنطين َّية قبل أن تبنى ،ويراد بالبزنط َّية
قوم من الروم الرشق ِّيني ُعرفوا هبذا االسم منذ عهد قسطنطني الكبري إىل سقوط القسطنطين َّية بيد
الرتك .جم َّلة الزهراء.358/2 :
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املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح الزاي ،وإسكان النون ،وكرس الطاء املهملة.

الرساج ،باجليم.
[ ]45أمحد بن أيب برش -بالراء بعد الشني املعجمةَّ -
حممد
[ ]46أمحد بن َّ

(((

راري -بالزاي املضمومة ،والراء قبل األلف وبعدها -منسوب إىل
أبو غالب ُّ
الز ّ

زرارة بن أعني.

محاد بن سعيد بن ِم ْهران -بكرس امليم ،والراء
[ ]47أمحد بن احلسني بن سعيد بن ّ

أخريا -أبو جعفر ،يل ّقب َدنْدان((( -بالدال املفتوحة املهملة((( ،والنون
بعد اهلاء ،والنون ً
الساكنة ،والدال املهملة ،والنون بعد األلف.

[ ]48أمحد بن صبيح((( ،بالصاد املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الباء

أخريا.
املن ّقطة حتتها نقطة ،واحلاء ً

اللؤلؤي
[ ]49أمحد بن احلسن بن احلسني
ّ

ل��������ه ک�����������ت�����������اب((( ُي��������ع��������رف ب����������ـ(ال����������ل����������ؤل����������ؤة((()،
حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني بن
مرة أخری بعنوان« :أمحد بن َّ
((( ذکره ّ
سنسن» .الحظ الرقم.60 :
((( الظاهر من ِّ
ـي كون (دندان) لقب سعيد والد احلسن واحلسني ،إذ قال :احلسن واحلسني
الكش ّ
ابنا سعيد األهواز َّيان ابنا دندان .رجال الكشيِّ ّ  ،508 :وقال يف موضع آخر :سعيد كان ُيعرف
بـ(دندان) .رجال الكشيِّ ّ .552 :
األوىل
((( (ف)« :املهملة املفتوحة» ،قال علم اهلدى« :بعض األصحاب جعل املهملة ّ
مكسورة» .نضد اإليضاح.26 :
((( (ض)« :الصبيح» (ج)« :صبح» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،184الفهرست ،الرقم.68 :
((( زيادة أثبتناها من رجال
النجاشـي ،الرقم ،185 :الفهرست ،الرقم.69 :
ّ
((( (ض ،عة)« :بالؤلؤ» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم=،185 :
ّ
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اللؤلؤي.
ليس((( هو احلسن بن احلسني
ّ
البرصي،
[ ]50أمحد بن احلسني((( القزَّاز((( -بالقاف ،والزاي بعدها ،وبعد األلف-
ّ

بالباء املن ّقطة حتتها نقطة.

(((
أخريا-
حممد بن َمسلمة  -بفتح امليم قبل السني املهملة ،واهلاء ً
[ ]51أمحد بن َّ

(((
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وبعدها راء ،وبعد األلف نون.
البرُ ّ
اين ّ ،

[ ]52أمحد بن عمرو -بفتح العني -بن ِ
الـمنْهال ،بكرس امليم ،وإسكان النون،
َ ْ

أخريا.
والالم ً

=الفهرست ،الرقم.69 :
((( قال علم اهلدى« :يعني ّ
كوفـي ،ومن
باللؤلؤي ،وهو
أن والده ليس باحلسن الذي يعرف
ّ
ّ
َّ
ولعل التصغري أصوب» .نضد
اللؤلؤي،
الناس من أثبته هكذا :أمحد بن احلسن بن احلسن
ّ
اإليضاح.25 :
النجاشـي« :احلسن» .رجال
((( أثبته
النجاشـي ،الرقم ،186 :وقال علم اهلدى« :إنَّه
ّ
ّ
الصواب» .نضد اإليضاح ،27 :لکن قال الشيخ يف رجاله يف َمن مل ِ
يرو عنهم« :أمحد بن
القزاز» .رجال
احلسني
الطويس ،الرقم.5944 :
البرصيّ ،
ّ
ّ
«القزاز -بفتح القاف والزاي املشدّ دة ،ويف آخرها زاي أخرى -هذه النسبة إىل
((( قال السمعانيّ ّ :
القز وعمله» .األنساب.491/4 :
بيع ّ
حممد بن سلمة بدون امليم» .نضد اإليضاح:
((( قال علم اهلدى« :وذهب بعض العلامء إىل أنّه ابن َّ
.49
أقول :هکذا يف بعض نسخ رجال الشيخ .الحظ :رجال
الطويس :الرقم.5941 :
ّ
انـي .الحظ :رجال
«الرببانـي» «ش ،ن»:
((( (ج):
«الربمانـي» ،واملذکور يف املصادر :الر ّم ّ
ّ
ّ
النجاشـي ،الرقم ،185 :رجال
«الرباين -بفتح
السمعاين:
الطويس ،الرقم ،5941 :قال
ّ
ّ
ّ
ّ
ببخارى....بت هبا ليلة».
الباء املعجمة بنقطة ،وبتشديد الراء املهملة -منسوب إىل قرية بران
ّ
«بران -بتشديد
األنساب ،305/1 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب .132/1 :قال
ّ
احلمويّ :
الرباين» .معجم
حممد بن إسامعيل
الراء...من قرى بخارى ،ويقال هلا :فوران ...منها أبو بكر َّ
ّ
البلدان.367/1 :
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حممد بن َس ّيار ،بالسني املفتوحة املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان
[ ]53أمحد بن َّ

أخريا،
اري((() ،ضعيف
برصي -بالباء ،والصاد املهملة -يعرف بـ(الس ّي ّ
ّ
املشدّ دة ،والراء ً
احلديث((( ،فاسد املذهب.

[ ]54أمحد بن حييى بن حكيم
األودي((( -بالواو ،والدال املهملة -أبو((( جعفر،
ّ

ابن أخي ذبيان((( ،بالذال املعجمة املضمومة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة((( ،والياء املن ّقطة

حتتها نقطتان ،والنون بعد األلف(((.

بضم العني ،والياء بعد
حممد((( بن جعفر بن ُع َب ْيد اهلل-
ّ
عيل بن َّ
[ ]55أمحد بن ّ

قيقي ،بالعني املهملة املفتوحة ،والقاف قبل الياء املن ّقطة حتتها نقطتان
الباء-
ّ
العلوي ال َع ّ
وبعدها.

«الساري» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (عة):
النجاشـي ،الرقم ،192 :الفهرست،
ّ
ّ
«السياري -بفتح السني املهملة وتشديد الياء املثنّاة من
الرقم ،70 :وکيفام کان ،قال ابن األثري:
ّ
حتتها -هذه النسبة إىل س ّيار ،وهو جدّ املنتسب إليه ،منهم أبو يعقوب يوسف بن منصور ...نوح
السياري نسب إىل جدّ ه .»..اللباب يف هتذيب األنساب.162/2 :
ابن سيار
ّ
((( (ج)« :املذهب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،192 :الفهرست،
ّ
الرقم.70 :
«األزدي» .الحظ الرقم.276 :
((( جعله املصنِّف يف ترمجة (ذبيان بن حكيم) من هذا الكتاب:
ّ
«األودي -بفتح األلف وسكون الواو ويف آخرها الدال املهملة-
السمعاين:
وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل أود بن صعب بن سعد العشرية من مذحج» .األنساب.226/1 :
((( ما أثبتناه من «ف» وهو املوافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،195 :وکذا ترمجة الرجل يف
ّ
خالصة األقوال.
((( الحظ الرقم.276 :
((( (ض) مل ترد« :والباء املن ّقطة حتتها نقطة».
األودي» .الحظ الرقم.95 :
مرة ثانية باسم« :أمحد بن حييى
ّ
((( ذكره املصنِّفّ 
حممد»  ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم،196 :
ّ
«علـي بن َّ
ّ
ثم فيهام بدل «عبيد اهلل» :عبد اهلل.
الفهرست ،الرقمّ ،73 :
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(((
بضم العني املهملة ،وإسكان الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[ ]56أمحد بن ُع ْبدُ وس ّ -

ْجي((( ،باخلاء املعجمة املفتوحة،
وضم الدال املهملة ،والسني املهملة بعد الواو -الـخَ َلن ّ
ّ
والالم املفتوحة ،والنون الساكنة ،واجليم.

حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد -بالدال بعد العني -بن
[ ]57أمحد بن َّ

مالك بن األح��وص((( -باحلاء املهملة ،والصاد املهملة ،والواو بينهام -بن السائب،
بالسني املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد األلف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

(((

أخريا(((.
ً

من بني ُذ ْخران -بالذال املعجمة املضمومة ،واخلاء املعجمة الساكنة ،والراء والنون

بضم اجليم ،والراء بعد اهلاء.
بعد األلف -بن عوف -بالفاء -بن ُ
الـجامهرّ ،
الغراد((( ،بالغني املعجمة.
حممد بن عيسى َّ
[ ]58أمحد بن َّ

وضم الدال املهملة،
املوحدة،
السمعانـي:
((( قال
«العبدوسـي -بفتح العني املهملة ،وسكون الباء ّ
ّ
ّ
ّ
بعدها الواو ،ويف آخرها السني املهملة -هذه النسبة إىل عبدوس» .األنساب.133/4 :
((( (عة)« :اخللنج»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،کام يف كامل الزيارات ،300 :هتذيب األحكام:
 ،223/10ح ،9رج��ال الكشيِّ ّ  ،الرقم ،860 :رج��ال
النجايش ،الرقم ،197 :رجال
ّ
الطويس ،6010 ،5971 :الفهرست ،الرقم ،74 :رجال ابن داوود ،31 :الرقم92 :
ّ
و«اخللنجي ..هذه
«اخلليجي» .الحظ :بصائر الدرجات،210/1 :
وقد ورد يف بعض املصادر:
ّ
ّ
النسبة إىل خلنج ،وهو نوع من اخلشب» .األنساب.392/2 :
((( (ف ل)« :أحوص».
((( (ض) مل ترد« :نقطة».
األشعري ّ
ثم ّ
حمل تأ ّمل ،وللتفصيل الحظ :رجال
إن ما ُذکر يف نسب أمحد
النجاشـي
ّ
ّ
((( ّ
بتحقيقنا ،الرقم.198 :
«الغراد -بفتح الغني املعجمة والراء املشدّ دة
السمعانـي:
((( (ش)« :الغرا»! ،وکيفام کان ،قال
َّ
ّ
اخلص ،وهو احلائط من القصب عىل
املهملة ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة ملن يعمل
ّ
الشطوط والسطوح» .األنساب.285/4 :
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تائي((( ،بالعني املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ ]59أمحد بن هالل أبو جعفر العَبرَ ّ

نقطة ،والراء املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والياء بعد األلف ،وبعدها ياء

ثانية.

الـج ْهم -بفتح اجليم ،وإسكان
حممد بن سليامن بن احلسن بن َ
[ ]60أمحد بن َّ

وضم
بضم السني املهملة ،وإسكان النون،
اهلاء -بن بكري بن أعني بن ُسن ُْسن(((،
ّ
ّ

ُّراري ،بالزاي املضمومة ،والراء بعدها وبعد
أخريا ،أبو غالب الز ّ
السني بعدها ،والنون ً
األلف(((.

الصويل((( -بالصاد املهملة املضمومة،
عيل
[ ]61أمحد بن َّ
ّ
حممد بن جعفر ،أبو ّ

أعجمي
احلموي« :عربتا -بفتح َّأوله وثانيه ،وسكون الراء ،وتاء مثنّاة من فوق -وهو اسم
((( قال
ّ
ّ
فيام أحسب ،وجيوز أن يكون من باب أطرقا ،وأن يكون رجل قال آلخر :عربت ،وأشبع فتحة
سمي به ،واهلل أعلم ،وهي قرية كبرية من أعامل بغداد من نواحي
ثم ّ
التاء فنشأت منها األلفّ ،
كثري» .معجم البلدان:
النهروان بني بغداد وواسط ..وقد نُسب إليها من الرواة واألدباء ٌ
خلق ٌ
.78-77/4
((( يظهر من مجاعة أنّه لقب ،قال ابن ماکوال« :أ ّما سنسن -بالسني األوىل مضمومة ،وبعدها نون
ثم سني مهملة مضمومة -فهو سنسن :لقب أليب سفيان بن العالء ،واسمه العريان».
ساكنةّ ،
أيضا :الثقات.345/6 :
إكامل الكامل ،417/4 :والحظ ً

يسمى به أهل السواد» .العني.198/7 :
ولکن قال اخلليل« :سنسن اسم
أعجميّ ،
ّ
الزراري» .الحظ الرقم.46 :
حممد أيب غالب
ّ
((( قد تقدّ م بعنوان« :أمحد بن َّ
بضم الصاد املهملة ،ويف آخرها الالم -هذه النسبة إىل صول،
«الصولـي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه ،وصول مدينة بباب األبواب» .األنساب.567/3 :
ثم السكون ،وآخره الم -كلمة أعجم ّية ال أعرف هلا أصلاً يف
احلموي« :صول-
وقال
ّ
بالضم ّ
ّ

العرب َّية ،مدينة يف بالد اخلزر يف نواحي باب األبواب وهو الدربند ،وليس بالذي ينسب إليه
عمه إبراهيم بن العباس الصو ّيلّ ،
فإن ذلك باسم رجل كان من ملوك طربستان
الصو ّيل وابن ّ
أسلم عىل يد يزيد بن امله ّلب وانتسب إىل والئه ،وهذه مدينة كام ذكرت لك» .معجم البلدان:
.435/3
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ِ
لودي((( ،بفتح((( اجليم(((.
جل ّ
ّ
برصي ،بالباءَ -صحب ا َ

بضم العني ،والياء بعد الباء
[ ]62أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع -بالفاء -بن ُع َب ْيدّ ،

املن ّقطة حتتها نقطة -بن عازب ،بالعني املهملة والزاي ،أخي((( الرباء بن عازب(((.

عيل بن احلسن بن شاذان -بالشني املعجمة ،والذال املعجمة ،أبو
[ ]63أمحد بن ّ

الع ّباس
الفامي((( -بالفاء وامليم بعد األلف.
ّ

(((
بضم اجليم ،وتشديد الالم املكسورة،
[ ]64أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ُجلِّي ّ -

ال���دوري((( ،بالدال وال��راء
أخ�يرا-
وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون
ّ
ً
املهملتني.
بضم العني ،والياء بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة-
حممد بن ُع َب ْيد اهللّ -
[ ]65أمحد بن َّ
((( الحظ الرقم.493 :
بضم الالم وإسكان ال��واو ،وهو قرية باألندلس» .نضد
((( قال علم اهلدی« :األص��وب أنّه
ّ
اإليضاح ،37 :والحظ الرقم.493 :
((( (ض) مل ترد« :اجليم».
((( (ض ،عة)« :أخو» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،203 :الفهرست،
ّ
الرقم ،96 :ويف املقام کالم ،الحظ :ترمجته يف اخلالصة.
الصيمري» .الحظ الرقم.94 :
مرة أخری بعنوان« :أمحد بن أيب رافع
ّ
((( يذکر ّ
ثم ّ
إن ابن داوود ذکره بعنوان« :القايض» .رجال ابن
((( الحظ معنی الکلمة يف الرقمّ ،616 :
داوود ،33 :الرقم ،96 :وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.204 :
ّ
بضم اجليم وكرس الالم املشدَّ دة وسكون الياء املنقوطة من حتتها باثنتني ويف آخرها
((( ُج ِّلني:
ّ
النون .األنساب.78/2 :
أيضا
(((
الدوري -بالدال والراء املهملتني -هذه النسبة إىل مواضع وحرفة ،والدور حم ّلة ،وقرية ً
ّ
بضم َّأوله ،وسكون ثانيه -سبعة مواضع
ببغداد .األنساب ،503/2 :وقال
ّ
احلموي« :الدورّ -
بأرض العراق من نواحي بغداد .)...للمزيد انظر :معجم البلدان ،481/2 :واللباب يف هتذيب
األنساب.513-512/1 :
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ابن احلسن بن ع ّياش ،بالشني املعجمة(((.

حممد بن أمحد بن َطرخان -بفتح الطاء املهملة ،وال��راء ،واخلاء
[ ]66أمحد بن َّ

الكندي(((.
املعجمة ،والنون-
ّ

أيضا،
أبو احلسني اجلَ ْر َجرائي((( ،باجليم املفتوحة((( ،واجليم والراء املفتوحة((( ً

والياء بعد األلف.

[ ]67أمحد بن عبد الواحد بن أمحد((( البزّاز ،بالزاي بعد الباء وبعد األلف ،أبو

(((
بضم العني املهملة ،وإسكان الباء ،والنون بعد الواو.
عبد اهلل ،املعروف بابن ُع ْبدون ّ ،

[ ]68أمحد بن عبيد اهلل بن حييى بن خاقان ،بفتح اخلاء ،والقاف بعد األلف والنون

بعد األلف(((.

((( (ف) مل ترد« :املعجمة».
بضم الكاف وسكون النون وكرس الدال املهملة -هذه النسبة إىل
((( قال
السمعانـي« :الك ّ
ُنديّ -
ّ
ِ
ندي -بكرس الكاف وسكون النون ويف آخرها الدال
كندي ،وهي قرية من قرى سمرقند والك ّ
ّ
تفرقت يف البالد ،فكان منها مجاعة من
املهملة -هذه النسبة إىل كندة ،وهي قبيلة مشهورة من اليمنّ ،
املشهورين يف ِّ
كل ف ٍّن» .األنساب ،104/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.115/3 :
«اجلرجراي»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،الحظ :رجال
((( (ف ،ض ،ج):
النجاشـي ،الرقم:
ّ
ّ
 ،210اَّإل ّ
��اين» .رجال ابن داوود ،38 :الرقم:
أن ابن داوود أثبته بعنوان« :اجل��رج ّ
السمعاين:
 ،111وکذا املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األق��وال ،وکيفام کان ،قال
ّ
«اجلرجرائي -بالراء الساكنة بني اجليمني املفتوحتني وراء أخرى بعدها -هذه النسبة إىل
ّ
(جرجرايا) ،وهي بلدة قريبة من الدجلة بني بغداد وواسط» .األنساب.42/2 :
((( (ش) زيادة« :والراء».
((( (ج) مل ترد« :واجليم والراء املفتوحة».
((( (ض) مل ترد« :بن أمحد».
أيضا بـ(ابن احلارش) .الحظ :الفهرست ،الرقم.601 ،446 :
((( ويعرف ً
((( (ن ،ج ،ض) مل ترد« :والنون بعد األلف».
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[ ]69أمحد بن َع َلو ِّية
األصفهاين((( -بفتح العني املهملة ،وفتح الالم ،وكرس الواو،
ّ

(((
املسامة
وتشديد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -له كتاب (االعتقاد يف األدعية)  ،وله النون َّية ّ

(باأللفية واملحربة) وهي ثامنامئة ونيف وثالثون بيتًا((( ،وقد عرضت عىل أيب حاتم
السجستاين؛ فقال :يا أهل البرصة ،غلبكم -واهلل -شاعر((( أصفهان((( يف هذه القصيدة
ّ
يف إحكامها وكثرة فوائدها.

[ ]70أمحد بن ِم ْيتَم((( -بكرس امليم ،وإسكان الياء ،وفتح التاء املن ّقطة فوقها

بضم الدال املهملة ،وفتح الكاف
بضم النون ،لقبه ُدكَني(((،
نقطتان -بن أيب نُعيم-
ّ
ّ

والنون بعد الياء.

«األصفاهانـي».
«األصبهانـي» ش:
((( (ج ،ض):
ّ
ّ
((( قال املح ّقق املجلس« :ر َّبام كان ذلك دعاء العديلة» .روضة املتّقني.37/14 :

الكفعمي يف كتبه
الطهراين« :واملظنون أنّه هو الذي ينقل عنه الشيخ إبراهيم
وقال املح ّقق
ّ
ّ
بعنوان :كتاب االعتقاد ،وجعله هبذا العنوان يف آخر كتابه البلد األمني من مصادره ،ومنه يظهر
للكفعمي.773 :
وجوده عنده» .الذريعة ،224/2 :والحظ املصباح
ّ

وقال
احلائري« :كون املراد بدعاء االعتقاد دعاء العديلة ،ينافيه قوهلم :كتاب االعتقاد
ّ
يف األدعية ،وكذا ما يف َمن مل ِ
يرو عنهم :دعاء االعتقاد تصنيفه ،فتد ّبر» .منتهى املقال:
 ،284/1الرقم.177 :
أيضا ،وهي يف مدح أمري املؤمنني ،ومطلعها:
(((
وتسمى القصيدة الكرمان َّية ً
ّ
ث������رة األج���ف���ان
م����ا ب�����ال ع��ي��ن��ك
ّ

َع��ب�رى ال��ل��ح��اظ س��ق��ي��م��ة اإلن��س��ان

	الحظ تفصيلها يف :الغدير.347/3 :
((( (ف)« :عليکم بشاعر»( ،ف ل)« :غلبكم -واهلل -شاعر»( ،ج)« :عليکم واهلل شاعر».
((( (ف ،ج)« :أصبهان».
((( هو املذکور يف املصادر الرجال َّية بعنوان« :ميثم» .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم،216 :
ّ
الفهرست ،الرقم ،77 :رجال
الطويس ،الرقم 5940 :وکذا أثبته العلاَّ مة يف ترمجة الرجل
ّ
يف خالصة األقوال.
((( أي لقب أيب نعيم ،وهنا کالم ،الحظ تفصيل ذلك يف ترمجته يف خالصة األقوال.
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األسدي
[ ]71أمحد بن ُو َه ْيب -مص ّغ ًرا -بن حفص
اجلريري((( ،باجليم ،والراء
ّ
ّ

قبل الياء وبعدها.

بضم
حممد بن ُ
بضم احلاء ،والنون بعد الياء -بن ُدؤلّ ،
الـح َسيّ -
[ ]72أمحد بن َّ

الدال املهملة ،والالم بعد الواو.

[ ]73أمحد بن عبد اهلل بن مهران

املعروف بابن خانِ َبة ،باخلاء املعجمة ،والنون بعد األلف املكسورة ،والباء املن ّقطة

حتتها نقطة املفتوحة.

بضم العني -بن رباح -بالراء ،والباء املن ّقطة
عيل بن عمرّ -
[ ]74أمحد بن َّ
حممد بن ّ

حتتها نقطة ،واحلاء املهملة -اَّ
السواق((( ،بالسني
القلء((( -بالقاف ،والالم املشدّ دة،
ّ
أخريا.
املهملة ،والقاف ً

[ ]75أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن حمَ ْ دون ،بفتح احلاء املهملة.
حم��م��د ب���ن س��ع��ي��د ب���ن ع��ب��د ال���رمح���ن ب���ن زي����اد ب���ن عبد
[ ]76أمح���د ب���ن َّ

اهلل ب���ن زي������اد((( ب���ن ع���ج�ل�ان ،م���وىل ع��ب��د ال���رمح���ن ب���ن س��ع��ي��د ب�����ن((( قيس
((( الحظ الرقم.3 :
ّ
احلجاج بن منري
((( قال ابن األثري:
«القالء -بفتح القاف وتشديد الالم -هذه نسبة إبراهيم بن ّ
احلمص» .اللباب يف هتذيب األنساب.67-66/3 :
احلميص القلاّ ء ،كان يقيل ّ
ّ
«السواق -بفتح السني املهملة ،وتشديد الواو ،ويف آخرها القاف -هذه النسبة
:
السمعانـي
((( قال
ّ
ّ
إىل بيع السويق» .األنساب.329/3 :
((( (ض ،عة)« :بن عبيد اهلل بن زياد» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،233رجال
الطويس ،الرقم ،5949 :سري أعالم النبالء ،355-340/15 :الرقم،178 :
ّ
تاريخ بغداد ،225-217/5 :الرقم ،2680 :لسان امليزان ،266-263/1 :الرقم.817 :
((( (عة) مل ترد« :بن» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،233 :الفهرست=،
ّ
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يعي((( -بفتح السني املهملة ،وكرس الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان الياء ،والعني
السبِ ّ
َّ

اهلمداين((( ،بالدال املهملة.
املهملة-
ّ

كان زيد ًّيا جارود ًّيا ،عليه مات.
عيل
الفائدي((( ،بالفاء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والدال املهملة.
ّ
[ ]77أمحد بن ّ
[ ]78أمحد بن إبراهيم بن املعلىّ بن أسد ال َع ِّم ّي((( -بفتح العني املهملة ،وتشديد

(((
مرة بن مالك بن زيد مناة متيم.
العم -بتشديد امليم -وهو ّ
امليمُ -ينسب إىل ّ

=الرقم.86 :
«السبيعي -بفتح السني املهملة وكرس الباء املنقوطة بواحدة وسكون الياء
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
املنقوطة من حتتها باثنتني ،ويف آخرها العني املهملة -هذه النسبة إىل َسبيع ،وهو بطن من
مهدان .»...األنساب.218/3 :
«اهلمدانـي -بفتح اهلاء وسكون امليم والدال املهملة -هي منسوبة إىل مهدان
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وهي قبيلة من اليمن ،نزلت الكوفة ،وهي مهدان بن أو سلة ،ومهدان بن مالك بن زيد بن أو
سلة بن ربيعة بن اخليار بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان».
األنساب.647/5 :
((( قال الس ّيد
«الفائدي -بالفاء واأللف واهلمزة والدال املهملة املكسورة-
الربوجردي:
ّ
ّ
منسوب إىل الفائد جبل ،والفائد اسم ،والفائد الذاهب أو الثابت» .طرائف املقال.188/2 :
((( الحظ الرقم.10 :
((( املذکور هنا موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،239 :الفهرست ،الرقم.90 :
ّ
البرصي» .رجال
العم ّي
ّ
ولکن الشيخ أثبته بعنوان« :أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن املعلىّ بن أسد ِّ
الطويس ،الرقم ،5963 :وهکذا ذکره ابن داوود نقلاً عن الفهرست
والنجايش .رجال
ّ
ّ
ابن داوود ،21 :الرقم.50 :

حممد بن إبراهيم بن أمحد بن املعلىّ
ولکن املصنِّف ذکره يف خالصة األقوال بعنوان« :أمحد بن َّ
ابن أسد» ،قال علم اهلدى« :الصواب ّ
حممد ،سهو من العلاَّ مة ،وأمحد الثاين حمتمل
أن ابن َّ
ملوافقته ضبط ابن داوود .»نضد اإليضاح.21 :
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عيل أبو الع ّباس
الرازي((( الـخَ ِضيب((( -باخلاء املعجمة املفتوحة،
ّ
[ ]79أمحد بن ّ

(((
ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة
والضاد املعجمة املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،

اإليادي((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان والدال املهملة.
واحدة-
ّ

أص َف ْه َبذ((( ،بفتح اهلمزة ،وإسكان الصاد املهملة ،وفتح الفاء،
[ ]80أمحد بن ْ

وإسكان اهلاء ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والذال املعجمة(((.

ثم القاف -الغ
بضم الغني(((،
ُمشاين(((،
ّ
ّ
ثم الزايّ ،
[ ]81أمحد بن رزق -بالراءّ ،

والشني املعجمة ،والنون بعد األلف.

[ ]82أمح��د ب��ن ال��ن�ضر -بالضاد املعجمة -اخل����زّاز ،ب��ال��زاي قبل األل��ف

وبعدها.

((( الحظ الرقم.133 :
السمعانـي« :اخلضيب -بفتح اخلاء وكرس الضاد املعجمتني ،وسكون الياء آخر احلروف،
((( قال
ّ
املوحدة -هذا االسم ملن خيضب حليته باحلمرة عىل وجه السنّة» .األنساب:
ويف آخرها الباء
ّ
.379/2
((( (ض) زيادة« :کذلك».
«اإلي��ادي -بكرس األلف وفتح الياء املنقوطة باثنتني من حتتها ويف آخرها
((( قال ابن األثري:
ّ
الدال املهملة -هذه النسبة إىل إياد بن نزار بن معد بن عدنان» .اللباب يف هتذيب األنساب:
.96/1
أيضا ،والظاهر أنَّـهام
((( قال علم اهلدى« :أصفهبذ ر َّبام يضبط باملثنَّاة التحت َّية ،ور َّبام ُيذكر بالنون ً
املتمرنني» .نضد اإليضاح.24 :
من تصحيفات غري
ِّ
«ثم الذال املعجمة» (ف) زيادة« :واحدة».
((( (عة)ّ :
ّ
ولعل الصواب ما أثبتناه .الحظ :رجال
((( (ج ،ض ،عة)« :العمشانيّ » (ش)« :العمسانيّ »!
النجايش ،الرقم ،243 :رجال ابن داوود ،28 :الرقم.76 :
ّ
((( (ج ،ض ،عة)« :العني».
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بضم العني -ابن
النرصي((( ،بالنون ،والصاد
عيل بن ُع َب ْيد اهلل-
ّ
ّ
[ ]83أمحد بن ّ

املهملة.

حممد بن حييى
اخلازمي((( ،باخلاء املعجمة ،والزاي ،وامليم(((.
ّ
[ ]84أمحد بن َّ

(((
األمحسـي(((،
[ ]85أمحد((( بن عائذ -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والذال املعجمة
ّ

باحلاء املهملة ،والسني املهملة -كان حلاَّ اًل ،باحلاء املهملة ،والالم املشدّ دة.

«النرصي -بفتح النون وسكون الصاد املهملة ويف آخرها راء مهملة -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل بني نرص بن معاوية بن بكر بن هوازن بن مالك بن عوف أخي جشم بن معاوية.
يب منها .»...األنساب.494/5 :
ومجاعة نسبوا إىل النرص َّية ،وهي حم َّلة ببغداد باجلانب الغر ّ

وقال ابن األثري« :فاته النسبة إىل نرص بن قعني بن احلارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة،
بطن من بني أسد بن خزيمة ،وأ ّما نرص بن األزد فتش ّعب أوالده بطونًا وقبائل نُسبوا إليها من
دون نرص ،فلهذا تركنا ِذكره» .اللباب يف هتذيب األنساب ،312/3 :وانظر :معجم البلدان:
.288-287/5
«اخلارقي».
((( (ش):
ّ
«اخلازمي -بفتح اخلاء املعجمة وكرس الزاي -هذه النسبة إىل والد
السمعاين:
وکيف کان ،قال
ّ
ّ
عبد اهلل بن خازم أمري خراسان ،وهذا البيت من أقدم بيت يف خراسان سكنوا قرية خرق،
وأوالدهم وأعقاهبم هبا» .األنساب.306/2 :
((( (ش) مل ترد« :وامليم».
حممد» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم،246 :
ّ
((( (ف) زيادة« :بن َّ
رجال
الطويس ،الرقم.1710 :
ّ
((( (ش) مل ترد« :الذال املعجمة».
«األمحسـي -بفتح األلف وسكون احلاء املهملة وفتح امليم ويف آخرها السني
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
املهملة -هذه النسبة إىل أمحس ،وهي طائفة من بجيلة نزلوا الكوفة وقيلّ :
إن أمحس -بميم -هو
أمحس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان من ولده مجاعة من العلامء ويف اليمن أمحس
ابن الغوث بن أنامر بن أراش بن عمرو بن الغوث بن زيد بن كهالن» .األنساب،91/1 :
وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.32/1 :
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بضم العني -احللاّ ل -باحلاء املهملة -يبيع ّ
احلل ،يعني
[ ]86أمحد بن عمر-
ّ

َ
الش َريج(((.

[ ]87أمحد بن رب��اح -بالراء ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة واح��دة -بن أيب نرص

السكوين(((.
ّ

بضم السني -بن صالح بن وهب  -مكبرّ ً ا -بن
[ ]88أمحد بن عامر بن سليامنّ -

عامر -وهو الذي ُقتل مع احلسني بكربالء -بن حسان بن رشيح -بالشني املعجمة
املضمومة -بن سعد بن حارثة بن ألم((( -هبمز((( األلف بعد الالم -بن عمرو -بفتح

العني -بن طريف -بالطاء املهملة -بن عمرو -بفتح العني -بن بشامة -بفتح الباء

املن ّقطة حتتها نقطة ،والشني املعجمة املخ ّففة الساكنة((( -بن ذهل بن ُجدْ عان -باجليم
املضمومة ،والدال املهملة الساكنة -بن سعد -بغري ياء قبل الدال -بن فطرة ،بالفاء

ّأو اًل.

الـح َّجال ،باحلاء املهملة ّأو اًل.
بضم السنيَ -
[ ]89أمحد بن ُسليامنّ -

[ ]90أمحد بن عبد اهلل بن عيسى بن َم ْص َقلة -بفتح امليم ،وإسكان الصاد املهملة،
((( الشريج :السمسم .تاج العروس.401/3 :
((( الحظ الرقم.25 :
النجاشـي ،الرقمّ .250 :
((( (عة)« :الئم» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
فإن املذکور يف
ّ
كتب األنساب والتاريخ هكذا« :الم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثاممة بن مالك بن جدعان
الطائي» .الحظ :أسد الغابة:
ابن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طي
ّ
للنويري ،300/2 :معجم قبائل العرب ،533/2 :ومنه يظهر ما يف
 ،110/2هناية اإلرب،
ّ
أيضا.
املتن من اخللل والسقط ً
((( (عة)« :هبمزة بعد» ،والصواب ما أثبتناه ،الحظ :اهلامش السابق.
((( (ف ،ض) مل ترد« :الساكنة»( ،ش ،ج) زيادة« :وامليم الساکنة».
158

وفتح القاف -بن سعد ،بغري ياء(((.

حممد بن عبد اهلل -بفتح العني -بن
عيل بن أمحد بن الع ّباس بن َّ
[ ]91أمحد بن ّ

حممد بن عبد اهلل بن
النجايش((( -بالنون املفتوحة ،واجليم ،والشني -الذي
إبراهيم بن َّ
ّ

النجايش
ويل األه��واز وكتب إىل الصادق يسأله ،وكتب إليه رسالة عبد اهلل بن
ّ
(((
بضم العني ،وفتح الثاء املن ّقطة
املعروفة ،ومل َير للصادق مصنّف غريه -بن ُع َث ْيمّ -

فوقها ثالث نقط ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن أيب السِّماَّ ل -بالسني املهملة
أخ�يرا ،وقيل((( :الكاف -بن ِسمعان -بكرس
املكسورة ،وامليم((( املشدّ دة ،والالم
ً
بضم امليم ،والسني املهملة ،واحلاء املهملة والقاف -بن
السني -بن هبرية بن مساحقّ -
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح اجليم ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ُب َجيّ -

أخ�يرا (((-بن أسامة بن نرص بن ُق َعي -بالقاف املضمومة ،والعني املهملة
وال��راء
ً
أخريا -بن ثعلبة -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن
املفتوحة ،والياء الساكنة ،والنون ً
دودان -بالدال املهملة قبل الواو وبعدها ،وهو صاحب كتاب الرجال.

((( (عة) زيادة« :قبل الدال».
((( قال ابن األثري:
«النجاشـي اسم ملك احلبشة وغريه ،والياء مشدّ دة» ،وقيل :الصواب
ّ
الزبيدي:
ختفيفها .النهاية ،22/5 :وقال
«النجايش :بالفتح ،ويف الياء لغتان :بتشديد الياء
ّ
ّ
وصوبه ابن األثري .قلت :ألنهَّ ا
زي،
اغاين
ّ
واملطر ّ
وبتخفيفها ،األخري أفصح أعىل ،كام حكاه ّ
ّ
الص ّ
ليست للنّسب وتكرس نوهنا ،أو هو أفصح ،وهو اختيار ثعلب ،كام نقله عن نفطويه ،قال شيخنا:
واجليم خم ّففة ووهم من شدَّ دها» .تاج العروس.204/9 :
((( (عة)« :يرو» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.253 :
ّ
((( ما يف املتن ليس يف النسخ ،بل أثبتناه من النسخة املطبوعة.
((( (ف) زيادة« :موضع الالم».
((( (ف ،عة) زيادة «بن عمري مص ّغ ًرا» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم،253 :
ّ
األسدي أبو
السمعاين« :سمعان بن هبرية بن مساحق بن بجري بن أسامة بن نرص بن قعني
وقال
ّ
ّ
سماّ ل الشاعر» .األنساب.303/3 :
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(((
بضم اجليم ،وتسكني النون.
الـجن ّ
حممد ُ
[ ]92أمحد بن َّ
ْدي ّ ،

[ ]93أمحد بن ِم ْي َثم ،بكرس امليم ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وفتح الثاء

املن ّقطة فوقها ثالث نقط(((.

مري((( ،بفتح الصاد املهملة ،وإسكان الياء املن ّقطة
الص ْي ّ
[ ]94أمحد بن أيب رافع َّ

وضم امليم ،وكرس الراء(((.
حتتها نقطتان،
ّ

(((
أخريا(((.
األو ّ
[ ]95أمحد بن حييى ْ
دي  ،بإسكان الواو ،والدال املهملة ً

(((
ثم
[ ]96أمحد بن مابنداذ ،بامليم قبل األلف ،والباء املن ّقطة نقطة بعد األلفّ ،

أخريا.
النون ،والذال املعجمة ً

«اجلندي -بفتح اجليم وسكون النون بعدمها دال مهملة -هذه النسبة إىل بلد
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
يقال هلا :اجلند ،من حدود الرتك عىل طرف سيحون ،خرج منها مجاعة ..وكذلك هذه النسبة
واجلندي -بفتح اجليم والنون
إىل قوم من جند يف بناحية القرية اجلديدة يف بخارى كالرتكامن َّية،
ّ
ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة إىل جند بلدة من بالد اليمن مشهورة ،خرج منها مجاعة
بضم اجليم
أيضا بطن من املعافر ،وهو جند بن شهران
من العلامء واملحدّ ثني ،واجلند ً
ّ
واجلنديّ -
وسكون النون والدال املهملة -هذه النسبة إىل اجلند يعني العسكر» .األنساب.97-95/2 :
((( (ض) مل ترد« :نقط»
«الصيمري -بفتح الصاد املهملة ،وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها،
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وفتح امليم ،ويف آخرها الراء ،هذه النسبة إىل موضعني :أحدمها :منسوب إىل هنر من أهنار البرصة
يقال له :الصيمر ،عليه عدّ ة قرى ،وأ ّما الصيمرة فبلدة بني ديار اجلبل وخوزستان» .األنساب:
 ،577-576/3وانظر :معجم البلدان.440-439/3 :
((( ذکره ساب ًقا بعنوان« :أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع» .الحظ الرقم.62 :
((( الحظ الرقم.54 :
األودي» .الحظ الرقم.54 :
مرة ثانية باسم« :أمحد بن حييى بن حكيم
ّ
((( ذكره املصنِّفّ 
((( (ف) زيادة« :حتتها».
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[ ]97أصرْ َ م -باهلمزة املفتوحة ،والصاد املهملة الساكنة ،والراء املفتوحة -بن
َح ْو َشب ،باحلاء املهملة املفتوحة ،والواو الساكنة((( ،والشني املعجمة ،والباء املن ّقطة
حتتها نقطة.

[ ]98إسامعيل بن ِم ْي َثم ،بكرس امليم.
عيل بن احلكم
[ ]99أمحد بن ّ

(((
بضم الفاء ،وتشديد القاف ،والعني املهملةُ -
الـخ ْم ِر ّي(((،
يسمى أمحد ُف ّقاعةّ -
ّ

بضم((( اخلاء املعجمة ،وإسكان امليم والراء(((.
ّ

ثم التاء املن ّقطة فوقها
ثم السني املهملةّ ،
حممد املستنشق ،بامليمّ ،
[ ]100أمحد بن َّ

ثم القاف.
ثم الشني املعجمةّ ،
ثم النونّ ،
نقطتانّ ،

كيسبة((( ،بالكاف ،والياء املن ّقطة حتتها
[ ]101أمحد بن ُع َمر-
بضم العني -بن َ
ّ

نقطتان ،والسني املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.

((( (ض) مل ترد« :الساكنة«.
((( (ف) زيادة« :بن» ،والصواب ما يف املتن .قال
اخلمري ،هو أمحد بن
النجاشـي« :فقاعة
ّ
ّ
النجايش ،الرقم ،354 :وقريب منه يف رجال
عيل ابن احلكم» .رجال
الطويس ،الرقم:
ّ
ّ
ّ
.4024
«اخلمري -بفتح اخلاء املعجمة وامليم وبعدمها الراء -هذه النسبة إىل مخر وهو
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
بضم اخلاء املنقوطة وسكون امليم ويف آخرها راء مهملة -هذه
واخلمري-
بطن من مهدان...
ّ
ّ
اخلمر -وهي مجع مخار ..-املقنعة» .األنساب ،398-397/2 :اللباب يف هتذيب
النسبة إىل ُ
األنساب.460/1 :
((( (ج ل ،ض ل ،ف ل ،عة)« :بفتح»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،الحظ :اهلامش السابق.
((( (عة) مل ترد« :وإسكان امليم والراء».
موحدة».
ثم ّ
ثم مهملة مفتوحة ّ
((( قال ابن حجر« :كيسبة بفتح الكاف بعدها حتتان َّية ساكنة ّ
اإلصابة.75/5 :
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[ ]102أمحد بن سقالب ،بالقاف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.
[ ]103أمحد بن املف ّلس -بالالم املشدّ دة -أبو الع ّباس احلماّ ّين((( ،باحلاء املهملة،

وامليم املشدّ دة والنون قبل الياء.

نـي -بكرس احلاء املهملة وفتح امليم املشدّ دة ويف آخرمها نون بعد األلف-
((( قال
«احلام ّ
السمعانـيّ :
ّ
محان ،وهي قبيلة نزلت الكوفة» .األنساب ،257/2 :واللباب يف هتذيب
هذه النسبة إىل بني َّ
األنساب.386/1 :
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[حرف الباء]
بضم النون ،وفتح العني-
حممد بن عبد الرمحن بن ُن َعيمّ -
[َ ]104بكْر -مكبرّ ً ا -بن َّ

(((
األزدي
الغامدي((( -بالغني املعجمة ،والدال املهملة -عمومته شديد((( -بالشني
ّ
ّ

«األزدي هذه النسبة إىل أزد شنوءة -بفتح األلف وسكون الزاي وكرس
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ال��دال املهملة -وهو أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن وكهالن بن سبأ.»....،
األنساب ،120/1 :وعند ابن األثري يف اللباب يف هتذيب األنساب 46/1 :كالم لك أن ترجع
إليه.
«الغامدي -بفتح الغني املعجمة وكرس امليم والدال املهملة يف آخرها -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل غامد ،وهو بطن من األزد» .األنساب ،278/4 :واللباب يف هتذيب األنساب:
.373/3
الكوفـي».
األزدي
((( قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق« :شديد بن عبد الرمحن
ّ
ّ
رجال
الطويس ،الرقم.3019 :
ّ
القتيبي ،قال :حدّ ثنا الفضل بن شاذان ،عن ابن
حممد
ّ
عيل بن َّ
وقد جاء يف الكشيِّ ّ هكذا« :حدّ ثنا ّ
األزدي ،قال وزعم يل زيد الشحام ،قال :إنيّ ألطوف حول الكعبة
حممد
ّ
أيب عمري ،عن بكر بن َّ
كف أيب عبد اهلل فقال :ودموعه جتري عىل خديه ،فقال :يا شحام ما رأيت ما صنع
وك ّفي يف ّ
شحام إنيّ طلبت إىل إهلي يف سدير وعبد السالم بن عبد
ثم قال يل :يا ّ
ثم بكى ودعاّ ،
ربيّ إ ّيل ّ
الرمحن وكانا يف السجن فوهبهام يل وخلىّ سبيلهام» .رجال الكشيِّ ّ .210 :

حمر ًفا ،والصواب شديد .نقد الرجال،392/2 :
فاحتمل بعض كون سدير يف نقل الكشيِّ ّ ّ
الرقم ،2522 :اهلامش ،منتهى املقال ،312/3 :الرقم.1255 :
األسرتآباديّ -
سديرا موىل بني ضبة وليس
فإن
قال علم اهلدى« :إنّه سهو -كام ذكره الفاضل
ّ
ً
أزد ًّيا ،والصواب هو ابن أخي شديد :بالشني املعجمة ،والدالني املهملتني بينهام حتتان ّية ،ووجه
االشتباه ّ
الصريفـي=
فص ِّحف وحمُ ل عىل سدير
عمي شديدُ ،
ّ
بكرا قال يف بعض رواياته :حدّ ثني ّ
أن ً
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وعمته غيثمة((( -بفتح الغني املعجمة ،وإسكان الياء املن ّقطة
املعجمة -وعبد السالمّ ،
حتتها نقطتان ،وفتح الثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -روت((( عن الصادق والكاظم.
[َ ]105بكْر -مكبرّ ً ا -بن َجنَاح ،بفتح اجليم.

[َ ]106بكْر -مكبرّ ً ا -بن أمحد بن إبراهيم بن ز ّياد ،بالزاي ،والياء املن ّقطة حتتها

نقطتان املشدّ دة((( ،والدال املهملة.

حممد بن حبيب بن بقية ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،أبو
[َ ]107بكْر -مكبرّ ً ا -بن َّ

عثامن
املازين(((.
ّ

[ ]108بِ ْسطام -بكرس الباء -بن سابور -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف،

والسني املهملة ّأو اًل -الز ّيات -بالزاي.

حل َصي((( -باحلاء املهملة املضمومة ،والصاد املفتوحة املهملة،
[ ]109بِ ْسطام بن ا ُ

احلق ّ
األزدي واحد
حممد
=إذ ليس غريه ،وقيل :إنّه ابن أخي سدير
ثم ّ
ّ
أن بكر بن َّ
الصريفـيّ ،
ّ
ال تعدّ د فيه ،وظن التعدّ د -كام وقع من العلاَّ مة -ليس بيشء» .نضد اإليضاح.70 :
النجاشـي :غنيمة رجال
((( ضبطه
النجاشـي ،الرقم ،273 :ولع ّله الصواب .الحظ :قرب
ّ
ّ
أيضا :املحاسن ،489/2 :ح ،563الكايف ،306/6 :ح.12
اإلسناد ،14 :ح ،44والحظ ً

الكويف .رجال
األزدي
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق :غنيمة (عثيمة) بنت
ّ
ّ
الطويس ،327 :الرقم.4915 :
ّ

وقد جاء يف سند خرب« :عثيمة أ ّم ولد عبد السالم» .املحاسن ،489/2 :ح ،564ولع َّلها
 بقرينة قرابة مضموهنا مع ما روي عن غنيمة -متَّحدة مع َمن يف املتن.((( (ض)« :رويا» (ف ،ج ،عة)« :رووا» ،وما أثبتناه من «ش» و«ن» ،ولع ّله الصواب ،کام يف
رجال
النجايش ،الرقم.273 :
ّ
((( قال علم اهلدی « :الصواب ختفيف التحت َّية يف زياد» .نضد اإليضاح.68 :
((( (ش)« :املازن» ،يف نسبته انظر :اللباب يف هتذيب األنساب.146-145/3 :
((( قال علم اهلدى « :احلصني ربام يضبط بفتح احلاء وكرس الصاد ،وهو ابن عبد الرمحن=
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بضم اخلاء املعجمة ،وفتح الثاء
أخريا -بن أخي((( ُخ َث ْيمة(((-
والياء بعدها ،والنون
ّ
ً

املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،وبعدها((( الياء الساكنة((( املن ّقطة حتتها نقطتان.

جعفيُ ،يقال هلم:
وجها يف أصحابنا ،وأبوه وعمومته ،وهم بيت بالكوفة من
وكان ً
ّ

وضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح الراء.
بنو أيب َسبرُ َ ة -بفتح السني املهملة،
ّ

[ ]110برش -بالراء بعد الشني املعجمة -بن َم ْسلمة((( ،بامليم املفتوحة ،والسني

املهملة الساكنة.

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح الراء
العجيل(((-
[ُ ]111ب َر ْيد بن معاوية
ّ
ّ

العجيل -روى عن الباقر والصادق ،وله منزلة عظيمة عندمها وعند
املهملة ،أبو القاسم
ّ

الدارقطني يف (املختلف واملؤتلف) ،وذكر أنّه
أيضا ،وقد ذكره أبو احلسن
اجلمهور ً
ّ
(((
النبي حديث خاصف
يروي عن إسامعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد عن ّ

النعل(((.

=اجلعفي» .نضد اإليضاح.67 :
ّ
((( (ض ،ف)« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.281 :
ّ
((( قال علم اهلدى« :الصواب يف خثيمة بفتح اخلاء املعجمة كام فعله آخرون» .نضد اإليضاح:
.67
((( (ش ،ج)« :بعد».
((( (ف) مل ترد« :الساكنة».
((( (ف)« :مسلم» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،285 :الفهرست،
ّ
الرقم.130 :
السمعانـي« :العجليّ  -بكرس العني املهملة ،وسكون اجليم -هذه النسبة إىل بني عجل بن
((( قال
ّ
عيل بن بكر بن وائل بن قاسط .»...األنساب.160/4 :
جليم بن صعب بن ّ
((( (ف)« :روی».
كوفـي عن إسامعيل بن رجاء عن أبيه عن أيب سعيد
((( قال ابن ماکوال« :بريد بن معاوية العجليّ ،
ّ
احلمداين» .إكامل الكامل=.228-227/1 :
حديث خاصف النعل ،روى عنه أمحد بن محاد
ّ
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[َ ]112ب َّسام -بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وتشديد السني املهملة -بن عبد اهلل

الصرييف(((.
ّ

[ ]113بيان -بالباء املن ّقطة((( حتتها نقطة املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،

والنون بعد األلفَ -
َري((( ،بفتح اجليم ،والزاي بعدها.
اجلز ّ

[ّ ]114
بشار -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والشني املعجمة املشدّ دة -بن يسار -بالياء

(((
بضم الضاد املعجمة.
املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملةُّ -
الض ّ
بيعي ّ ،

السمرقندي ،نا أبو احلسني عاصم بن احلسن نا أبو
=قال ابن عساکر« :أخربنا أبو القاسم بن
ّ
اهلمداين،
الفاريس ،نا أبو العباس بن عقدة ،نا يعقوب بن يوسف بن زياد ،نا أمحد بن محاد
عمر
ّ
ّ
العجيل ،عن إسامعيل بن رجاء ،عن أبيه ،عن أيب سعيد
نا فطر بن خليفة ويزيد [کذا] بن معاوية
ّ
ثم جلس
ّ
عيل ُيصلحها ّ
اخلدري قال :خرج إلينا رسول اهلل وقد انقطع شسع نعله فدفعها إىل ّ
وجلسنا حوله كأنّام عىل رؤوسنا الطري ،فقالّ :
إن منكم من ُيقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلت
عىل تنزيله .فقال أبو بكر :أنا هو يا رسول اهلل؟ قال :ال ،فقال عمر :أنا هو يا رسول اهلل؟ قال:
رأسا ،كأنّه قد سمعه
ال ،ولكنَّه خاصف النعل .قال :فأتينا عل ًّيا نبشرّ ه بذلك ،فكأنّه مل يرفع به ً
قبل» .تاريخ مدينة دمشق.454-453/42 :
«الصريفـي -بفتح الصاد املهملة ،وسكون الياء ،وفتح الراء ،ويف آخرها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الفاء -هذه النسبة معروفة ملن يبيع الذهب» .األنساب.574/3 :
((( (ض)« :املفتوحة».
«اجلزري -بفتح اجليم والزاي وكرس الراء -هذه النسبة إىل اجلزيرة وهي إىل
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
خاص لبلدة واحدة ُيقال هلا (جزيرة ابن عمر) ،وعدّ ة بالد منها
عدّ ة بالد من ديار بكر ،واسم
ّ
املوصل وسنجار وحران والر َّقة ورأس العني وآمد وميافارقني ،وهي بالد بني الدجلة والفرات؛
اين تاريخ اجلزر ِّيني و َذكر
وإنَّام قيل هلا اجلزيرة هلذا ،وقد مجع أبو عروبة احلسني بن أيب معرش َّ
احلر ّ
فيه رجال هذه البالد» .األنساب.55/2 :
بضم الضاد املعجمة ،وفتح الباء املنقوطة بواحدة ،ويف آخره العني
السمعانـي:
((( قال
«الضبعيّ -
ّ
ّ
عيل .»...األنساب:
املهملة -هذه النسبة إىل ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن ّ
 ،8/4وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب ،260/2 :ومعجم البلدان.452/3 :
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موىل بني ضبيعة بن عجل.
(((
بضم الباء -موىل مكاتب.
[ُ ]115ب ْرد اإلسكاف ّ -

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح ال��راء ،وإسكان الياء-
[ُ ]116ب َر ْيه(((-
ّ

ِ
بادي((( ،بكرس العني املهملة ،والدال بعد األلف.
الع ّ

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان النون ،والدال
حممد،
ّ
[ُ ]117بنْدار بن َّ

أخريا.
بعدها ،والراء ً

((( الحظ الرقم.673 :
((( (ج ،ف ،ض ،عة)« :بري» ،وما أثبتناه من (ش) و(ن) ،وهو املوافق ملا يف رجال
النجاشـي،
ّ
الزراري ،176 :رجال
الطويس،
الرقم ،292 :الفهرست ،الرقم ،135 :رسالة أيب غالب
ّ
ّ
الرقم.2034 :
«العبادي -بفتح العني املهملة ،وتشديد الباء املوحدة ،ويف آخرها الدال
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
املهملة -هذه النسبة إىل بعض أجداد املنتسب ،واملشهور هبذه النسبة مجاعة كثرية ..وبمرو قرية
بضم العني املهملة ،وفتح الباء املخ ّففة املنقوطة
والعبادي-
العبادي)،
كبرية يقال هلا( :سنج
ّ
ّ
ّ
بواحدة ،ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة إىل عباد ،وهو ابن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ابن
عيل .»...األنساب ،125-123/4 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب:
عكابة بن صعب بن ّ
.311/3
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[حرف التاء]
[ ]118تَلِ ْيد -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املفتوحة ،والالم املكسورة ،والياء املن ّقطة

يب(((.
حتتها نقطتان الساكنة ،والدال املهملة -بن سليامن ،أبو إدريس املحار ّ

«احلارثي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم ،295 :رجال
ّ
ّ
ِ
الطويس ،الرقم ،2045 :وهکذا العلاَّ مة احلليِّ ّ  يف ترمجته يف اخلالصة ،والحظ الرقم:
ّ
.275
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[حرف الثاء]
(((
املـي
[ ]119ثابت بن أيب صف َّية -بالثاء املن َّقطة فوقها ثالث نقط  ،أبو محزة ال ُّث ّ
بضم الثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -واسم أيب صف ّية :دينار.
ّ -

(((

[ ]120ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن رشيح -بالشني املعجمة -أبو

إسامعيل الصائغ ،بالغني املعجمة والياء قبلها.

بضم اهلاء،
[ ]121ث��اب��ت((( -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن ُه ْرمز-
ّ

أخريا -أبو املقدام((( احلدّ اد ،باحلاء املهملة ،والدالني
وإسكان الراء،
ّ
وضم امليم ،والراء ً
املهملتني(((.

[ ]122ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن جرير ،باجليم ،والراءين

املهملتني.

((( (ض) مل ترد« :نقط».
بضم الثاء املنقوطة بثالث وفتح امليم ويف آخرها الالم -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
«الثاملـيّ -
ّ
ّ
إىل ثاملة ،وهي من األزد ،وهو ثاملة بن أسلم بن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهلل بن مالك
ابن نرص بن األزد بن الغوث» .األنساب.513/1 :
((( (ض) :مل ترد هذه الرتمجة.
((( (ش ،ج)« :املقداد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،298 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،2046 ،1306 ،1082 :رجال ابن داوود ،78 :الرقم.279 :
ّ
((( (ف) مل ترد« :املهملتني».
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[ُ ]123ث َب ْيت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط املضمومة ،والباء املن ّقطة حتتها
نقطة((( املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان((( -بن محد

(((
حممد
اخلزاز((( ،باخلاء املعجمة والزاءين
أبو
العسكري((( ،روى عنه أبو((( أ ّيوب ّ
ّ
َّ

املعجمتني(((.

((( (عة) زيادة« :واحدة».
((( (ج ،ض) مل ترد« :والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان».
((( (ض)« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.300 :
ّ
«العسكري -بفتح العني ،وسكون السني املهملتني ،وفتح الكاف ،ويف آخرها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الراء -هذه النسبة إىل مواضع وأشياء:
فأشهرها املنسوب إىل (عسكر مكرم) ،وهي بلدة من كور األهواز ُيقال هلا بالعجم َّية :لشكر.

الباهيل ،وهو َّأول من اخت َّطها العرب ،فنسبت البلدة
ومكرم الذي ُينسب إليه البلد هو مكرم
ّ
أيضا كثرة.
إليه ،وأ َّما املنتسب إىل عسكر مرص ففيهم ً

(سـر من رأى) الذي بناه املعتصم ،لـماَّ كثر عسكره وضاقت عليه
ومجاعة ُينسبون إىل عسكر
ّ
سـر
بغداد وتأ ّذى به الناس ،فانتقل إىل هذا املوضع بعسكره ،وبنى هبا البنيان املليح،
وسمي ّ
ِّ
وسميت العسكر؛ ّ
ألن عسكر املعتصم نزل هبا ،وذلك يف
من رأى ،و ُيقال هلا :سامرة وسامراء ِّ
سنة إحدى وعرشين ومائتني ،فمن نسب إىل العسكر بالعراق فألجل سكنى سامراء ،ومنهم
(العسكري) ،وفيهم كثرة ،ويتم ّيزون برواياهتم» .األنساب:
من ينسب إىل سامراء وال يقال له:
ّ
.197-193/4
((( (ش ،ض ،ج ،عة) مل ترد« :أبو» ،والصواب ما أثبتناه ،الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
.301
((( قد هتافتت کلامت ّ
اخلراز.
العالمة فيه ،فجعله هنا ّ
اخلزازّ ،إال أنّه جعله يف الرقمّ 17 :
ثم اعلم أنّه جاء يف
حممد العسكري صاحب أيب
ّ
((( ّ
حممد ،أبو َّ
النجاشـي هکذاُ « :ث َب ْيت بن َّ
أيضا له ا ّطالع باحلديث والرواية
الوراق ،متك ّلم حاذق ،من أصحابنا العسكر ِّيني ،وكان ً
عيسى ّ
والفقه» .الحظ رجال
ثم فيهُ « :ث َب ْيت ،ممّن كان يروي عن أيب عبد
النجايش ،الرقمّ ،300 :
ّ
اخل��راز» .الحظ :رجال
مدونة ،روى عنه أبو أ ّيوب
اهلل ،وله عنه أحاديث ،وما أعرفها َّ
ّ
النجايش ،الرقم=.301 :
ّ
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[ُ ]124ث َو ْير -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط املضمومة ،والواو املفتوحة ،والياء

أخريا -بن أيب فاختة -بالفاء ،واخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة
املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء ً

فوقها نقطتان -واسم أيب فاختة سعيد -بالياء -بن عالقة ،بالعني املهملة والقاف.

ّ
تتمة العنوان السابق .الحظ :جممع الرجال:
=فإن العلاَّ مة يف (اإليضاح) ومجاعة قد جعلوه من َّ
 ،299/1منهج املقال ،129/3 :جامع الرواة.32-31/2 :

اخلوئيّ :
ولكن الصواب ذكرمها مستقلاًّ  ،والوجه يف ذلك ،كام قال الس ّيد
«إن هذا من أصحاب
ّ
(سـر من رأى)
الصادق وروى عنه أبو أ ّيوب وأبو بصري ،والذي قبل ذلك من أهايل عسكر ّ
وقد بني يف زمان املعتصم سنة (221هـ) ،وبني زمانه وزمان الصادق بون بعيدَّ ،
وإن الذي
حممد بن أمحد بن
حممد بن هارون الذي يروي عنه َّ
الوراق َّ
قبل ذلك من أصحاب أيب عيسى ّ
حممد بن أمحد ،فكيف يمكن أن يكون من أصحاب الصادق؟».
حييى ،فهو يكون يف طبقة َّ
معجم رجال احلديث ،309/4 :الرقم.1987 :

أيضا ّ
أن العلاَّ مة يف اخلالصة ،وكذا ابن داوود مل يذكرا الثاين .الحظ :رجال
ويشهد لذلك ً
ابن داوود ،78 :الرقم ،280 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
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[حرف اجليم]
ّ
ال��وش��اء((( ،بالشني املعجمة ،مات
[ ]125جعفر بن َبشري -بفتح ال��ب��اء-

باألبواء((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،كان يل ّقب (فقحة العلم) ،بالفاء ،والقاف ،واحلاء
املهملة.

املوسوي -رمحه اهلل تعاىل-
حممد بن معدّ
ّ
ورأيت بخط الس ِّيد السعيد صفي الدين َّ

قال« :حدّ ثني بعض العلامء :أنّه نفحة العلم ،بالنون ،والفاء ،واحلاء املهملة».

بضم الزاي ،والواو
حممد بن سامعة بن موسى بن ز ُْوي��د(((-
ّ
[ ]126جعفر بن َّ
الساكنة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والدال املهملة -بن ن َِشيط -بالنون املفتوحة،
احلرضمي(((.
والشني املكسورة املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والطاء املهملة-
ّ

ّ
«الوشاء -بفتح الواو والشني املعجمة املشدّ دة -هذه النسبة إىل بيع الويش،
السمعانـي:
((( قال
ّ
وهو نوع من الثياب املعمولة من اإلبريسم» .األنساب.604/5 :
احلموي« :األبواء قرية من أعامل الفرع من املدينة ،بينها وبني اجلحفة ممَّا ييل املدينة ثالثة
((( قال
ّ
وعرشون ميلاً  ،وقيل :األبواء جبل عىل يمني آرة ،ويمني الطريق للمصعد إىل مكَّة من املدينة،
وهناك بلد ُينسب إىل هذا اجلبل ،وقد جاء ِذكره يف حديث الصعب بن جثامة وغريه ،قال
َّري :األبواء جبل شامخ مرتفع ليس عليه يشء من النبات غري اخلزم والبشام ،وهو خلزاعة
السك ّ
النبي .»معجم البلدان.79/1 :
وضمرة ..وباألبواء قرب آمنة بنت وهب أم ّ
((( قال علم اهل��دىّ :
«لعل الصحيح يف زويد فتح ال��واو وإسكان التحت َّية» .نضد اإليضاح:
.77
((( الحظ الرقم.328 :
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ِ
ري((( و((( ،بكرس امليم ،والنون الساكنة ،وفتح
[ ]127جعفر بن إسامعيل املنْ َق ّ

القاف ،والراء.

السمرقندي
[ ]128جعفر بن أمحد((( بن أ ّيوب
ّ
أبو سعيد ،يقال له :ابن العاجز((( ،بالعني املهملة ،واجليم ،والزاي.
حممد بن إسحاق بن ربِاط ،بالراء املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ ]129جعفر بن َّ

نقطة ،والطاء املهملة.

حممد بن َحكيم ،بفتح احلاء.
[ ]130جعفر بن َّ

حممد بن مالك بن عيسى بن سابور ،بالسني املهملة ،والباء
[ ]131جعفر بن َّ

املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء بعد الواو.

«املقري» .رجال ابن داوود ،434 :الرقم ،87 :وهکذا يف ترمجته يف
((( أثبته ابن داوود:
ّ
خالصة األقوال ،اَّإل ّ
أن ما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجايش ،الرقم ،308 :رجال ابن
ّ
الغضائري ،44 :لسان امليزان ،110/2 :الرقم.448 :
ّ
«املنقري -هذه النسبة بكرس امليم ،وجزم النون ،وفتح القاف،والراء -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل بني منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن .»...األنساب.397-396/5 :
بـ(حممد) يف اسم ابن
((( قال علم اهلدی« :من الناس -كالشيخ يف رجاله -من بدّ ل (أمحد)
َّ
يرجح أحد االحتاملني ،وكذا أورده يف
السمرقندي ،والفاضل
أيوب والد جعفر
االسرتآبادي مل ّ
ّ
ّ
كال املوضعني» .نضد اإليضاح.74 :
أقول :بل املذکور يف رجال الشيخ« :أمحد» الحظ :رجال
الطويس ،الرقم.6040 :
ّ
((( (ف)« :عاجز» وما يف املتن موافق ملا يف رج��ال
النجاشـي ،الرقم ،310 :رج��ال ابن
ّ
الغضائري ،123 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال ،ولکن أثبته الشيخ« :التاجر».
ّ
رجال
الطويس ،الرقم ،6040 :ومثله يف رجال ابن داوود ،82 :الرقم ،296 :وفيه« :كذا
ّ
رأيته ّ
بخط الشيخ ،»ولع ّله الصواب ،كام يف رجال الكشيِّ ّ .218 ،105 ،103 ،15 :
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[ ]132جعفر بن أمحد بن يوسف
األودي((( ،بالواو ،والدال املهملة(((.
ّ
[ ]133جعفر بن أمحد بن َو ْندَ ك -بفتح الواو ،وإسكان النون ،وفتح الدال املهملة،

الرازي(((.((( ،
أخريا-
ّ
والكاف ً

(((
عل بن شهريار ،بالشني املعجمة ،واهلاء ،والراء،
[ ]134جعفر بن احلسني بن يّ

ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء بعد األلف.
ّ

[ ]135جعفر بن َو ْرقاء ،بالواو املفتوحة ،وإسكان الراء ،والقاف ممدو ًدا ،بن
حممد بن ورقاء بن ِص َلة((( -بكرس الصاد املهملة ،وفتح الالم -بن املبارك بن ِص َلة بن
َّ

عمري -بالياء قبل الراء -بن ُجبري -باجليم املضمومة ،والياء قبل الراء -بن رشيك بن

َع ْلقمة -بفتح العني -بن َح ْوط -بفتح احلاء املهملة ،وإسكان الواو ،والطاء املهملة
 -بن سلمة((( -بغري ميم قبل السني -بن عامر بن ميثم بن شيبان بن ثعلبة بن ُعكابة،

بضم العني املهملة ،والباء((( املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف.
ّ

((( الحظ الرقم.54 :
األودي» الحظ الرقم.138 :
((( يذکره فيام يأيت بعنوان« :جعفر
ّ
الري،
السمعانـي:
((( قال
«الرازي -بفتح الراء والزاي املكسورة بعد األلف -هذه النسبة إىل ّ
ّ
ّ
ختفيف؛ ّ
ألن النسبة
وهي بلدة كبرية من بالد الديلم بني قومس واجلبال وأحلقوا الزاي يف النسبة
ً
عىل الياء ممّا يشكل ويثقل عىل اللسان واأللف لفتحة الراء ،عىل ّ
أن األنساب ممّا ال جمال للقياس
املجرد» األنساب.23/3 :
فيها واملعترب فيها النقل ّ
«الرازي».
((( (ج ،ض) مل ترد:
ّ
((( (ف)« :احلسن» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم.317 :
ّ
((( (ض)« :صلت».
((( قال علم اهلدى« :سلمة هو ابن سنان وهو ابن عامرّ ،
ولعل لفظة «ابن سنان» سقطت من قلم
عيل بن بكر بن وائل» .نضد اإليضاح.78 :
ّ
النساخ ،وعكابة هو ابن صعب بن ّ
((( (ف) مل ترد« :والباء».
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وضم
األول،
حممد بن ُق ْو ُلويه،
بضم القاف ،وإسكان الواو ّ
ّ
ّ
[ ]136جعفر بن َّ
الالم ،والواو بعدها ،كان أبوه يل ّقب َم ْسلمة ،بفتح امليم ،وإسكان السني.
الصرييف(((.
[ ]137جعفر بن أمحد بن كازر -بالزاي بعد األلف ،وبعدها راء-
ّ
(((
األودي((( -بالواو والدال املهملة-
كوفـي(((.
[ ]138جعفر
ّ
ّ

[ ]139جعفر بن مازن ،بالزاي.
بضم العني ،والياء بعد الباء -بن ُعتبة ،بالعني
حممد بن ُع َب ْيد اهللّ -
[ ]140جعفر بن َّ

املضمومة املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.

أخريا ،املعروف
[ ]141جعفر بن الفرات -بالفاء ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان
ً

بابن حزابة((( -بالزاي ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.

((( الحظ الرقم.112 :
((( (ف) زيادة« :بن» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،321 :الفهرست،
ّ
الرقم.152 :
((( الحظ الرقم.54 :
األودي» .الحظ الرقم.132 :
((( ذکره ساب ًقا بعنوان« :جعفر بن أمحد بن يوسف
ّ
((( (ج)« :جزابة» ،هذا ولکن قال ابن شهرآشوب« :جعفر بن الفرات املعروف بابن خنزابة».
معامل العلامء ،68 :الرقم ،172 :ولکن الظاهر ّ
أن الصواب« :ابن حنزابة».
قال ابن ماکوال« :أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفراتُ ،عرف بابن حنزابة» .إكامل
الكامل.406/3 :

الذهبي« :ابن حنزابة ،الوزير ،الكامل ،احلافظ املفيد ،اإلمام أبو الفضل جعفر ابن الوزير
قال
ّ
البغدادي ،نزيل
حممد بن موسى بن حسن بن الفرات
ّ
الكبري أيب الفتح الفضل بن جعفر بن َّ
ووزر احلافظ أبو الفضل لصاحب مرص كافور اخلادم».
وزر أبوه للمقتدر يف آخر دولتهِّ ،
مرصِّ ،
أيضا :سري أعالم النبالء ،484/16 :األنساب،7/5 :
تذكرة احل ّفاظ ،1022/3 :والحظ ً
املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك.27/15 :
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[ ]142جمَ يل -بفتح اجليم (((-بن َد ّراج ،بتشديد الراء ،والدال املهملة ،واجليم

أخريا ،يكنّى بـ :أيب الصبيح ،بالصاد املهملة.
ً

(((
ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة -بن
ثم الالمّ ،
[َ ]143ج َل َبة  -باجليمّ ،

عياض ،بالعني املهملة ،والضاد املعجمة.

ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة((( -بن ح ّيان -باحلاء
ثم الالمّ ،
[ ]144جلبة -باجليمّ ،

املهملة ،والياء املشدّ دة املن ّقطة حتتها نقطتان والنون -بن األنجر((( -بالنون ،واجليم،
والراء.

[ ]145جارود بن املنذر ،أبو املنذر النخّ اس((( ،بالنون ،واخلاء املعجمة ،والسني

املهملة.

((( (ف) مل ترد« :بفتح اجليم».
املوحدة عىل الالم» .نضد
بضم اجليم :وقال« :وقيل :جبلة بتقديم الباء
((( جعله علم اهلدى
ّ
ّ
اإليضاح.79 :
األبطحيّ :
مصح ًفا عن جبلة ،وقد يساعده اللغة وكثرة
«إن الظاهر كون (جلبة)
وقال الس ّيد
َّ
ّ
املسمني بجبلة يف رجال الشيعة والعامة ،وذكر الفريقني جلامعة منهم بعنوان( :جبلة) ،وال يوجد
ّ
ِ
غري املوضعني من رجال
الذهبي وابن حجر وغريمها ذكر جللبة ،بل املوجود
النجايش يف كتب
ّ
ّ
النجايش جبلة بن عياضّ ،
يف لسان امليزان عن
التوجه إىل التصحيف
ولعل املوجب لعدم
ّ
ّ
ما يف خالصة العلاَّ مة( :جلبة بن عياض) -بالعني غري املعجمة ،والياء املنقطة حتتها نقطتان،

وأيضا ما يف رجال ابن داوود :جلبة -باجليم املضمومة والباء املفردة -بن
والضاد املعجمةً -
حيان» .هتذيب املقال ،36-35/5 :والحظ الرقم.563 :
((( (ج ،ش ،ض) مل ترد« :املن ّقطة حتتها نقطة».
النجاشـي« :األبجر» .رجال
((( أثبته
النجاشـي ،الرقم ،331 :ولکن ابن داوود أثبته:
ّ
ّ
«احلر» .رجال ابن داوود ،200 :الرقم.829 :
ّ
((( الحظ الرقم.7 :
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املدائني(((.((( ،
جراح -باجليم ،والراء املشدّ دة ،واحلاء املهملة-
ّ
[ّ ]146

(((
(((
أخريا
[َ ]147ج ْحدَ ر بن املغرية ،بفتح اجليم  ،وإسكان احلاء املهملة ،والراء ً

بعد الدال املهملة املفتوحة(((.

(((
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ثم الفاءّ ،
[َ ]148جفري بن حکم  -بفتح اجليم ّأو ًالّ ،

ثم الراء -وقيل(((َ :ج ْيفر ،باجليم ّأو ًال((( املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها((( نقطتان الساكنة،
ّ

والفاء ،والراء.

[ُ ]149ج َه ْيم -باجليم املضمومة ،واهلاء املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان

الساكنة -بن أيب َج ْهم -بفتح اجليم ،وإسكان اهلاء ،وامليم بعدها -ويقال :ابن أيب

جهمة ،بزيادة( ((1اهلاء.

«املدائني -بفتح امليم ،والدال املهملة ،وكرس الياء املنقوطة بنقطتني من حتتها،
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ويف آخرها نون -هذه النسبة إىل املدائن .»...األنساب.230/5 :
«املدائني».
((( (ف) :مل ترد:
ّ
((( (ض)« :جفري» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،336 :رجال ابن
ّ
الغضائري.46 :
ّ
((( (ش)« :باجليم».
کوفـي»( ،ن)
((( (ش ،ن ،ف) زيادة« :جهم -بفتح اجليم وإسکان اهلاء وامليم بعدها -بن حکيم
ّ
زيادة« :ثقة».
((( (عة ،ج ،ض) مل ترد« :بن حکم»( ،ف)« :بن احلکيم» ،وما أثبتناه من (ش) و(ن) وهو املوافق
النجايش ،الرقم ،337 :رجال
ملا يف رجال
الطويس ،الرقم.2122 :
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم ،2122 :وکذا ً
((( الحظ :رجال
نقال عنه يف :لسان امليزان ،144/2 :الرقم:
ّ

 ،638ولكن يف بعض نسخه« :جفري» .جممع الرجال.100/7 :
((( (ض) مل ترد« :باجليم ّأو ًال».
((( (ض) مل ترد« :حتتها».
(( ((1عة)« :لزيادة»! والظاهر أنَّه ٌ
مطبعي.
غلط
ٌّ
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بضم اجليمني((( ،والنون بعدمها -أبو ذر ،له خطبة
[ُ ]150جنْدَ ب بن ُجنادة-
ّ

النبي.
يذكر فيها األمور بعد ّ

بضم اجليم ،وإسكان النون ،وفتح الدال املهملة،
[ُ ]151جنْدَ ب بن عبد اهلل،
ّ

وبعدها باء من ّقطة حتتها نقطة.

((( (ج)« :اجليم».
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[حرف احلاء]
بضم احلاء املهملة ،وفتح امليم ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[ ]152حمُ َ ْيدّ -

ثم
الـم َثنّى ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط بعد امليم املضمومةّ ،
والدال املهملة -بن ُ

ثم ألف
الـمغْرى ،بفتح امليم ،وإسكان الغني املعجمة ،وبعدها راء ّ
النون املشدّ دة ،أبو َ
مقصورة((( ،وقيل((( :ممدودة(((.

[ ]153احلكم بن عتيبة((( ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،بعد العني ،والياء املن ّقطة

حتتها نقطتان((( ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة(((.

بيعي((( -بفتح السني املهملة ،والباء املن ّقطة
الس ّ
[ ]154حمُ َ ْيد -مص َّغ ًرا -بن شعيب َّ

اهلمداين((( ،بالدال املهملة.
ثم العني املهملة-
ّ
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
حتتها نقطةّ ،
((( (عة ،ض)« :مقصور».
النجاشـي ،الرقم ،340 :الفهرست ،الرقم ،236 :رجال
((( هکذا أثبته يف رجال
الطوسـي،
ّ
ّ
الرقم ،2388 :من ال حيرضه الفقيه ،466/4 :وما يف املتن موافق ملا يف رجال
الربقي.21 :
ّ
((( (عة ،ض)« :ممدود».
ِّ
ـي ،الرقم ،370-368 :رجال
((( (ج)« :عتبة» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
الكش ّ
الطويس ،الرقم ،2245 ،1332 ،1099 :رجال ابن داوود ،449 :الرقم.157 :
ّ
((( (ج)مل ترد« :حتتها نقطتان».
((( (ض)« :نقطة».
((( الحظ الرقم.76 :
((( الحظ الرقم.76 :
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[ ]155حمُ َ ْيد -مص ّغ ًرا -بن راشد بن((( غ ََّسان -بفتح الغني املعجمة ،وتشديد

الذهيل(((.
أخريا-
ّ
السني املهملة ،والنون ً

[َ ]156ح ْفص بن
البخرتي((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واخلاء املعجمة ،والتاء
ّ

املن ّقطة فوقها نقطتان.

[َ ]157ح ْفص بن غياث -بالغني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والثاء

املن ّقطة فوقها ثالث نقط((( بعد األلف -بن َط ْلق -بالطاء املهملة املفتوحة ،والالم

الساكنة ،والقاف -بن معاوية بن مالك بن احلارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن
بضم اجليم ،وفتح الشني املعجمة -بن َو ْهبِيل -بفتح الواو ،وإسكان اهلاء،
ُج َشم-
ّ

وكرس الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والالم -بن سعد
بضم العني املهملة ،والالم
ابن مالك بن النخع بن عمرو -بفتح العني -بن ُع َلة(((-
ّ
(((
بضم اهلمزة ،والدال املهملة املضمومة.
املفتوحة -بن خالد بن مالك بن ُأ ُدد ّ ،
((( الصواب« :أبو» ،کام ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،342 :الفهرست ،الرقم،885 :
ّ
رجال
الطويس ،الرقم.2393 :
ّ

ّ
سهوا المن العلاَّ مة» .نضد اإليضاح.117 :
قال علم اهلدى:
«ولعل هذا اإلبدال وقع من الناسخ ً
بضم الذال املعجمة وسكون اهلاء
السمعانـي:
«الدهلـي» ،وکيفام کان ،قال
((( (ش):
«الذهلـيّ -
ّ
ّ
ّ
ويف آخرها الالم -هذه النسبة إىل قبيلة معروفة ،وهو ذهل بن ثعلبة ،وإىل ذهل بن شيبان.»...
األنساب ،18/3 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.536/1 :
«أوله باء مفتوحة معجمة بواحدة وخاء معجمة وتاء معجمة باثنتني من فوقه».
(((
البخرتيَّ :
ّ
إكامل الكامل.459/1 :
((( (ض) مل ترد« :نقط».
الوهبيلـي« :هذه النسبة إىل وهبيل ،وهو
السمعانـي يف
((( (عة)« :علم» ،وما أثبتناه من «ف» .قال
ّ
ّ
بطن من النخع ،وهو وهبيل بن سعد بن مالك بن النخع بن عمرو بن علة بن جلد» .األنساب:
 ،619/5ومنه ُيعلم ّ
أن الصواب فيه بدل (خالد)( :جلد).
السمعانـي يف العيل« :هذه النسبة=
((( (ف)« :أدر» (ف ل)ُ « :أ َدد» ،والصواب ما يف املتن .قال
ّ
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[َ ]158ح ْفص بن سامل

أبو ولاّ د -بتشديد الالم ،والدال املهملة -احلنّاط ،باحلاء املهملة ،والنون املشدّ دة،

والطاء املهملة.

األمحيس((( ،باحلاء والسني
حممد بن سعيد -بالياء بعد العني-
[َ ]159ح ْفص بن َّ
ّ

املهملتني.

(((
مرتني بغري تكرار -بن زياد
محاد بن ّ
[ ]160حمُ َ ْيد -مص ّغ ًرا -بن زياد بن ّ
محاد ّ -

ثم الراء -الدِّ ْهقان((( -بكرس الدال
ابن َهوار -بفتح اهلاء ،والواو بعدها ،واأللفّ ،
وجها يف الواقفة.
املهملة -كان ثق ًة ،واقف ًّياً ،

بضم السني املهملة ،وإسكان الواو ،وفتح القاف
[َ ]161ح ْفص بن ُس ْو َقة-
ّ

ري -بفتح العني املهملة ،وإسكان امليم -موىل عمرو -بالواو -بن حريث
 -ال َع ْم ّ

املخزومي(((.
ّ

[َ ]162ح ْفص بن عاصم

لمي((( ،بفتح السني املهملة.
الس ّ
أبو عاصم َّ

=إىل علة ،وهو بطن من مذحج» .األنساب.232/4 :
((( الحظ الرقم.85 :
«مرتني بغري تکرار» ،وما يف
حـمـاد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يشهد بذلك قولهّ :
((( (ج)« :بن ّ
املتن موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.339 :
ّ
((( الحظ الرقم.29 :
((( الحظ الرقم.35 :
((( الحظ الرقم.28 :
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(((
األسدي
النارشي((( ،بالنون ،والشني
[ ]163احلكم((( بن سعد -بغري ياء-
ّ
ّ

املعجمة ،والراء.

بضم احلاء ،وفتح
[َ ]164حكَم -بفتح احلاء املهملة ،والكاف -بن ُح َك ْيم-
ّ
الكاف ،وإسكان الياء -أبو اّ
الصرييف((( ،قال
خلد -باخلاء املعجمة ،والالم املشدّ دة-
ّ
عم خلاّ د بن عيسى.
عيل بن نوح :هو ابن ّ
أبو الع ّباس أمحد بن ّ

[َ ]165حكَم بن أيمن َ
احلنَّاط ،باحلاء املهملة ،والنون املشدّ دة ،والطاء املهملة.

[َ ]166حكَم((( ال َقتَّات ،بفتح القاف ،وتشديد التاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والتاء

أخريا.
املن ّقطة فوقها نقطتان ً

بضم امليم ،والعني املهملة ،والفاء -أبو جعفر
الـمعافی(((-
ّ
[ ]167محدان بن ُ

يحي((( -بفتح الصاد املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املكسورة ،والياء املن ّقطة
َّ
الصبِ ّ
((( (ج ،ض ،ش ،ف)« :حکم».
((( الحظ الرقم.71 :
«النارشي -بفتح النون وسكون األلف وكرس الشني املعجمة والراء -هذه
((( قال ابن األثري:
ّ
النسبة إىل نارش بن األبيض بن كنانة بن مسيلمة بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بطن من
السمعاين النسبة إىل نارشة بن نرص بن سواءة بن احلارث
ثم قال :فاته أي
مهدان عا ّمتهم بمرصّ ،
ّ
ابن سعد بن مالك بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة ينسب إليه خلق كثري» .اللباب يف
هتذيب األنساب.289-288/3 :
((( الحظ الرقم.112 :
((( (عة) زيادة« :بن»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،355 :رجال
ّ
ابن داوود ،130 :الرقم.504 :
((( (عة)« :املعاف» ،وما أثبتناه موافق ملا يف األمايل (للطوسيّ ) ،630 :ح ،644 ،11ح،645 ،23
ح ،1رجال
النجايش ،الرقم ،356 :رجال ابن داوود ،134 :الرقم.516 :
ّ
املوحدة املفتوحة ،والياء الساكنة=،
بضم الصاد املهملة والباء
«الصبيحي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
ّ
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حممد.
حتتها نقطتان الساكنة ،واحلاء املهملة -من قرص صبيح موىل جعفر بن َّ

ِ
بي ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املفتوحة ،والغني
[ ]168حارث بن عبد اهلل ال َّتغْل ّ

املعجمة الساكنة ،والالم املكسورة.

بضم امليم -الن
َّرصي((( -بالنون قبل الصاد -بن نرص
ّ
الـمغَريةّ -
[ ]169حارث بن ُ

برصي ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والصاد املهملة.
ابن معاوية،
ّ
[ ]170احلسني بن َف ْهم ،بفتح الفاء ،وإسكان اهلاء.

ِ
ي((( ،باحلاء املهملة املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ ]171احلسني بن احلكم احلبرَ ّ

نقطة املفتوحة ،والراء.

[ ]172احلسن بن ظريف ،بالظاء املعجمة(((.
[ ]173احلسن بن َمتّيل ،بفتح امليم ،وتشديد التاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،وبعدها

ياء من ّقطة حتتها نقطتان ،وبعدها الم(((.

حممد بن ُع َب ْيد -مص ّغ ًرا -بن
عيل بن َّ
[ ]174احلسن -بفتح احلاء -بن أيب قتادة ّ
=واحلاء املهملة يف آخرها -هذه النسبة إىل صبيح» .األنساب.523/3 :
((( الحظ الرقم.83 :
«احلربي -بكرس احلاء املهملة وسكون الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
واحلربي -بكرس احلاء املهملة وفتح
الراء -هذه النسبة إىل احلرب الذي يكتب به وبيعه وعمله
ّ
الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها ال��راء -هذه النسبة إىل ثياب يقال هلا احل�برة» .األنساب:
.167-166/2
((( يذکره فيام يأيت بعنوان« :احلسن بن ظريف بن ناصح» .الحظ الرقم.208 :
«بضم امليم وتضعيف التاء املفتوحة والياء املثناة حتت» .رجال ابن داوود:
((( قال ابن داوود:
ّ
 ،115الرقم ،448 :وما يف املتن موافق ملا ذکره املصنِّف يف ترمجته يف خالصة األقوال.
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َح ْفص بن حمُ َ ْيد ،مص ّغ ًرا.

َّوفيل((( ،بفتح النون.
[ ]175احلسن بن َّ
حممد بن َس ْهل -بفتح السني -الن ّ

العم ّي((( -بالعني املهملة وامليم
بضم اجليمّ -
حممد بن جمُ هورّ -
[ ]176احلسن بن َّ

العم -بتشديد امليم -من متيم.
املشدّ دة -منسوب إىل بني ّ

ِ (((
[ ]177احلسن بن راشد -بالراء ّأو اًل -ال ُّط
بضم الطاء املهملة ،وبعدها
فاو ّي ّ ،

فاء ،والواو املكسورة بعد األلف.

(((
(((
(((
ثم الياء املشدّ دة،
[ ]178احلسن بن أيب سعيد هاشم بن ح ّيان ،باحلاءّ ،

«النوفلـي -بفتح النون وسكون الواو وفتح الفاء ويف آخرها الم -هذه النسبة
((( قال ابن األثري:
ّ
عم عبد املطلب جدّ رسول اهلل ،وإىل نوفل بن احلارث بن عبد
إىل نوفل بن عبد مناف وهو ّ
املطلب» .اللباب يف هتذيب األنساب.332/3 :
((( الحظ الرقم.78 :
بضم الطاء املهملة ،وفتح الفاء ،ويف آخرها واو ،بعد
«الطفاوي-
السمعانـي:
((( ق��ال
ّ
ّ
ّ
األلف -هذه النسبة إىل طفاوة» األنساب ،68/4 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب/2 :
.283
((( قد ورد يف مجيع النسخ التي بأيدينا هکذا ،ولکن الصواب« :احلسني» .الح��ظ :رجال
الغضائري ،117 :الرقم ،188 :رجال ابن داوود:
النجايش ،الرقم ،78 :رجال ابن
ّ
ّ
 ،443الرقم ،132 :کام أنّه قد ورد يف أسانيد الروايات« :احلسني» ،وعلی سبيل املثال الحظ:
املحاسن ،388/2 :ح ،14الكايف ،584/2 :ح ،39/4 ،20ح.5

نعمّ ،
إن ابن داوود ذکر احلسن بعنوان :نسخة رجال ابن داوود ،443 :الرقم.132 :

	کام قد ورد يف موضع( :احلسن) عيون أخبار الرضا ،213/2 :ح ،20وهذا يف متن الرواية
ال سندها ،ولکن يف نسخة منها( :احلسني) .بحار األنوار.114/49 :
((( (ض) مل ترد« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،78 :رجال ابن
ّ
الغضائري ،117 :الرقم ،188 :رجال ابن داوود ،443 :الرقم.132 :
ّ
«املکاري».
((( (عة) زيادة:
ّ
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أخريا(((.
والنون ً

[ ]179احلسني((( بن بِ ْسطام -بكرس الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة
الساكنة ،والطاء املهملة .وأخوه أبو عتّاب -بالعني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان
أخريا.
املشدّ دة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ً

الو َّشاء((( -بالشني املعجمة املشدّ دة -الـخَ زّاز(((،
عيل بن زياد َ
[ ]180احلسن بن ّ

باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني بينهام ألف.

[ ]181احلسن((( بن ّ
عيل بن ب ّقاح ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والقاف املشدّ دة،

واحلاء املهملة.

دي((( ،بفتح السني
[ ]182احلسني -بالياء -بن عبيد اهلل -بالياء ً
الس ْع ّ
أيضاَّ -

املهملة ،وإسكان العني املهملة ،والدال املهملة بعدها.

[ ]183احلسن((( بن ُخ ّرزاذ ،باخلاء املعجمة املضمومة ،والراء املهملة املشدّ دة،
«أخريا».
((( (ف) مل ترد:
ً
النجاشـي ،الرقمً ،79 :
((( (ض ،ف)« :احلسن» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
ونقال عنه
ّ
يف :لسان امليزان ،275/2 :الرقم.1140 :
((( الحظ الرقم.125 :
((( (ج ،ش ،ض)« :خزاز».
النجايش ،الرقم ،82 :املحاسن:
((( (ج)« :احلسني» .ولکن الصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
ّ
 ،40/1ح ،294/1 ،49ح ،387/2 ،456ح 1الكايف ،604/2 :ح ،51/4 ،5ح،5
 ،50/6ح.7

«السعدي -بفتح السني وسكون العني ،ويف آخرها الدال ،املهمالت -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل عدّ ة قبائل .)...للمزيد ينظر :األنساب ،255/3 :واللباب يف هتذيب األنساب:
.119-118/2
((( (ف)« :احلسني» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،198 ،87 :رجال=
ّ
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والزاي املعجمة ،والذال املعجمة(((.
[ ]184احلسني بن ْ
إشكيب((( ،باهلمزة املكسورة ،والشني املعجمة الساكنة،

والكاف ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.
(((
[ ]185احلسن بن الط ّيب ُّ
الش
بضم الشني املعجمة(((.
ّ
جاعي ّ ،

أخريا.
[ ]186احلسني بن َعالن ،بفتح العني املهملة ،وتشديد الالم ،والنون ً

الـحنَّاط -باحلاء املهملة ،والنون -موىل بني
[ ]187احلسني بن موسى بن سامل َ
ثم بني والِ َبة ،بكرس الالم ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة.
أسدّ ،
[ ]188احل���س���ن((( ب���ن ع��ط��ي��ة -ب��ال��ع�ين امل��ه��م��ل��ة ،وال���ط���اء امل��ه��م��ل��ة،

حل��نَّ��اط -ب��احل��اء املهملة ،وال��ن��ون-
وال��ي��اء املن ّقطة حتتها نقطتان امل��ش��دّ دة -ا َ

غ�ش�ي((( -ب��ال��دال املهملة املضمومة ،وال��غ�ين املعجمة ،وال��ش�ين املعجمة-
ال���دُّ
ّ
=الطويس ،الرقم.5683 :
ّ
((( قال ابن داوود« :احلسن بن خرزاد ،باخلاء فالراء الساكنة فالزاء املعجمة» .رجال ابن
داوود ،439 :الرقم.116 :
((( قد أثبته ابن داوود تارةً« :إسکيب» .رجال ابن داوود ،121 :الرقم ،465 :وأخری
«إشکيب» .رجال ابن داوود ،121 :الرقم ،467 :اَّإل ّ
أن ما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم ،88 :رجال
الطويس ،الرقم.6072 ،5838 ،5681 :
ّ
ّ
بضم الشني املعجمة ،وفتح اجليم ،ويف آخرها العني املهملة-
«الشجاعي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
هذه النسبة إىل شجاع ،وهو اسم جلدّ املنتسب إليه» .األنساب.403/3 :
أيضا .الحظ الرقم.231 :
((( ويأيت ذکره هبذا العنوان ً
((( (ف)« :احلسني» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،93 :الفهرست ،الرقم:
ّ
الطويس ،الرقم ،2163 :رجال
 ،188رجال
الربقي ،26 :رجال الكشيِّ ّ .367 :
ّ
ّ

((( قال ابن األثري« :الدغشيّ  -بفتح الدال وسكون الغني وبعدها شني معجمة -نسبة إىل دغش بن
عمرو بن سلسلة بن غنم بن ثوب بن معن بن عنود .»...اللباب يف هتذيب األنساب.503/1 :
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الـم
حاريب((( -بامليم املضمومة ،واحلاء املهملة ،والراء ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة -أبو
ُ
ّ

أخريا.
ناب ،بالنون ّأو اًل ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ً

[ ]189احلسن بن رب��اط ،بالراء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والطاء

املهملة.

ري ،بفتح اجليم ،وإسكان احلاء
الـج ْحدَ ّ
[ ]190احلسن بن احلسني بن احلسن((( َ

أخريا املكسورة.
املهملة ،وفتح الدال املهملة ،والراء ً

ي ،بالسني املفتوحة املهملة ،والراء املهملة.
[ ]191احلسن بن السرَّ ّ
[ ]192احلسن

(((

بن َز ْي��دان -بالزاي املفتوحة ،واألل��ف ،والنون بعد الدال

مي((( و((( ،بكرس الصاد املهملة ،وامليم بعد الراء.
املهملة -الصرِّ ّ

�ماين((( ،بالعني املهملة املضمومة بعد
عيل بن أيب عقيل ال�� ُع ّ
[ ]193احلسن بن ّ

((( الحظ الرقم.275 :
((( (ف) مل ترد« :بن احلسن» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،95 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،2151 :بل هکذا ذکره املصنِّف يف خالصة األقوال.
ّ
رجال
يف
ملا
املوافق
وهو
«احلسني»،
((( (ن):
النجاشـي ،الرقم ،99 :وما يف املتن موافق ملا يف
ّ
رجال ابن داوود ،107 :الرقم.411 :
«الصريمي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ج):
النجاشـي ،الرقم ،99 :رجال ابن
ّ
ّ
داوود ،107 :الرقم.411 :
((( الحظ الرقم.271 :
بضم َّأوله ،وختفيف ثانيه ،وآخره نون -اسم كورة عرب َّية عىل ساحل
احلمويُ « :عامن-
((( قال
ّ
ّ
ثم التشديد،
بحر اليمن واهلند» .معجم البلدان ،150/4 :وقال ً
أيضا« :ع�ّم�اّ ن ،بالفتح ّ
وآخره نون ،بلد يف طرف الشام ،وكانت قصبة أرض البلقاء واألكثر يف حديث احلوض،
أيضا ...وقيلّ :
إن عامن هي مدينة دقيانوس
ثم حكى فيه ختفيف امليم ً
كذا ضبطه اخلطا ّ
يب ّ
وبالقرب منها الكهف والرقيم معروف عند أه��ل تلك ال��ب�لاد ،واهلل أع��ل��م» .معجم=
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الالم(((.
حممد بن أمح��د الص ّفار
[ ]194احلسن بن َّ

نقطة.

(((

ال
��ب�صري ،بالباء املن ّقطة حتتها
ّ

بضم الزاي((( ،والدال املهملة
ُّبيدي(((،
عيل بن أيب املغرية الز ّ
ّ
[ ]195احلسن بن ّ

قبل الياء.

عيل بن َسبرْ ة ،بفتح السني املهملة ،وإسكان الباء املن ّقطة حتتها
[ ]196احلسن بن ّ

نقطة ،والراء املفتوحة.

[ ]197احلسن بن ال ِّز ْب ِرقان ،بالزاي املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة الساكنة،

أخريا.
والراء املكسورة ،والقاف ،والنون ً

بضم العني املهملة ،وختفيف امليم ،ويف آخرها
امين،
=البلدان ،151/4 :وقال
ّ
السمعاين« :ال ُع ّ
ّ
النون ،هذه النسبة إىل ُعامن ،وهي من بالد البحر أسفل البرصة» .األنساب ،235/4 :وقال
أيضا« :ال َعماَّ ّين -بفتح العني املهملة ،وامليم املشدَّ دة ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل عماَّ ن،
ً
وهو موضع بالشام» .األنساب.236/4 :
((( قال الشيخ يف الفهرست« :احلسن بن عيسى ،أبو ّ
العامنـي».
عيل ،املعروف بـ :ابن أيب عقيل
ّ
الفهرست ،الرقم ،203 :ومثله يف موضع آخر الفهرست ،الرقم ،910 :وکذا يف رجال
الطويس ،الرقم ،6118 :وللتفصيل الحظ ترمجته يف خالصة األقوال.
ّ
((( الحظ الرقم.621 :
بيدي -بفتح الزاي وكرس الباء وسكون الياء والدال غري املنقوطة -بلدة
((( قال السمعانيّ َّ :
«الز ّ
بضم الزاي وفتح الباء املنقوطة بواحدة بعدها ياء معجمة بنقطتني
من بالد اليمنُّ ...
والز ّ
بيديّ -
من حتتها ويف آخرها دال مهملة -هذه النسبة إىل زبيد وهي قبيلة قديمة من مذحج أصلهم من
اليمن نزلوا الكوفة .»...األنساب.135/3 :
((( (عة) زيادة« :والباء».
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((( و(((
(((
نـي
بضم العني املهملة ،وفتح الراء والنون
[ ]198احلسن بن احلسني ال ُع َر ّ
ّ ،

بعدها.

[ ]199احلسني بن أيب العالء اخل ّفاف((( ،باخلاء املعجمة ،والفاء قبل األلف

وبعدها.

األوىل صاد مهملة.
اخلصاف((( ،عوض الفاء ّ
وقيلّ :

ِ
ري((( ،بكرس امليم ،وإسكان النون.
[ ]200احلسني بن أمحد الـمنْ َق ّ

بضم النون ،وفتح العني ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها
[ ]201احلسني بن ُن َع ْيم،
ّ

نقطتان(((.

األمحيس((( ،باحلاء املهملة ،والسني املهملة.
[ ]202احلسني بن عثامن
ّ
((( (ج ،ض)« :احلسني» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.111 :
ّ
((( (عة)« :العرين»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،111 :هتذيب
ّ
األحكام ،170-169/6 :ح ،396/6 ،4ح ،32لسان امليزان.200-199/2 :
وضم الراء ،ويف بعضها ُأثبت اسمه
قال علم اهلدى« :يف بعض النسخ ُأثبت بفتح العني
ِّ
بالتصغري ،وهو خطأ» .نضد اإليضاح.88 :
بضم العني ،وفتح الراء املهملتني ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل
((( قال
السمعانـي« :ال ُعرنيّ ّ -
ّ
عرينة .»...األنساب.182/4 :
السمعانـي« :اخل ّفاف -بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الفاء األوىل -هذه احلرفة لعمل اخلفاف
((( قال
ّ
التي تلبس» .األنساب.386/2 :
َ
«الـخ َّصاف -بفتح اخلاء املنقوطة والصاد املهملة ويف آخرها الفاء -واملشهور
السمعانـي:
((( قال
ّ
هبذه احلرفة» .األنساب.376/2 :
((( الحظ الرقم.127 :
((( (ش) مل ترد« :الياء املن ّقطة حتتها نقطتان».
((( الحظ الرقم.85 :
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أمحس((( من((( بجيلة.
[ ]203احلسني بن ثور((( -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن أيب فاختة  -بالفاء

ّأو اًل ،واخلاء املعجمة بعد األلف املكسورة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان -سعيد بن

بضم احلاء.
حمُ ْ رانّ ،

(((
بضم الغني املعجمة ،وإسكان النون ،وفتح الدال
[ ]204احلسني بن أيب ُغنْدَ رّ ،

أخريا.
املهملة ،والراء ً

[ ]205احلسن بن َع ْمرو -بفتح العني -بن ِمنْهال -بكرس امليم ،وإسكان النون،
ِ
أخريا.
والالم بعد األلف -بن م ْقالص ،بكرس امليم ،وإسكان القاف والصاد ً
بضم العني -بن حمُ ْ ��ران
اهل��م��داين((( ،بالدال
[ ]206احلسني بن ُع َبيد اهلل-
ّ
ّ

املهملة.

((( (عة) زيادة« :و».
((( (ن)« :بن» والصواب ما يف املتن .الحظ الرقم.85 :
((( (ش)« :ثون» ،وقال علم اهلدى« :الصواب ّ
أن اسمه «ثوير» بالتصغري ،كام هو مثبت يف كثري
ٍ
واحد من علامئنا يف كتب الرجال» .نضد اإليضاح.102 :
غري
من كتب احلديثّ ،
ونص عليه ُ
أقولّ :
إن الذي عثرنا عليه يف املصادر« :ثوير» .الحظ :رجال
النجايش ،الرقم،125 :
ّ
الطويس ،الرقم ،2455 ،2205 :رجال
الفهرست ،الرقم ،231 :رجال
الربقي،27 :
ّ
ّ
رجال ابن داوود ،122 :الرقم ،468 :اَّإل ّ
أن ما يف املتن موافق ملا أثبته املصنِّف يف خالصة

األقوال.
((( (ض ،ج ،ن ،عة) مل ترد« :أيب»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،126الفهرست ،الرقم ،235 :وهکذا ورد يف أسانيد األخبار ،وعلی سبيل املثال الحظ :كامل
الزيارات ،68 :ح ،99-98 ،1ح ،1هتذيب األحكام ،258/4 :ح ،260/4 ،4ح ،10األمايل
للطويس ،666 :ح ،667 ،2-1ح ،669 ،5ح.12
ّ
((( الحظ الرقم.76 :
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الـح ِريش ،بفتح احلاء املهملة ،وكرس الراء ،وبعدها
[ ]207احلسن بن الع ّباس بن َ

(((
أخيـرا.
ياء من ّقطة حتتها نقطتان ،وشني معجمة
ً

[ ]208احلسن بن َظريف -بالظاء املعجمة املفتوحة -بن ناصح(((.
[ ]209احلسن بن َعنْ َبسة ،بالعني املهملة املفتوحة ،والنون الساكنة ،والباء املن ّقطة

حتتها نقطة املفتوحة ،والسني املهملة املفتوحة.

عيل
ثم التاء
ّ
الزيتوين ،بالزاي ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
[ ]210احلسن بن ّ

املن ّقطة فوقها نقطتان ،والنون بعد الواو.

[ ]211احلسن بن أمحد بن ُ
ريذويه((( ،بالراء((( ّأو اًل ،والياء((( الساكنة بعدها ذال

ثم ياء.
معجمة مضمومة ،بعدها واوّ ،

(((
وضم الباء وإسكان
بضم النون
حممد الن ُّْو ُبخْ ّ
[ ]212احلسن بن موسى ،أبو َّ
ّ
تي ّ ،

الواو واخلاء.

[ ]213احلسني بن شا ُذويه((( -بالشني املعجمة ،والذال((( املضمومة ،والياء املن ّقطة
((( (عة)« :الشني املعجمة».
((( ذکره ساب ًقا بعنوان« :احلسن بن ظريف» .الحظ الرقم.172 :
((( (ف)« :زيذويه» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،145 :رجال ابن
ّ
داوود ،103 :الرقم.393 :
((( (ف)« :بالزاي» ،الحظ :اهلامش السابق.
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطتان».
((( الحظ الرقم.688 :
((( (ش ،ض)« :شادويه» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،153 :رجال ابن
ّ
الغضائري ،53 :لسان امليزان ،287/2 :الرقم.1198 :
ّ
((( (ش ،ض)« :الدال» .الحظ :اهلامش السابق.
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الصحاف.
صحا ًفا ،فيقال:
ّ
حتتها نقطتان بعد الواو -أبو عبد اهلل الص ّفار((( ،وكان ّ
الصويف((( ،بفتح العني املهملة ،وإسكان النون ،وفتح
[ ]214احلسني بن َع ْن َبسة
ّ

الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة.

[ ]215احلسني بن إبراهيم بن ميسور -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني

املهملة -الصائغ ،بالغني املعجمة.

حممد
املخزومي((( اخلزّاز -باخلاء املعجمة ،والزاي
ّ
[ ]216احلسني بن جعفر بن َّ

قبل األلف وبعدها -املعروف بابن
اخلمري((( ،باخلاء املعجمة.
ّ

ِ
يبي((( و((( -باخلاء املعجمة املفتوحة ،والصاد
[ ]217احلسني بن محدان الـخَ ص ّ

املهملة املكسورة((( ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،بعدها باء من ّقطة حتتها نقطة-
((( الحظ الرقم.621 :
بضم الصاد املهملة ،والفاء بعد الواو -هذه النسبة اختلفوا فيها:
السمعانـي:
((( قال
«الصوفـيّ -
ّ
ّ

منهم من قال :منسوبة إىل لبس الصوف ،ومنهم من قال :من الصفا ،ومنهم من قال :من بني
يتزهدون ويتق َّللون من الدنيا ،فنسبت هذه الطائفة إليهم،
صوفة ،وهم مجاعة من العرب كانوا ّ
واشتهر هبذه النسبة مجاعة من األكابر ،وصنّفوا فيهم التصانيف» .األنساب.566/3 :
((( الحظ الرقم.35 :
((( الحظ الرقم.99 :
النجاشـي ،الرقم ،159 :رجال
((( الحظ :رجال
الطوسـي ،الرقم ،6098 :وقال ابن
ّ
ّ
ِّ
احلضيني ،باحلاء املهملة والضاد
بخط أيب جعفر ،وبعض أصحابنا قال:
داوود« :كذا رأيته
ّ
ثم ّ
إن ابن
املعجمة والياء املثناة حتت والنون» .رجال ابن داوود ،444 :الرقمّ ،136 :
الغضائري.54 :
«احلصيني» .رجال ابن
الغضائري جعله:
ّ
ّ
ّ
«اخلصيبي -بفتح اخلاء املنقوطة وكرس الصاد املهملة وسكون الياء آخر
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
احلروف ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة -هذه النسبة إىل اخلصيب ،وهو اسم رجل» .األنساب:
.376/2
((( (ض) مل ترد« :املكسورة».
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(((
وضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والياء
بضم اجليم ،وإسكان النون بعدها،
ُ
الـجنْ ُب ّ
ّ
الئي ّ ،

أخريا بغري نون.
ً

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
حممد بن الفرزدق بن ُب َجي-
ّ
[ ]218احلسني بن َّ

(((
بضم القاف،
عي(((،
وفتح اجليم ،وإسكان الياء ،وال��راء
أخ�يرا -املعروف بال ُق ْط ّ
ّ
ً
ِ
أخرياُّ -
وكل َم ْن
وإسكان الطاء ،كان يبيع اخلرق -باخلاء املكسورة املعجمة ،والقاف ً

قطع بموت الكاظم كان قطع ًّيا.

[ ]219احلسني بن خالويه ،باخلاء املعجمة.
القم ّي الـخَ زّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني قبل
عيل ِّ
[ ]220احلسني بن ّ

األلف وبعدها.

بضم امليم ،وكرس الغني املعجمة -أبو
الـم ِغرية(((-
ّ
[ ]221احلسني بن أمحد بن ُ

ثم إنّه قد اختلفت األقوال يف ضبط هذه الکلمة:
((( (ش ،ف ،ج):
ّ
«اجلنبالي» ّ

الطويس ،الرقم.6098 :
النجايش ،الرقم ،159 :رجال
(اجلنبالين) رجال
أ.
ّ
ّ
ّ

الغضائري ،54 :رجال ابن داوود ،444 :الرقم.136 :
(اجلنبالئي) رجال ابن
ب.
ّ
ّ

قال الس ّيد
املوحدة -اجلنبل:
الربوجردي:
ّ
«اجلنبالين-باجليم املضمومة والنون الساكنة والباء ّ
ّ
الضبي املحدّ ث» .طرائف املقال.168/2 :
حممد بن عصمة
ّ
جدّ أليب عبد اهلل َّ
((( (ج)« :الواو»!
بضم القاف وفتح الطاء وكرس العني املهملتني -هذه النسبة إىل بني
السمعانـي:
((( قال
«القطعيّ -
ّ
ّ
قطيعة ،وهم قوم من بني زبيد ،وزبيد بن مذحج .»...األنساب ،523/4 :اللباب يف هتذيب
«القطعي -بكرس القاف وفتح الطاء وكرس العني
أيضا:
األنساب ،46/3 :وقال
السمعانـي ً
ّ
ّ
القطعي .قال ابن ماكوال:
حممد بن الفرزدق
ّ
املهملتني -هذه النسبة إىل أيب عبد اهلل احلسني بن َّ
كوفـي مشهور معروف».
القطعي وهو
كان يبيع قطع الثياب ،ال الثياب الصحاح ،فقيل له
ّ
ّ
األنساب.524/4 :
((( يأيت ذکره بعنوان« :احلسني بن أمحد بن املغرية ّ
الثالج» .الحظ الرقم.229 :
197

وشن ِ
عبد اهلل ال ُب َ
بضم الباء ،وفتح الشني املعجمة ،وإسكان النون ،واجليم
ْج ّي(((،
ّ

املكسورة.

بضم العني ،واحلاء -بن إبراهيم الغ
َضاري((( بفتح
ّ
[ ]222احلسني بن ُع َب ْيد اهللّ -

الغني املعجمة ،والضاد املعجمة ،والراء املهملة بعد األلف بغري فصل.

املغريب
حممد بن يوسف الوزير ،أبو القاسم
عيل بن احلسني بن َّ
[ ]223احلسني بن ّ
ّ
من ولد بالس -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة -بن هبرام ُجور ،بالباء املن ّقطة

(((

أخريا ،صاحب (اختصار إصالح املنطق).
حتتها نقطة ،واجليم املضمومة ،والراء ً
حممد بن جعفر اخلالع ،باخلاء املعجمة ،والعني املهملة.
[ ]224احلسني بن َّ

عيل بن َبزيع ،بالباء املفتوحة املن ّقطة حتتها نقطة ،والزاي ،والياء
[ ]225احلسن بن ّ

املن ّقطة حتتها نقطتان ،والعني املهملة.
[ ]226احلسن

(((

بن َمت ّْويه -بفتح امليم ،وتشديد التاء املن ّقطة فوقها نقطتان

املوحدة وفتح الشني املعجمة وسكون النون ويف
بضم الباء
«البوشنجي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
ّ
آخرها اجليم -هذه النسبة إىل بوشنج ،وهي بلدة عىل سبعة فراسخ من هراة .»...األنساب:
.413/1
(الغضائري) ،وهو املوافق ملا ورد يف مجيع املصادر الرجال َّية رجال
((( وضبطه يف اخلالصة:
ّ
النجايش ،الرقم ،166 :رجال
الطويس ،الرقم ،6117 :تاريخ اإلسالم،277/28 :
ّ
ّ
لسان امليزان ،297/2 :الرقم.1230 :
«املغربـي -بفتح امليم ،وسكون الغني املعجمة ،وكرس الراء ،ويف آخرها الباء
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
املنقوطة بواحدة -هذه النسبة إىل بالد املغرب ،وفيهم كثرة يف فنون العلم قديماً وحدي ًثا.»...
األنساب ،352/5 :معجم البلدان.161/5 :
((( (ج ،ض ،ف ،عة)« :احلسني» ،وما أثبتناه من (ش) و(ن) ،ولع ّله الصواب ،کام يف كامل
النجايش ،الرقم ،197 :رجال
الزيارات ،187 :ح ،1رجال
الطويس ،الرقم،5971 :
ّ
ّ
وأ ّما (احلسني) فلم نجد هذا العنوان ال يف األسانيد ،وال يف املصادر الرجال َّية.
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املضمومة ،وإسكان الواو ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن
السندي -بالسني املهملة،
ّ

والنون.

[ ]227احلسني((( بن هد ّية ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة.

(((
(((
حممد بن منصور الصائغ ،بالغني املعجمة.
[ ] 228احلسني بن أمحد بن َّ

[ ]229احلسني بن أمحد بن املغرية الثالج ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط،

واجليم(((.

حممد بن بنان((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة والنون قبل األلف
[ ]230احلسني بن َّ

وبعدها(((.

[ ]231احلسن((( بن الط ّيب -بتشديد الياءُّ -
الش
جاعي((( ،بالشني املعجمة.
ّ

بضم امليم ،وفتح العني
الـم َعل،
ّ
[َ ]232حبيب -بفتح احل��اء املهملة -بن ُ

املهملة(((.

ّ
ولعل الصواب ما أثبتناه ،الحظ :رجال
((( (ج)« :احلسن» (ج ل)« :احلسني»،
النجاشـي
ّ
بتحقيقنا.35/1 :
((( (ف) مل ترد« :احلسني بن هد ّية».
((( (ض ،عة) مل ترد« :بن أمحد»ّ ،
ولعل الصواب ما يف املتن ،الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
.686
((( تقدّ م ذکره بعنوان« :احلسني بن أمحد بن املغرية» .الحظ الرقم.221 :
((( (ج)« :بيان»!
((( (عة)« :بعد األلف وقبلها».
((( (ض ،عة)« :احلسني» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،89 :تاريخ بغداد:
ّ
 ،344/7الرقم.3849 :
((( الحظ الرقم.185 :
((( (ض) مل ترد« :املهملة».
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(((
محاد بن عثامن بن َع ْمرو -بفتح العني -بن خالد
َمي
ّ
[ّ ]233
الفزاري ال َع ْرز ّ

(((

 -بفتح العني املهملة ،وإسكان ال��راء ،وفتح ال��زاي -ك��ان يسكن ع��رزم فنُسب

إليها.

أخريا ،واحلاء املهملة املفتوحة ّأو اًل -بن ِرفاعة ،بكرس
[َ ]234ح ّجاج -باجليم
ً

عيل ّ
اخلشاب ،بالشني املعجمة.
الراء ،والفاء ،والعني املهملة ،أبو رفاعة ،وقيل :أبو ّ

[َ ]235حريز -باحلاء املهملة املفتوحة ّأول((( ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،

(((
حممد
والزاي -بن عبد اهلل
األزدي((( ،من أهل الكوفة ونسب((( إىل
ّ
السجستاين  ،أبو َّ
ّ

سجستان؛ لكثرة سفره والتجارة((( إليها ،وكانت جتارته يف السمن والزيت.

[ُ ]236ح َصي -باحلاء املهملة املضمومة ،والصاد املهملة املفتوحة ،وإسكان

أخريا -بن املخارق -باخلاء املعجمة بعد امليم ،والراء بعد األلف ،والقاف
الياء ،والنون ً
يِ
بضم احلاء ،وإسكان الباء املن ّقطة
شّ ،
أخريا -بن عبد الرمحن بن ورقاء -ممدو ًدا -بن ُح ْب ّ
ً

«الفزاري -بفتح الفاء والزاي والراء يف آخرها بعد األلف -هذه النسبة إىل فزارة ،وهي قبيلة
(((
ّ
واألئمة» .األنساب ،380/4 :اللباب يف هتذيب األنساب.429/2 :
كان منها مجاعة من العلامء
َّ
«العرزمي -بفتح العني املهملة ،وسكون الراء ،وفتح الزاي املعجمة -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل عرزم ،وظنّي أنّه بطن من فزارة ،وجبانة عرزم بالكوفةّ ،
ولعل هذه القبيلة نزلت هبا
فنُسب املوضع إليهم» .األنساب.178/4 :
((( (ش ،ج)« :والراء».
السمعانـي« :السجستانيّ  -بكرس السني املهملة واجليم ،وسكون السني األخرى بعدها تاء
((( قال
ّ
منقوطة بنقطتني من فوق -هذه النسبة إىل سجستان ،وهي إحدى البالد املعروفة بكابل ،كان
هبا ،ومنها مجاعة كثرية من العلامء واملحدّ ثني» .األنساب.225/3 :
((( (ش)« :األرذليّ » .الحظ الرقم.104 :
((( (ج)« :ينسب».
((( (عة)( :للتجارة).
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حتتها نقطة ،وكرس((( الشني املعجمة.
(((
«علـي منّي وأنا
النبي ،روى عنه ثالثة أحاديث ،أحدها:
ُ
يش صاحب ّ
ّ
وح ْب ّ

منه»(((.

(((
بضم النون ،وإسكان الياء بعد العني املهملة(((.
حممد بن ُن َع ْيم ّ ،
[ ]237حيدر بن َّ

أيضا
[َ ]238حنان -بفتح احلاء املهملة ،وختفيف النون بعدها ،وبعد األلف نون ً

بضم احلاء املهملة،
أخريا -بن ُح َك ْيمّ -
 -بن َسدير -بالسني املهملة املفتوحة ،والراء ً

بضم الصاد املهملة ،وفتح اهلاء((( ،وإسكان الياء املن ّقطة
والياء قبل امليم -بن ُص َه ْيبّ -

حتتها نقطتان ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.

بضم احلاء املهملة ،وفتح الباء((( ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها
[ُ ]239ح َب ْيش-
ّ

((( (ض)« :بکرس».
«حبشـي بن جنادة بن نرص بن أسامة بن احلارث بن معيط بن عمرو بن جندل بن مرة بن
((( هو:
ّ
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ،وأ ّم جندل بن مرة سلول ابنة ذهل بن شيبان بن ثعلبة».
الطبقات الكربى.37/6 :
حبيش كام يف أصل الكتاب وبعض نسخ
هذا ولکن قال علم اهلدى« :إثبات الياء يف آخر
ّ
اخلالصة كأنّه سهو ،والصواب حبش بدون ياء كام يف بعض آخر منها وضبطه اآلخرون ،وهو
الكويف» .نضد اإليضاح.110 :
حبش بن جنادة أبو جنادة السلو ّيل
ّ
((( الحظ :الكامل ،443-442/2 :تاريخ مدينة دمشق ،346-345/42 :هتذيب الكامل:
 ،350/5تذكرة احلفاظ ،455/2 :سري أعالم النبالء.212/8 :
حممد» ،ولکن ما يف املتن موافق
((( أثبته املصنِّف يف خالصة األقوال بعنوان« :حيدر بن نعيم بن َّ
الطويس ،الرقم ،6073 :الفهرست ،الرقم ،259 :رجال ابن داوود ،136 :الرقم:
لرجال
ّ
.532
((( (ج) مل ترد« :املهملة».
((( (ض ،ج)« :احلاء».
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطة».
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بضم امليم ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
نقطتان ،والشني املعجمة -بن ُم َب ّـشـر-
ّ
حممد ،و(حبيش) لقبه(((.
أخريا -واسم حبيش َّ
وتشديد الشني املعجمة ،والراء ً

[َ ]240ح ْن َظلة -باحلاء املهملة املفتوحة ،والنون ،والظاء املعجمة املفتوحة -بن

زكر ّيا بن حييى بن حنظلة بن خالد بن ال َع َّيار ،بالعني املهملة املفتوحة ،والياء املن ّقطة
أخريا.
حتتها نقطتان املشدّ دة ،والراء ً

ِ
الـجماَّ ل -باجليم -موىل بني كاهل بن((( أسد ،وقيل:
[َ ]241حسان بن م ْهران َ
موىل ل َغنِي ،بالغني املعجمة املفتوحة ،والنون املكسورة.
أخريا -بن زائدة-
بضم احلاء املهملة ،وإسكان اجليم ،والراء
[ُ ]242ح ْجر-
ّ
ً

احلرضمي((( ،بالضاد املعجمة.
بالزاي ،والدال املهملة-
ّ

عيل بن ز ُْهرة
احللبي((( ،قال الس ّيد السعيد
بضم الزاي-
ّ
ّ
احلسينيّ -
[ ]243محزة بن ّ

املوسويّ :
كتاب (قبس األنوار يف نرصة العرتة األخيار)،
إن((( له
صفي الدين بن معدّ
َ
ّ

وكتاب ( ُغنية النزوع)(((.

((( (ش ،ض ،ج ،عة)« :لقب».
ّ
َاهلـي -بفتح َّأوله
((( (ش ،ن ،عة)« :من»،
ولعل الصواب ما يف املتن .قال ابن األثري« :الك ّ
وسكون األلف وكرس اهلاء والالم -هذه النسبة إىل ...كاهل بن أسد بن خزيمة .»...اللباب
يف هتذيب األنساب.79/3 :
((( الحظ الرقم.328 :
املوحدة -حلب بلدة كبرية
السمعانـي:
((( قال
«احللبي -بفتح احلاء املهملة والالم ويف آخرها الباء ّ
ّ
ّ
بالشام من ثغور املسلمني توصف بر ّقة اهلواء .»...األنساب.246/2 :
((( (عة) مل تردّ :
«إن».
((( (ف) زيادة« :يف علم األصول والفروع».
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[حرف اخلاء]
[ ]244خالد بن سعيد ،أبو سعيد((( ال َق َّمـاط((( ،بالقاف املفتوحة ،وامليم املشدّ دة،

والطاء املهملة.

ٍ
فصل-
[ ]245خالد بن ما ّد((( -بامليم ّأو ًال ،والدال املهملة املشدّ دة بعد األلف بال

(((
القالنيس
الكوفـي.
ّ
ّ

أخريا -بن يزيد بن
[ ]246خالد بن َجرير -باجليم املفتوحة ،والراء ،والياء ،والراء ً

َجرير ،باجليم املفتوحة ،والراءين املهملتني.

أخرياَ -
اجل َّوان(((،
[ ]247خالد بن نَجيح -بالنون املفتوحة ،واجليم ،واحلاء املهملة ً

((( (ن ،ج ،ض) مل ترد« :أبو سعيد»ّ ،
ولعل الصواب ما يف املتنّ ،
فإن املصنِّف -کام قلنا يف املقدّ مة-
النجايش ،وما يف املتن موافق ملا يف
متأ ّثر يف ذکر العناوين عن
النجايش ،الحظ :رجال
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.387 :
ّ
القامط :احل ّبال ،ومن يصنع ال ُق ُمط للصبيان .تاج العروس.392/10 :
((( ّ
((( ما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،388 :الفهرست ،الرقم ،266 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،2558 :من ال حيرضه الفقيه.444/4 :
ّ
اَّإل ّ
أن املصنِّف أثبته يف خالصة األقوال« :زياد» ،وهو املوافق ملا يف رجال
الطويس ،الرقم:
ّ
 ،2555رجال
الربقي ،31 :وللتفصيل الحظ ترمجته يف خالصة األقوال.
ّ

السمعانـي« :القالنسيّ  -بفتح القاف والالم ألف بعدها النون املكسورة ويف آخرها السني
((( قال
ّ
املهملة -هذه النسبة إىل القالنس ،مجع قلنسوة ،وعملها .»...األنساب.571/4 :
((( الحظ الرقم.14 :
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أخريا.
باجليم املفتوحة ،والواو املشدّ دة ،والنون ً

[ ]248خالد بن َصبِيح ،بالصاد املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،واحلاء املهملة.

[ ]249خالد بن يزيد -بالزاي -بن َج َبل ،باجليم املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها

نقطة املفتوحة ،والالم.

[ ]250خالد بن أيب ك َِريمة ،بفتح الكاف ،وكرس الراء ،واهلاء بعد امليم.
[ ]251خالد بن ُط ْهامن -بالطاء املهملة املضمومة ،واهلاء الساكنة ،وامليم والنون

السلولـي(((،
 أبو العالء اخل ّفاف((( -باخلاء املعجمة ،والفاء قبل األلف وبعدها-ّ
بالسني املهملة ،والالمني بينهام واو.

(((
بضم العني املهملة ،وإسكان
ْيل ّ ،
[ ]252خالد بن يزيد -بالزاي -أبو يزيد ال ُعك ّ

الكاف.

محاد بن نارش ،بالنون ،والشني املعجمة بعد األلف ،والراء
[ ]253خلف بن ّ

أخريا.
ً

بضم اخلاء املعجمة ،وفتح الالم ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها
[ُ ]254خ َل ْيد-
ّ

((( الحظ الرقم.199 :
وضم الالم الأُوىل -هذه النسبة إىل بني
السمعانـي« :الس ُلوليّ  -بفتح السني املهملة
((( قال
ّ
ّ
سلول ،وهي قبيلة من الكوفة .»...األنساب ،282/3 :اللباب يف هتذيب األنساب/2 :
.131
بضم العني املهملة ،وسكون الكاف ،وكرس الالم -هذه النسبة
السمعانـي« :العكليّ -
((( قال
ّ
ّ
إىل عكل ،وهو بطن من متيم .»...األنساب ،223/4 :اللباب يف هتذيب األنساب/2 :
.352
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نقطتان ،والدال املهملة -بن أوىف -بالفاء -أبو الربيع
ي((( -بالعني
الشامي((( ال َعن َِز ّ
ّ
املهملة املفتوحة ،والنون املفتوحة ،والزاي املكسورة.

دي((( ،بفتح العني املهملة ،وإسكان الباء
[ ]255خليل((( -باخلاء املعجمة -ال َع ْب ّ

املن ّقطة حتتها نقطة.

[ ]256اَّ
بضم السني املهملة
السدى-
ّ
خلد -باخلاء املعجمة ،والالم املشدّ دةُّ -

 البزَّاز -بالزاءين املعجمتني بينهام ألف -وقيل :إنّه خلاَّ د بن خلفاملقري((( ،خال
ّ

عيل
الصرييف((( ،أبو سمينة.
ّ
َّ
حممد بن ّ

[َ ]257خ ْيثمة ،باخلاء املفتوحة املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة،
والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،وامليم ،واهلاء ،ال يعرف بغري هذا.
[ ]258خطاب بن َمسلمة ،بامليم املفتوحة ّأو اًل ،بعدها سني مهملة ،وبعد الالم

ميم ،ثقة ،له كتاب.

ي -ب��اخل��اء امل��ع��ج��م��ة امل��ف��ت��وح��ة ،وال���ي���اء امل��ن�� ّق��ط��ة حتتها
[َ ]259خ���� ْي��َب�رَ ّ
ث��م
ن��ق��ط��ت��ان ال��س��اك��ن��ة ،وال���ب���اء امل��ن�� ّق��ط��ة حت��ت��ه��ا ن��ق��ط��ة امل��ف��ت��وح��ة ،وال������راءّ ،
((( (ش)« :السامي» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،403 :رجال ابن
ّ
داوود ،141 :الرقم.563 :
السمعانـي« :ال َعن َِز ّي -بفتح العني املهملة ،والنون ،وكرس الزاي -هذه النسبة إىل عنزة،
((( قال
ّ
حي من ربيعة» .األنساب ،250/4 :و.252-251/4
وهو ٌّ
((( ف« :خليد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،404 :الفهرست،
ّ
الرقم.275 :
((( الحظ الرقم.23 :
«املغربـي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ش):
النجاشـي ،الرقم.405 :
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.112 :
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(((
الطحان.
الياء
علـي ّ
أخريا -بن ّ
ً

[َ ]260خيرْ ان -باخلاء املعجمة املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة،

أخريا -موىل الرضا.
والراء ،واأللف ،والنون ً

((( (ج)« :الراء».
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[حرف الدال]
قي((( و(((،
الر ّ
[ ]261داوود بن كثري -بالثاء املثلثة فوقها ثالث نقط بعد الكافّ -

بالراء املهملة املشدّ دة ،والقاف ،ضعيف جدًّ ا ،يكنّى أبا خالد ،وأبا سليامن((( ،روى عنه

احلماّ ّين((( ،باحلاء املهملة ،وامليم املشدّ دة ،والنون قبل الياء(((.

[ ]262داوود بن أسد -بالسني املهملة -بن ُع َفي -بالعني املضمومة ،والفاء

أخريا -أبو األحوص -باحلاء
املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والراء
ً
املهملة ،والصاد املهملةِ -
الـم
رصي ،بكرس امليم.
ّ
بضم الكاف ،وإسكان الواو ،وفتح الراء -أبو سليامن
[ ]263داوود بن ك ُْو َرةّ -

القم ّي.
ِّ

«الربقي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ج):
النجاشـي ،الرقم ،410 :الفهرست،
ّ
ّ
الغضائري.58 :
الرقم ،281 :من ال حيرضه الفقيه ،494/4 :رجال ابن
ّ
«الرقي -بفتح الراء ويف آخرها القاف املشدّ دة -هذه النسبة إىل الر ّقة ،وهي
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
بت هبا ليلة ،وإنّام ُس ِّميت الر ّقة؛ ألنهّ ا عىل ِّ
شط
بلدة عىل طرف الفرات مشهورة من اجلزيرةُّ ،
ٍ
الفراتُّ ،
ِّ
تسمى الر ّقة .»...األنساب ،84/3 :معجم البلدان:
أرض تكون عىل
وكل
الشط فهي َّ
.60-58/3
النجاشـي« :أبوه كثري يكنّى :أبا خالد ،وهو يكنّى :أبا سليامن» .رجال
((( قال
النجاشـي،
ّ
ّ
الرقم ،410 :وتبعه املصنِّف يف ترمجته يف خالصة األقوال.
((( الحظ الرقم.103 :
((( ذکره يف الرقم ،264 :ومل ِ
ندر وجه التکرار.
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قي((( ،بالراء بعد الالم.
الر ّ
[ ]264داوود ّ

[ ]265داوود بن َف ْرقد ،بفتح الفاء ،وإسكان الراء ،والقاف ،والدال املهملة.
األس��دي((( الن
أخريا-
موىل آل أيب السماّ ل -بالسني املهملة ،والالم
َّرصي(((-
ّ
ّ
ً
بالنون املفتوحة.
[ ]266داوود بن سرِ ْ حان -بكرس السني املهملة ،وإسكان الراء ،واحلاء املهملة،

كويف((( ،ثقة.
والنون -ال َع ّطارّ ،

[ ]267داوود بن ُح َصي((( -باحلاء املهملة املضمومة ،والصاد((( املفتوحة ،والياء

األسدي(((.
املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة-
ّ

عيل
اليعقويب((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل العني املهملة،
[ ]268داوود بن ّ
ّ

((( ذکره يف الرقم ،261 :ومل ِ
ندر وجه التکرار.
((( الحظ الرقم.71 :
األسدي -ما يف املتن .الحظ الرقم:
«النرضي» ،ولکن الصواب -بقرينة قوله:
((( (ض ،عة):
ّ
ّ
 ،83کام ّ
أن ما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.418 :
ّ
«الکوفـي».
((( (ض):
ّ
((( (ن)« :احلصني»( ،ف)« :حضني» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم،421 :
ّ
الفهرست ،الرقم ،276 :من ال حيرضه الفقيه.466/4 :
((( (ف) زيادة« :املعجمة».
((( الحظ الرقم.71 :
وضم القاف ويف آخرها الباء-
«اليعقوبـي -بفتح الياء وسكون العني املهملة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
هذه النسبة إىل يعقوب» .األنساب.699/5 :
ثم إنّه نقل عن الشيخ
باملوحدة» .روضة املتّقني ،501/14 :منتهى
يب،
ّ
البهائي« :البعقو ّ
ّ
ّ
أيضا .الوايف ،724/6 :اهلامش.
املقال ،456/7 :وإليه ذهب علم اهلدیً 
وضم القاف=
يب -بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون العني املهملة
قال
السمعانـي« :البعقو ّ
ّ
ّ
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(((
علـي.
والقاف بعدها ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الواو-
ّ
اهلاشمي  ،أبو ّ

بضم السني ،والياء بعد الالم -أبو سليامن  -كذلك
[ ]269داوود بن ُسليامن-
ّ

أخيـرا.
أيضا -احلماّ ر((( ،باحلاء املهملة ،وامليم املشدّ دة ،والراء
ً
ً

(((
(((
ثم الباء
ثم الراء الساكنة ّ ،
[ ]270داوود بن ِز ْر ّيب  -بالزاي املكسورة ّأو ًالّ ،

(((
ْدقي((( -باخلاء
بضم السني ،والياء بعد الالم -الـخَ ن ّ
املن ّقطة حتتها نقطة  -أبو ُسليامنّ -

=ويف آخرها باء أخرى -هذه النسبة إىل بعقوبا ،وهي قرية كبرية عىل عرشة فراسخ من بغداد،
يقول هلا العوام( :بايعقوبا) .»...األنساب ،370/1 :معجم البلدان.453/1 :

تتكون من مقطعني(با  +عقوبا) ،وهي لفظة سومر َّية ،يعني املقطع
أقول :إن كلمة بعقوبا أوبعقوبة َّ
األول منها (املكان أو املوقع) ،واملقطع الثاين يعني(املرتفع) ،فتصري بمعنى(املكان املرتفع) ،وهلا
ّ
االعرجي
عيل
ّ
نظري يف االستعامل كـ(بانيقيا) ،وهو االسم القديم للنجف األرشف .دّ .
«اهلاشمي -بفتح اهلاء بعدها األلف ويف آخرها الشني املعجمة بعدها امليم-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
للنبي نسبة إىل هاشمّ ،
ايس فهو
وكل
هذه النسبة إىل هاشم بن عبد مناف ،وقيل:
ّ
ّ
علوي وع ّب ّ
سمي هاشماً هلشمه الثريد ،واسمه عمرو» .األنساب.624/5 :
هاشمي ،وإنّام ِّ
ّ
«احلامر -بفتح احلاء املهملة وامليم املشدّ دة بعدمها األلف ويف آخرها الراء-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل الداللة يف بيع احلمري أو كثرة بيعها» .األنساب.253/2 :
«زربـي -بفتح الزاي وسكون الراء وكرس الباء املنقوطة من حتتها بنقطة -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
اللفظة تشبه النسبة ،وهو اسم» .األنساب.144/3 :
((( (ف) مل ترد« :الساكنة».
((( قال املصنِّف يف ترمجته يف خالصة األقوال« :بالزاي املضمومة والراء الساكنة والباء املنقطة
حتتها نقطة» ،ومثله يف :رجال ابن داوود ،144 :الرقم ،575 :وفيه« :ورأيت ِّ
بخط الشيخ أيب
يب بكرس الزاء فالراء ،وقيل بالعكس ،والباء املفردة».
جعفر الزر ّ
األعرجي.
عيل
أقولّ :
والزرا ّ
ّ
يب تعني ُ
الفرش الناعمة ،وال ُب ُسط الفاخرة ،وهي لفظة قرآن ّية .دّ .
النجاشـي ،الرقم ،224 :إلاَّ ّ
((( هو موافق ملا ورد يف رجال
أن ابن داوود قال« :اخلندفيّ بالفاء
ّ
منسوب إىل خندف ،وهي امرأة إلياس بن مرض بن نزار ،نسب ولد إلياس إليها» .رجال ابن
داوود ،144 :الرقم.575 :
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املعجمة املفتوحة ،والنون الساكنة ،والدال املهملة ،والقاف -ال ُبنْدار -بالباء املن ّقطة
أخريا.
حتتها نقطة املضمومة ،والنون الساكنة ،والدال املهملة ،والراء ً

ثم النون املشدّ دة
ثم الفاءّ ،
ثم األلفّ ،
[ ]271داوود بن مافنّة -بامليم ّأو اًلّ ،

(((
(((
ثم بني
 الصرِّ ْ ّمي  -بالصاد املهملة املكسورة ،والراء الساكنة ،موىل بني ق ّ��رة ّ ،

كوفـي.
رصمة((( منهم،
ّ

[ِ ]272د ْعبل -بالدال املهملة املكسورة ،والعني املهملة الساكنة ،والباء املن ّقطة

عيل بن رزين -بالراء ّأو اًل -بن عثامن بن عبد الرمحن بن عبد
حتتها نقطة ،والالم -بن ّ

اهلل بن ُبدَ ْيل -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة ،والدال املهملة املفتوحة ،والياء املن ّقطة
اخلزاعي(((.
حتتها نقطتان الساكنة -بن ورقاء -ممدو ًدا-
ّ

يصة -بالقاف املفتوحة،
[ ]273دارم -بالدال املهملة ،والراء املهملة ،وامليم -بن َقبِ َ

والباء املن ّقطة حتتها نقطة املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والصاد املهملة
ـج ِّمع -بامليم املضمومة ،واجليم
املفتوحة -بن((( هنشل -بالنون والشني املعجمة -بن ُم َ
«الرصفـي» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش الالحق.
((( (ج):
ّ
((( (ف ،ج ،ض)« :فروة»ّ ،
«مرة» .الحظ :اهلامش الالحق.
ولعل الصوابّ :
الذبيانـي من بطون ذبيان...وقال -يف حرف الضاد
مرة
((( قال
ّ
حمرك -بن ّ
الذهبي« :رضمةّ -
ّ
مرة املتقدّ م ذك��ره ...وكذلك فعل ابن
املعجمة :-رضمة -بالضاد مفتوحة -بن رصمة بن ّ
مرة بن عوف يف حرف الضاد املعجمة ،وقال بعده :وأ ّما
ماكوال ،فذكر رضمة بن رصمة بن ّ
مرة بن عوف ،وذكر باقي نسبه إىل
رصمة -بكرس الصاد املهملة وسكون الراء -فهو رصمة بن ّ
أيضا :إكامل الكامل.224-223/5 :
غطفان» .توضيح املشتبه ،458-457/5 :والحظ ً
بضم اخلاء املعجمة وفتح الزاي ،ويف آخرها العني املهملة -هذه
السمعانـي:
((( قال
«اخلزاعيّ -
ّ
ّ
النسبة إىل خزاعة» .األنساب ،358/2 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.440-439/1 :
((( (ض)« :أبو» ،وما أثبته موافق ملا يف رجال
الغضائري:
النجاشـي ،الرقم ،429 :رجال ابن
ّ
ّ
.58
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الدارمي((( -بالدال والراء املهملتني ،وامليم
املفتوحة وامليم املشدّ دة ،والعني املهملة-
ّ

قبل الياء.

[ُ ]274د ُر ْست -بالدال املهملة((( املضمومة ،والراء املضمومة ،والسني املهملة

الساكنة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان -بن أيب منصور
الواسطي((( ،ومعنى ُد ُرست أي:
ّ
صحيح.

(الدارمي -بفتح الدال املهملة وكرس الراء -هذه النسبة إىل بني دارم ،وهو
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن متيم» .األنساب.440/2 :
((( (عة) مل ترد« :بالدال املهملة».
«الواسطي -بكرس السني والطاء املهملتني -هذه النسبة إىل مخسة مواضع:
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّأوهلا :واسط العراق ،ويقال هلا :واسط القصب ...والثاين :منسوب إىل واسط الرقة ،والثالث:
واسط نوقان ،وهي قرية عىل باب نوقان طوس يقال هلا :واسط اليهود ،والرابع :منسوب إىل
واسط مرزآباد ،وهي قرية بالقرب من مطري آباذ...واخلامس :إىل واسط ،وهي قرية ببلخ».
األنساب ،561/5 :والحظ تفصيل ذلك يف :معجم البلدان.353-347/5 :
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[حرف الذال]
[َ ]275ذ ِريح((( -بالذال املعجمة املفتوحة ،والراء املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها

بضم
يب(((-
الـمحار ّ
حممد بن يزيد -بالزاي -أبو الوليد ُ
ّ
نقطتان ،واحلاء املهملة -بن َّ
امليم -من بني حمارب بن َخ َص َفة -باخلاء املعجمة((( املفتوحة ،والصاد املهملة املفتوحة،
والفاء املفتوحة.

بضم الذال املعجمة ،وإسكان الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح
[ُ ]276ذ ْبيان(((-
ّ

ْدي(((،
أخريا -بن حكيم أبو َعمرو -بفتح العني -األز ّ
الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون ً

بإسكان الزاي(((.

النجاشـي ،الرقم،431 :
حممد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
ّ
((( (ش ،ج ،ض) زيادة« :بن َّ
الربقي).44 :
رجال
ّ
بضم امليم ،وفتح احلاء املهملة ،بعدها األلف ويف آخرها الراء
السمعانـي« :املحاربيّ -
((( قال
ّ
ّ
املوحدة -هذه النسبة إىل اجلدّ وإىل قبيلة حمارب .»...األنساب،207/5 :
املكسورة ،والباء
ّ
وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.171-170/3 :
((( (ف) مل ترد« :املعجمة».
بضم الذال املعجمة وسكون الباء املوحدة والياء املفتوحة آخر
السمعانـي« :الذبيانيّ -
((( قال
ّ
ّ
احلروف بعدها األلف ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل ذبيانُ ...ذبيان ِ
وذبيان واحد ...قال
يب :رأيت الفصحاء خيتارون الكرس» .األنساب ،6/3 :وهتذيب الكامل.323/8 :
ابن األعرا ّ
((( الحظ الرقم.104 :
(األودي) .الحظ الرقم:
((( جعله املصنِّف يف ترمجة أمحد بن حييى بن حكيم من هذا الكتاب:
ّ
.54
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[حرف الراء]
ِّ (((
بضم
الـم َسل ّ
بضم العني -بن حسان األصم ُ
ـي ّ -
حممد بن ُع َمرّ -
[ ]277ربيع بن َّ

امليم ،وفتح السني املهملة ،وتشديد الالم املكسورة -ومسيلة قبيلة من مذحج ،وهي

بضم العني املهملة ،وفتح الالم
مسيلة بن عامر بن عمرو -بفتح العني -بن ُع َلة(((-
ّ
املخ ّففة -وقيل :مسلية -بتخفيف الالم.

[ ]278الر ّيان -بالراء املهملة املشدّ دة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة(((،

الص ْلت ،بالصاد املهملة املفتوحة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان بعد الالم
والنون -بن َّ

الساكنة.

[ِ ]279رفاعة بن موسى -بكرس الراء -النخّ اس((( ،بالنون ،واخلاء املعجمة،

والسني املهملة.

[َ ]280رجاء بن حييى -بالراء املفتوحة ،واجليم -بن سامان -بالسني املهملة-

تائي((( -بالعني املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة ،والراء
أبو احلسني ال َعبرَ ّ
ـي -بضم امليم ،وسكون السني ،وختفيفها -هذه النسبة إىل بني مسلية،
((( قال
السمعانـي« :املس ِّل ّ
ّ
وهي قبيلة من بني احلارث وهو مسلية بن عامر بن عمرو .»...األنساب.295/5 :
((( (ض ،ج)« :علبة»( ،عة)« :علية» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش السابق.
((( (ج ،ض) مل ترد« :والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة».
((( الحظ الرقم.7 :
((( الحظ الرقم.59 :
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(((
ثم الياء الثانية بعدها.
املهملة والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والياء بعد األلفّ ،

[َ ]281ربيعة -بفتح الراء املهملة -بن ُس َم ْيع ،مص ّغ ًرا(((.

ري((( و(((،
الـج ْحدَ ّ
ثم ألف ممدودة(((َ -
[َ ]282رجاء -بفتح الراء ،بعدها جيمّ ،

بفتح اجليم ،وإسكان احلاء املهملة ،وفتح الدال املهملة ،وهو والد إبراهيم.

بضم الراء ،وفتح القاف ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن
[ُ ]283ر َق ْيمّ -

(((

البجيل(((.
إلياس بن َع ْمرو -بفتح العني-
ّ

عي -بكرس الراء ،وسكون الباء املن ّقطة حتتها نقطة -بن عبد اهلل بن
[ِ ]284ر ْب ّ

اجلارود((( بن أيب َس َبرْ ة -بالسني املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة الساكنة،
والراء املهملة املفتوحة -أبو نعيم ،ثقة.
((( (عة) زيادة« :الساکنة».
((( (ش)« :مص ّغر».

((( (ج)« :ممدود».
«اجلحدي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم ،16 :الفهرست،
ّ
ّ
الرقم ،5 :رجال
الطويس ،الرقم.5991 ،5976 :
ّ
((( الحظ الرقم.190 :
((( (ج)« :ابن» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،445 :رجال ابن داوود:
ّ
 ،154الرقم.608 :
السمعانـي« :البجليّ  -بفتح الباء املنقوطة بواحدة واجليم -هذه النسبة إىل قبيلة بجيلة وهو
((( قال
ّ
ابن أنامر بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي األسد بن الغوث وقيلّ :
إن بجيلة اسم أ ّمهم ،وهي
من سعد العشرية وأختها باهلة ولدتا قبيلتني عظيمتني» .األنساب.284/1 :
«البجيل -بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون اجليم -هذه النسبة إىل بجلة وهم
أيضا:
وقال ً
ّ
رهط من سليم بن منصور يقال هلم :بنو بجلة ،نسبوا إىل أ ّمهم بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم
األزدي» .األنساب ،286/1 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.122/1 :
ّ
((( (ض ،ج ،ف)« :جارود».
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لقانـي((( ،باخلاء املعجمة
[ُ ]285رزي��ق((( -بالراء املضمومة -بن الزبري الـخَ
ّ

املفتوحة ،والقاف بعد الالم ،وبعد األلف نون.

[َ ]286ر ْوح -بالراء املفتوحة ،وال��واو الساكنة ،واحل��اء املهملة -بن عبد

الرحيم(((.

((( أثبته الشيخيف رجاله يف أصحاب الصادق بعنوان« :رزيق» .رجال الطوس ،الرقم:
 ،2638 ،2636ولکن أثبته يف فهرسته بعنوان« :زري��ق» .الفهرست ،الرقم ،310 :وکذا
الربقي ،رجال
الربقي ،43 :وهکذا ابن النديم ،فهرست ابن النديم.275 :
ّ
ّ
أقول :االختالف يف كونه زري ًقا أو رزي ًقا ّ
الكويف الذي ال يكتب فيه نقاط
لعل من جهة اخلط
ّ
فتوهم أنّه رزيق -بتقديم
الكلامت ،ولکن قال ابن داوود« :بعض أصحابنا التبس عليه حاله ّ
املهملة -وأثبته يف باب الراء وهو وهم ،وقد ذكره الشيخ أبو جعفر يف الفهرست يف باب الزاء».
رجال ابن داوود ،158-157 :الرقم 621 :والظاهر ّ
أن املراد من بعض أصحابنا هو
العلاَّ مة.
بضم اخلاء املعجمة وسكون الالم وفتح القاف ويف آخرها النون-
السمعانـي:
((( قال
«اخللقانـيّ -
ّ
ّ
هذه النسبة إىل بيع اخللق من الثياب ،وغريها» .األنساب.390/2 :
((( (ج ،ض)« :عبد الرمحن» ،ولکن الصواب -کام قال علم اهلدی ،الحظ :نضد اإليضاح:
 -140ما أثبتناه ،ملوافقته مع ما يف رجال
النجايش ،الرقم ،444 :من ال حيرضه الفقيه:
ّ
 ،521/4رجال
الطويس ،الرقم ،2617 :وهکذا ورد يف أسانيد األخبار ،وعلی سبيل املثال
ّ
الحظ :الكايف ،21/3 :ح ،121/5 ،8ح ،512/5 ،3ح ،468/6 ،7ح.5
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[حرف الزاي]
[ ]287زياد بن مروان
(((
األنباري
أبو الفضل ،وقيل :أبو عبد اهلل
القندي((( ،بالقاف والنون.
ّ
ّ

[ ]288زياد بن أيب((( غياث موىل آل دغش((( -بالغني املعجمة ،والشني املعجمة-ابن

حمارب((( بن َخ َص َفة -بفتح اخلاء املعجمة ،والصاد املفتوحة املهملة((( ،والفاء املفتوحة.

(((
األشعري
[ ]289زكر ّيا بن إدريس بن عبد اهلل بن سعد((( -بغري ياء-
القم ّي،
ّ
ِّ

«األنباري -بفتح األلف وسكون النون بعده وفتح الباء املنقوطة بنقطة من
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
حتتها والراء بعد األلف -هذه النسبة إىل بلدة قديمة عىل الفرات .»...األنساب ،212/1 :وقال
ابن األثري« :وقد فاته النسبة إىل األنبار قرية من قرى جوزجانان» .اللباب يف هتذيب األنساب:
.86/1
ْدي -بفتح القاف وسكون النون ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة
((( قال
السمعانـي« :ال َقن ّ
ّ
إىل قند ،وهو يشء من احلالوة ،معمولة من السكر .»...األنساب.548/4 :
النجاشـي ،الرقم ،452 :الفهرست،
((( (ج ،ض) مل ترد« :أيب» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
الرقم.305 :
((( الحظ الرقم.188 :
«املحاربـي نسبة إىل حمارب وهو عدّ ة،
((( (ض)« :حارب» ،والصحيح ما يف املتن .قال ابن األثري:
ّ
منهم حمارب بن خصفة بن قيس عيالن» .اللباب يف هتذيب األنساب.171/3 :
((( (ف)« :املهملة املفتوحة».
((( (ض) مل ترد« :بن سعد».
«األشعري -بفتح األلف وسكون الشني املعجمة وفتح العني املهملة وكرس=
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
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أبو َجرير ،باجليم املفتوحة ،والراءين املهملتني بينهام ياء.
يس((( ،بالنون املفتوحة ،والراء ،والسني املهملتني.
[ ]290زيد الن َّْر ّ

[ ]291زي��د ال����ز ََّّراد((( ،بالزاي املفتوحة ،وال��راء امل��ش��دّ دة ،وال��دال املهملة

أخريا.
ً

[ ]292زيد بن يونس ،وقيل :ابن موسى ،أبو أسامة َّ
الش َّحام((( ،موىل شديد

بضم النون ،والياء
 بالشني املعجمة -بن عبد الرمحن بن ُن َع ْيم-ّ

(((

(((
األزدي
الغامدي((( -بالغني املعجمة ،والدال املهملة بعد امليم.
ّ
ّ

بعد العني-

بضم السني قبل النون
بضم ال��زاي -بن أعني بن ُسن ُْسن(((-
[ ]293زُرارة-
ّ
ّ

أخيـرا.
أيضا
الساكنة ،وبعدها سني((( مضمومة((( ،والنون ً
ً

=الراء -هذه النسبة إىل أشعر ،وهي قبيلة مشهورة من اليمن ،وقال رسول اهلل :إنيّ ألعرف
منزل األشعر ِّيني بالليل لقراءهتم القرآن .»...األنساب.166/1 :
السمعانـي« :النرسيّ  -بفتح النون وسكون الراء وكرس السني املهملة -هذه النسبة إىل
((( قال
ّ
النرس ،وهو هنر من أهنار الكوفة .»...األنساب ،479/5 :وانظر :معجم البلدان.280/5 :
«الزراد -بالزاي املفتوحة والراء املهملة املشدّ دة والدال املهملة يف آخره-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
منسوب إىل صنعة الدروع والسالح» .األنساب.143/3 :
«الشحام -بفتح الشني املعجمة ،وتشديد احلاء املهملة -هذه النسبة إىل بيع
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الشحم» .األنساب.406/3 :
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطتان».
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.60 :
((( (ج ،ض)« :نون».
((( (ج)« :مضموم».
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حممد بن جعفر بن((( املبارك
[ ]294زيد بن َّ

يعرف بـ :ابن أيب اليابس((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل األلف ،وبعدها باء

من ّقطة حتتها نقطة ،وسني مهملة.

[ ]295زيد الر ّطاب((( -بتشديد الراء ،وبعدها طاء مهملة ،وبعد األلف باء من ّقطة

حممد.
حتتها نقطة -وهو والد َّ

أخريا -بن عبد اهلل.
[ ]296زحر -بالزاي قبل احلاء املهملة ،والراء ً

حممد.
[ ]297ز ُْرعة -بالزاي املضمومة ،وبعدها راء ،وعني مهملة -بن َّ
حممد،
احلرضمي(((.
ّ
أبو َّ

مطبعي.
((( (عة) مل ترد« :بن» والظاهر أنّه غلط
ّ
((( (ش ،ض)« :إلياس»! والصواب ما يف املتن ،کام يشهد به ضبط الکلمة ،وهو موافق ملا يف
النجايش ،الرقم ،1 :رجال
رجال
الطويس ،الرقم.6133 :
ّ
ّ
مدنـي قليل الصنعة ليس بمشهور وقيل له الر َّطاب؛
والر َّطاب
ّ
للر َّطابّ ،
((( قال أبو الفرج« :الغناء ّ
الرطب باملدينة» .األغاين.396/6 :
ألنّه كان يبيع ّ
((( الحظ الرقم.328 :
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[حرف ال�سني]
[ ]298سعد بن طريف -بالطاء املهملة -اإلسكاف(((.

[ ]299سعيد -بالياء قبل الدال -بن أيب َ
القابويس
اجلهم -باجليم املفتوحة-
ّ
اللخمي((( -باخلاء
 بالقاف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف ،والسني املهملة-ّ

(((

املعجمة.

الغراد((( ،بالغني
[ ]300سعيد -بالياء قبل الدال -بن أمحد بن موسى ،أبو القاسم ّ

املعجمة ،والراء ،والدال املهملة.

[ ]301سعيد -بالياء قبل الدال -بن َخ ْي َثم -باخلاء املعجمة املفتوحة ،والياء
أخريا-
املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط املفتوحة ،وامليم ً
اهل�لايل((( ،وأخوه معمر -بامليم املفتوحة،
أبو َم ْع َمر -بفتح امليم ،وإسكان العني-
ّ
((( الحظ الرقم.673 :
املوحدة ،ويف آخرها السني املهملة-
وضم الباء
السمعانـي« :القابوسيّ  -بفتح القاف،
((( قال
ّ
ّ
ّ
هذه النسبة إىل قابوس ،وهو موضع ،والثاين إىل قابوس بن وشمكري أمري جرجان» .األنساب:
.421/4
«اللخمي -بفتح الالم وسكون اخلاء ويف آخرها ميم -هذه النسبة إىل خلم.»...
((( قال ابن األثري:
ّ
اللباب يف هتذيب األنساب.130/3 :
((( الحظ الرقم.58 :
((( قال ابن األثري« :اهلالليّ  -بكرس اهلاء -هذه النسبة إىل هالل بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن
بكر بن هوازن ،قبيلة كبرية ُينسب إليها كثري من العلامء ،وفاته اهلال ّيل :نسبة إىل هالل بن ربيعة=
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والعني الساكنة -ضعيفان.

(((
بضم السني،
[ ]302سعيد -بالياء قبل الدال -بن سعد -بغري ياء -بن ُس َل ْيم ّ -

العبيس((( -بالعني والسني املهملتني
والياء الساكنة بعد الالم -بن الع ّباس بن رشيك
ّ

بينهام باء من ّقطة حتتها نقطة واحدة.

[ ]303سعيد -بالياء بعد العني -بن َبنان((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة

املفتوحة.

املوسوي -قدّ س اهلل روحه :-إنّه بياء حتتها نقطتان،
حممد بن معد
ّ
قال صفي الدين َّ

أخريا -أبو حنيفة سابق
يعني بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة ،والنون
احلاج(((-
ّ
ً
بالباء املن ّقطة((( حتتها نقطة.

[ ]304سعيد -بالياء قبل الدال -بن مسلمة((( ،بامليم قبل السني املهملة وبعد

الالم.

=ابن زيد مناة بن عوف بن سعد بن اخلزرج .»...اللباب يف هتذيب األنساب.396/3 :
((( (ش ،ف)« :سليامن» ،وهو موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،475 :رجال ابن داوود:
ّ
 ،170الرقم ،680 :ولکن ضبط الکلمة موافق ملا يف املتن.
((( الحظ الرقم.38 :
النجاشـي ،الرقم ،476 :رجال الطوسيّ ،
((( (ن ،ف ،ش)« :بيان» ،وهو موافق ملا يف رجال
ّ
الرقم ،2807 :بل وکذا املصنِّف يف ترمجة الرجل يف اخلالصة ،ولکن الصحيح بنظر العلاَّ مة ما
املوسوي».
«صفي الدين
أثبتناه؛ ألنّه استدرك علی ما أثبته بقول:
ّ
ّ
النجاشـي ،الرقم ،476 :رجال ِّ
ـي ،318 :وکذا ترمجته يف خالصة
((( هذا موافق ملا يف رجال
الكش ّ
ّ
األق��وال ،اَّإل ّ
احل��اج» .الحظ :الفهرست ،الرقم ،864 :رجال
أن الشيخ أثبته« :سائق
ّ
الربقي ،43 :رجال ابن داوود ،169 :الرقم.676 :
الطويس ،الرقم ،2807 :ومثله يف رجال
ّ
ّ
((( (ف) مل ترد« :املن ّقطة».
((( (ج ،ض ،عة)« :مسلم» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،480 :الفهرست،
ّ
الرقم ،325 :رجال
الطويس ،الرقم.2778 :
ّ
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[ ]305سعيد-بالياء((( -بن يسار ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملة(((.
[ ]306سعد بن أيب خلف
يعرف بالزام ،بالزاي بعد الالم ،وامليم بعد األلف.
[ ]307سيف بن َع ِم َرية ،مكبرّ ً ا بالياء بعد امليم(((.

حممد
البجيل(((.
[]308
ّ
سندي البزَّاز -بالزاءين املعجمتني -هو أبان بن َّ
ّ

[ ]309سعيد -بالياء قبل الدال -بن يسار -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني

عي((( و((( -بالضاد املعجمة املفتوحة ،والباء املن ّقطة
أخرياَّ -
الض ُب ّ
املهملة املخ ّففة ،والراء ً
حتتها نقطة املضمومة ،والعني املهملة -موىل بني ضبيعة بن عجل بن جليم -باجليم-

احلنّاط -بالنون ،واحلاء املهملة(((.

(((
بضم
الـم ْست َِـر ّق-
[ ]310سليامن -بالياء بعد الالم -بن سفيان((( ،أبو داوود
ّ
ُ
امليم ،وإسكان السني املهملة ،وفتح التاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،وكرس الراء املهملة،

ّ
ّ
يسرتق الناس بشعر الس ّيد.
املسرتق؛ ألنّه
أخريا املشدّ دة -املنشد(((1؛ ُس ّمي
والقاف ً
((( (ف) زيادة« :قبل الدال».
الضبعي» .الحظ الرقم.309 :
((( يأيت ذکره بعنوان« :سعيد بن يسار
ّ
((( يأيت ذکره هبذا العنوان .الحظ الرقم.323 :
((( الحظ الرقم.283 :
«الضبيعي».
((( (ش):
ّ
((( الحظ الرقم.114 :
((( تقدّ م ذکره بعنوان« :سعيد بن يسار» .الحظ الرقم.305 :

((( (ف) مل ترد« :بن سفيان».
النجاشـي ،الرقم ،485 :رجال ابن
((( (ض ،ج ،عة)« :بن داوود» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
داوود ،176 :الرقم ،714 :بل وهکذا املصنِّف يف ترمجته يف اخلالصة.
(( ((1ف) مل ترد« :املنشد» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،485 :رجال ابن=
ّ
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الض ّب ّي((( -بالضاد املعجمة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ ]311سليامن بن سامعة َّ

(((
بضم الكاف ،والزاي بعد الواو -من بني الكوز.
نقطة املشدّ دة -الك ّ
ُوزي ّ -

ِ
ري((( -بكرس امليم ،وإسكان
[ ]312سليامن -بالياء بعد الالم -بن داوود الـم ْن َق ّ

النون ،وفتح القاف ،وال��راء -أبو أ ّي��وب
الشاذكوين((( -بالشني املعجمة ،والذال
ّ
برصي ،بالباء ،ليس باملتح ّقق بنا((( ،غري أنّه
املعجمة ،والكاف ،والنون بعد الواو-
ّ
روى عن مجاعة من أصحابنا من أصحاب الصادق ،وكان ثقة.

الـه ْرمزدان((( -باهلاء املضمومة ،والراء((( الساكنة ،والزاي بعد
[ ]313سهل بن ُ

قم ّي ،ثقة.
امليم ،والدال املهملة بعدها ،والنون بعد األلفِّ -

[ ]314سهل بن زاذويه ،بالزاي ،والذال املعجمة ،والواو ،والياء املن ّقطة حتتها

نقطتان.

بضم امليم ،وإسكان الكاف ،وفتح الراء -بن عبد اهلل ،أبو
[ ]315سامل بن ُمك َْرمّ -
=داوود ،176 :الرقم.714 :
«الضبي -بفتح الضاد املعجمة ،والباء املكسورة املشدّ دة املنقوطة بواحدة-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل بني ض َّبة ،وهم مجاعة .»...األنساب.10/4 :
«الكوزي -بزاي بدل الراء -نسبة إىل كوز بن كعب بن بجالة بطن من ضبة.»...
((( قال القيسيّ :
ّ
توضيح املشتبه.372/7 :
((( الحظ الرقم.127 :
وضم
«الشاذكونـي -بفتح الشني املعجمة ،والذال املعجمة ،بينهام األلف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
الشاذكوين؛ ّ
ألن أباه كان َيتّجر إىل اليمن،
الكاف ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل شاذكونة...
ّ
وتسمى شاذكونة ،فنُسب إليها .»...األنساب.371/3 :
وكان يبيع هذه املرضبات الكبار،
ّ
((( (عة)« :لنا» ولع ّله ٌ
مطبعي.
غلط
ٌّ
((( (ف)« :هرمزدان».
((( (ض)« :الزاي»!
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(((
بضم الكاف((( ،والنون ،والسني املهملة.
ُنايس ّ -
خدجية ،ويقال :أبو سلمة الك ّ

ثقة.

اخلراسانـي،
[ ]316سالمة((( بن أيب َعمرة((( -بفتح العني ،واهلاء بعد الراء-
ّ
[ ]317سليامن -مص ّغ ًرا -بن يسار ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملة.
(((
ثم النون.
األر ّ
حممد ْ
[ ]318سالمة بن َّ
ثم الزايّ ،
زين  ،بالراء الساكنةّ ،

[ُ ]319سليم -مص ّغ ًرا -بن أيب ح ّية ،باحلاء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان

املشدّ دة.

[ِ ]320سندي بن الربيع ،بكرس السني املهملة ،والنون قبل الدال املهملة.
ستاين((( -بفتح الباء املن ّقطة حتتها
[ ]321سلمة بن اخل ّطاب ،أبو الفضل البرَ َاو ّ

نقطة ،والراء بعدها ،والواو املفتوحة بعد األلف ،والسني املهملة الساكنة ،والنون بعد
بضم ّأوهلا وفتح النون وبعد األلف سني مهملة -هذه النسبة
((( قال ابن األثري« :ال ُكنَاسيّ -
ّ
الدواب ،وإىل اجلدّ » .اللباب يف هتذيب األنساب:
إىل الكُناسة ،وهي موضع بالكوفة ُيباع به
ّ
.111/3
((( يف موض ٍع آخر( :بکرسها) .الحظ الرقم.334 :
النجاشـي ،الرقم ،502 :الفهرست ،الرقم،349 :
((( (عة)« :سالم» ،وهو املوافق ملا يف رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،2891 :ولکن النسخ التي بأيدينا من اإليضاح متّفقة علی ما أثبتناه.
رجال
ّ
النجاشـي ،الرقم ،502 :رجال
((( (ف)« :عمرية» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
الطوسـي،
ّ
ّ
الرقم ،2891 :هتذيب الكامل ،294-293/12 :الرقم.2661 :
«األرزنـي -بفتح اهلمزة وسكون الراء وفتح الزاي ويف آخرها النون -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل أرزن ،وهو موضع بديار بكر» .األنساب111/1 :
((( (ض)« :الرباوسنانيّ » ،والصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،498الفهرست ،الرقم ،334 :رجال
الطويس ،الرقم.6143 :
ّ
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قانـي -بالزاي ،والدال
األلف((( -منسوب إىل براوستان((( قرية قريبة من قم-
األزدور ّ
َ
املهملة ،والواو ،والراء املفتوحة ،والقاف ،والنون بعد األلف -قرية من سواد الري.
[ ]322سالم((( -بتخفيف الالم -بن عبد اهلل
اهلاشمي(((.
ّ

[ ]323سيف بن َع ِميرْ َ ة ،بفتح العني والياء الساكنة واهلاء بعد الراء(((.
[ ]324سامل((( احلنّاط((( ،بالنون ،واحلاء املهملة.

[ ]325سويد بن مسلم ال َق اَّلء((( ،بالقاف ،والالم املشدّ دة.
[ ]326س��ع��دان ب��ن مسلم ،واس��م��ه عبد ال��رمح��ن ب��ن مسلم ،أب��و احلسني

ب��ض��م ال��ك��اف وال�����راء وال������زاي
ال���ع���ام���ري((( ،م���وىل أيب ال��ع�لاء كُ����رز-
ّ
ّ

(((1

((( (ف) مل ترد« :والسني املهملة الساكنة ،والنون بعد األلف».
((( (ض)« :براوسنان» .الحظ :اهلامش السابق.
((( (ج)« :سلمة»( ،ف ،ج ل ،عة)« :سالمة» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،503رجال ابن داوود ،174 :الرقم.702 :
((( الحظ الرقم.268 :
((( تقدّ م ذکره هبذا العنوان .الحظ الرقم.307 :
النجاشـي ،الرقم ،508 :ولکن أثبته الشيخ
((( هذا موافق ملا يف رجال
والربقي« :سلم».
ّ
ّ
الطويس ،الرقم ،2903 ،2900 :رجال
الحظ :رجال
الربقي.33 :
ّ
ّ
((( هذا موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،508 :وکذا يف موض ٍع من رجال الشيخ .الحظ:
ّ
الربقي« :اخل ّياط» .رجال
الطويس ،الرقم ،2900 :ولکن أثبته
رجال
الربقي ،33 :وکذا
ّ
ّ
ّ
يف موضع آخر من رجال الشيخ رجال
الطويس ،الرقم.2903 :
ّ
((( الحظ الرقم.74 :

«العامري -بفتح العني املهملة ،ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل ثالثة رجال:
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
منسوب إىل عامر بن
منسوب إىل عامر بن صعصعة ،والثالث:
منهم :عامر بن لؤي ...والثاين:
ٌ
ٌ
عدي بن جتيب» .األنساب ،114/4 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.306/2 :
«ثم الزاي».
(( ((1عة)ّ :
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العامري،
أخريا((( -بن َحفيد -باحلاء املفتوحة ،والفاء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان(((-
ّ
ً

من عامر بن ربيعة.

بضم السني ،والياء بعد الالم.
الفراءّ ،
[ُ ]327س َل ْيم ّ

[ ]328سامعة بن مهران بن عبد الرمحن
احلرضمي -بالضاد املعجمة -موىل عبد
ّ

ابن وائل بن حجر
احلرضمي((( و((( .يكنّى :أبا نارشة ،بالنون ،والشني املعجمة ،والراء،
ّ

واهلاء بعدها.

[ ]329سيابة -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد السني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها

ثم الياء.
نقطة بعد األلف -بن ناجية ،بالنون قبل األلف واجليم بعدهاّ ،

[ ]330سعري((( بن إبراهيم بن مرديثة((( -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط بعد

احلارثي((( و(((.
الياء(((-
ّ

«أخيـرا».
((( (عة) مل ترد:
ً
((( (عة)« :والتحت َّية».
((( (ج) زيادة« :بالضاد املعجمة».
«احلرضمي -بفتح احلاء املهملة وسكون الضاد املنقوطة وفتح الراء -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل حرضموت ،وهي من بالد اليمن من أقصاها» .األنساب ،230/2 :و-370/1 :
.371
((( (ف)« :سفري»( ،ج ،ض)« :سفر»( ،ش)« :سفني».
((( (ج)« :مرثيد»( ،ض)« :رثيد»( ،ش)« :مرثد».
((( (ش)« :الراء».
«احلارثي»( ،ن ل) :کام يف املتن.
((( (ن):
ّ
«احلارثي ،هذه النسبة إىل قبائل :منها إىل بني حارثة من اخلزرج ،ومنهم من
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
بني احلارثة بن احلارث ،ومنهم إىل بني احلارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كعب
ابن عمرو بن علة بن جلد بن مالك .»...األنساب ،151-150/2 :وانظر :اللباب يف هتذيب
األنساب.330-328/1 :
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[حرف ال�شني]
[َ ]331شبابة -بالشني املعجمة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل األلف

(((
أخيـرا.
ثم الراء
ً
وبعدها  -بن َسوار -بالسني املهملة املفتوحة ،والواوّ ،

((( (ف)« :بعد األلف وقبلها».
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[حرف ال�صاد]
محاد
[ ]332صالح بن أيب ّ
أبو اخلري -باخلاء املعجمة-
ال��رازي((( ،واسم أيب((( اخلري ،زاذوي��ه((( ،بالزاي،
ّ

والذال املعجمة ،وبعدها واو ،وبعدها ياء.

[ ]333صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أيب ُربيحة ،بالراء املضمومة ،والباء

(((
ثم احلاء املهملة.
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ّ ،
املن ّقطة حتتها نقطةّ ،

حاميل((( -بفتح امليم ّأو ًال ،وبعدها حاء مهملة -أبو
الـم
[ ]334صالح بن خالد َ
ّ
ِ
نايس((( ،بكرس الكاف((( ،والنون ،والسني املهملة.
شعيب الك ّ
((( الحظ الرقم.133 :
((( (ض)« :اسمه أبو»( ،ف)« :اسم أبو»!.
النجاشـي ،الرقم ،526 :وکذا
النجاشـي بتحقيقنا -بدل زاذويه« :-زاد به» .رجال
((( يف رجال
ّ
ّ
يف رجال ابن داوود ،461 :الرقم ،226 :جامع الرواة ،485/3 :بل ويف ترمجته يف خالصة
األقوال ،ولع ّله الصواب ،فكنية صالح( :أبو اخلري) ،وال معنی لكون اسم أيب اخلري :زاذويه،
فمعناه علی ما أثبتناه :وإسم أيب اخلري« :زاد به».
«ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان».
((( (ف) مل يردّ :
السمعانـي« :املحامليّ  -بفتح امليم ،واحلاء املهملة ،وامليم بعد األلف ،ويف آخرها الالم-
((( قال
ّ
هذه النسبة إىل املحامل التي حيمل فيها الناس عىل اجلامل إىل مكَّة .»...األنساب.208/5 :
((( الحظ الرقم.315 :
«بضمها» .الحظ الرقم.315 :
((( يف موض ٍع آخر:
ّ
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(((
حممد
املزنـي((( ،بالزاي ،والنون
[ ]335ص ّباح -بتشديد الباء -بن حييى ،أبو
ّ
َّ

قبل الياء.

ّ
احل���ذاء
[ ]336ص ّباح -بتشديد الباء -بن صبيح -بالياء بعد الباء-

((( و(((

الفزاري((( -بالفاء والزاي -موالهم.
ّ

[ ]337صبيح -بالياء بعد الباء -الصائغ ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
بضم الصاد املهملة،
[َ ]338ص ْع َص َعة -بفتح الصادين املهملتني -بن ُص ْوحانّ -

العبدي((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة.
وإسكان الواو ،واحلاء املهملة بعدها-
ّ
[ ]339صدقة بن بندار ،بالنون بعد الباء املن ّقطة نقطة.

((( يف رجال ابن داوود« :بن» .رجال ابن داوود ،187 :الرقمّ ،764 :إال ّ
أن ما يف املتن موافق ملا
الغضائري.70 :
الطويس ،الرقم ،3041 :رجال ابن
النجايش ،الرقم ،537 :رجال
يف رجال
ّ
ّ
ّ
بضم امليم ،وسكون الزاي ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل مزن،
((( قال
السمعانـي« :املزنيّ ّ -
ّ
بضم
أيضا:
وهي قرية من قرى سمرقند عىل ثالثة فراسخ» .األنساب ،277/5 :وقال ً
«املزينّ -
ّ
امليم ،وفتح الزاي ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن
مرض .»...األنساب.278-277/5 :
النجاشـي ،الرقم ،538 :الفهرست ،الرقم:
«احلر» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
((( «ض ،عة»ّ :
الطويس ،الرقم3050 :
 ،368رجال
ّ
ّ
«احلذاء -بفتح احلاء املهملة والذال املعجمة املشدّ دة -هذه النسبة إىل حذو
السمعانـي:
((( قال
ّ
النعل وعملها .»...األنساب.190/2 :
((( الحظ الرقم.233 :
((( الحظ الرقم.23 :
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[حرف الطاء]
[َ ]340ط اَّلب -بالطاء املهملة املفتوحة ،وتشديد الالم -بن حوشب((( ،بالشني

املعجمة.

[ ]341طلحة بن زيد ،أبو اخلزرج -باخلاء املعجمة ،والزاي ،والراء ،واجليم

احلزري((( -باحلاء املهملة ،والزاي بعدها،
الشامي((( .ويقال:
النهدي((( -بالنون،
ّ
ّ
ّ
ثم الراء ،عا ّم ّي.
ّ

النجاشـي ،الرقم،549 :
((( (ش)« :جوشب» ،وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا يف رجال
ّ
رجال
الطويس ،الرقم.3083 :
ّ
«النهدي -بفتح النون وسكون اهلاء ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
إىل بني هند ،وهو هند بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة» .األنساب:
.542-541/5
النجاشـي ،الرقم ،550 :رجال
«السامي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ج):
الربقي:
ّ
ّ
ّ
 ،45تاريخ اإلسالم.194-193/11 :
«اخلزري» .رجال
النجاشـي:
((( اختلفت املصادر يف ضبط هذه الکلمة :فقال
النجاشـي،
ّ
ّ
ّ
«اجلزري» .رجال
الطويس:
الرقم ،550 :وقال
الطويس ،الرقم.3081 :
ّ
ّ
ّ
235

[باب الظاء]
بضم احلاء.
[ ]342ظفر -بالظاء املعجمة ،والفاء -بن ُح ْـمدونّ ،
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[حرف العني]
النجايش((( -بالشني املعجمة -بن ُعثيم -بالعني املهملة
[ ]343عبد اهلل بن
ّ
املضمومة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن سمعان ،أبو
النرضي((( -بالضاد املعجمة.
األسدي(((،
بجري((( -باجليم والياء(((-
ّ
ّ

العبدي((( ،واسم أيب يعفور( :واقد)
[ ]344عبد اهلل بن أيب يعفور((( -بالفاء-
ّ

أخريا.
بالقاف ،وقيل :وقدان ،بالقاف ً
أيضا ،والنون ً

[ ]345عبد اهلل بن ميمون بن األسود القدّ اح -بالقاف ،والدال املهملة((( املشدّ دة،

واحلاء املهملة -كان يربي القداح.

((( الحظ الرقم.91 :
مطبعي.
((( (عة)« :بجرب» ،ولع َّله غلط
ّ
((( (عة)« :الباء».
((( الحظ الرقم.71 :
«األسدي» .الحظ الرقم.265 :
«النرصي»؛ بقرينة قوله:
((( الظاهر کون الصواب:
ّ
ّ

«النرضي -بفتح النون والضاد املعجمة ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل بني
السمعانـي:
قال
ّ
ّ
«النرضي -بفتح النون وسكون
النضري ،وهم مجاعة من اليهود .»...األنساب ،502/5 :وقال:
ّ

الضاد املعجمة ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل اجلدّ » .األنساب.502/5 :
((( (ج)« :يعقوب».
((( الحظ الرقم.23 :
((( (ف) مل ترد« :املهملة».
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[ ]346عبد اهلل بن سنان -بالسني املهملة والنون بعدها ،وبعد األلف -بن طريف،

بالطاء املهملة.

البجيل((( ،موىل جندب بن عبد اهلل بن سفيان
حممد
[ ]347عبد اهلل بن املغرية ،أبو َّ
ّ

(((
ثم الياء.
ّ
ثم القافّ ،
ثم الالمّ ،
العلقي  ،بالعني املهملةّ ،

[ ]348عبد اهلل بن َج َبلة -باجليم املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة،

ثم
ثم األلفّ ،
والالم املفتوحة -بن حيان -باحلاء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،

الكناين((( -بكرس الكاف-
احلر -باحلاء املضمومة املهملة ،والراء املشدّ دة-
ّ
النون -بن ّ
كان واقف ًّيا ،ثقة.

[ ]349عبد اهلل بن سعيد -بالياء بعد العني -بن ح ّيان -باحلاء املهملة ،والياء

أبجر -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واجليم املفتوحة،
املشدّ دة ،والنون بعد األلف -بن َ

بضم العني -الطبيب ،شيخ من أصحابنا ،ثقة .وبنو
الكناين((( ،أبو ُع َمر-
والراء-
ّ
ّ

أبجر -باجليم -بيت بالكوفة أط ّباء.

((( الحظ الرقم.283 :
«العلقي -بفتح العني املهملة ،والالم ،ويف آخرها القاف -هذه النسبة إىل
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
علقة ،وهو بطن من بجيلة ،وهو علقة بن عبقر بن أنامر بن إراش بن عمرو بن الغوث.»...
«العلقي هي قرية عىل باب نيسابور .»...األنساب.227/4 :
أيضا:
األنساب ،227/4 :وقال ً
ّ
«الكنانـي -بكرس الكاف وفتح النون وكرس النون الثانية -هذه النسبة إىل عدّ ة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الكناين ،من بني عمرو بن احلارث بن
من القبائل منها :أبو قرصافة جندرة بن خيشنة بن نقري
ّ
مالك بن كنانة ،وأ ّما كنانة قريش ،فجامعة ينسبون إليها ،وفيهم كثرة وشهرة ،ومجاعة انتسبوا إىل
آبائهم وأجدادهم ،وليسوا من القبائل» .األنساب ،98/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب:
.113-112/3
((( الحظ الرقم.348 :
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[ ]350عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم ِ
الـم ْس َم ِع ّي((( -بكرس امليم ،وإسكان السني
ّ
املهملة ،وفتح امليم ،وكرس العني املهملة -ضعيف ٍ
غال ،روى عن مسمع كردين وغريه.
[ ]351عبد اهلل بن بِ ْسطام ،أبو((( عتاب -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان بعد العني

املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف -بن سابور الز ّيات ،بالزاي ،والتاء املن ّقطة

أخريا.
فوقها نقطتان ً

[ ]352عبد اهلل بن أمحد بن حرب((( بن مهزم((( -بالزاي -بن خالد بن الفزر(((-
العبدي((( ،أبو ِه ّفان -باهلاء املكسورة ،والفاء بعدها املشدّ دة،
ثم الراء-
ّ
بالفاء والزايّ ،
أخريا.
والنون ً

[ُ ]353ع َب ْيس -بالعني املهملة مص ّغ ًرا ،بعدها باء من ّقطة حتتها نقطة ،وبعدها ياء

من ّقطةحتتها نقطتان ،وبعدها سني مهملة -وقيلُ :عبيبس -بالعني املضمومة ،والباء

املن ّقطة حتتها نقطة ،وبعدها ياء من ّقطة حتتها نقطتان ،وبعدها باء من ّقطة حتتها نقطة(((-
«املسمعي هذه النسبة إىل املسامعة ،وهي حم ّلة بالبرصة ،نزهلا املسمع ّيون فنُسبت
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
األوىل ،وكرس الثانية »....األنساب.297/5 :
املح ّلة إليهم ،وهي بفتح امليم ّ
النجاشـي ،الرقم.567 :
((( (ج ،ض)« :بن» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
ّ
النجاشـي ،الرقم ،569 :تاريخ بغداد:
((( (ف)« :حرث» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
ّ
 ،379-378/9الرقم.4945 :
((( الحظ الرقم.20 :
ثم ّ
إن العلاَّمة
«الفزري» والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ض):
ّ
النجاشـي ،الرقمّ ،569 :
ّ
عنون الرجل يف خالصة األقوال هکذا« :عبد اهلل بن أمحد بن حرب بن مهزم بن خالد الفزر»،
اَّإل ّ
النجايش ،الرقم.569 :
أن ما يف اإليضاح موافق ملا يف رجال
ّ
((( الحظ الرقم.23 :
((( (ج ،ض) مل ترد« :وبعدها باء من ّقطة حتتها نقطة»(ش ،ف) زيادة« :وبعدها ياء من ّقطة حتتها
نقطتان».
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وأصله الع ّباس

(((

ي((( ،بالنون ،والشني املعجمة
بن هشام ،أبو الفضل ال��ن��اشرِ ّ

(((

املوسوي((( :إنّه
حممد بن معدّ
ّ
أخريا .ذكر الس ّيد السعيد صفي الدين َّ
املكسورة ،والراء ً

من نارشة.

الر ِ
واجن ِ ّي((( -بالراء املفتوحة ،واجليم املكسورة ،والنون املكسورة-
[ ]354ع ّباد َّ

ابن يعقوب
األسدي((( و(((.
ّ

ثم التاء املن ّقطة
[ ]355عثامن بن حاتم -باحلاء املهملة -بن منتاب ،بالنون ّأو اًلّ ،

ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف(((.
فوقها نقطتانّ ،

ِ
اين((( ،بالكاف املكسورة،
بضم العني -بن الع ّباس الك ْل َو َذ ّ
[ ]356الع ّباس بن ُعمرّ -

وال�لام الساكنة ،وال��واو املفتوحة ،وال��ذال املعجمة املفتوحة ،والنون بعد األلف،
((( (ض)« :ع ّباس».
((( الحظ الرقم.163 :
((( (ج) مل ترد« :املعجمة».
«املوسوي».
((( (ش ،ن ،ج ،ض) مل ترد:
ّ
«الرواجني -بفتح الراء والواو وكرس اجليم ويف آخرها النون -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
حممد بن الفضل احلافظ بأصبهان عن هذه النسبة؟
سألت عنها أستاذي أبا القاسم إسامعيل بن َّ
البخاري ،وأصل هذه النسبة الدواجن بالدال
فقال :هذا نسب أيب سعيد ع ّباد بن يعقوب شيخ
ّ
املهملة وهي مجع داجن ،وهي الشاة التي تسمن يف الدار ،فجعلها الناس الرواجن بالراء،
ونسب عباد إىل ذلك هكذا ،قال :ومل يسند احلكاية إىل أحد ،وظنّي ّ
أن الرواجن بطن من بطون
القبائل» .األنساب.95/3 :
((( الحظ الرقم.71 :
الرواجني» .الحظ الرقم.358 :
((( يأيت ذکره بعنوان« :عباد بن يعقوب
ّ
التغلبي» .الحظ الرقم.361 :
((( يأيت ذکره بعنوان« :عثامن بن حاتم بن املنتاب
ّ
كلواذي قرية
«الكلوذانـي -بفتح َّأوله والواو واملعجمة وسكون الالم -إىل
السيوطي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
لب اللباب يف حترير األنساب.224 :
ببغداد»ّ .
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املعروف بـ :ابن مروان.
[ ]357عثامن بن أمحد السامك ،بالكاف.

الر ِ
ني((( ،بالراء واجليم املكسورة ،والنون.
واج ّ
[ ]358ع ّباد بن يعقوب َّ

[ ]359عامر بن واثِلة -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط املكسورة -أبو الطفيل.
[ ]360عوانة((( -بالعني املهملة ،والواو ،والنون بعد األلف -بن احلسني.
[ ]361عثامن بن حاتم بن املنتاب -بالنون بعد امليم ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان،

التغلبي((( ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والغني املعجمة(((.
والباء املن ّقطة حتتها نقطة-
ّ
حممد بن حاتم بن واقد ،بالقاف.
[ ]362ع ّباس بن َّ

[ ]363ع��م��رو -ب��ال��واو -ب��ن ع��ث�مان اخل����زّاز ،ب��اخل��اء املعجمة ،وال��زاءي��ن

املعجمتني(((.

(((
الس
دوسـي((( ،بفتح السني املهملة ّأو اًل.
[ ]364عصمة بن عبيد اهلل
ّ
َّ

الرواجني بن يعقوب» .الحظ الرقم.354 :
((( تقدّ م ذکره بعنوان« :عباد
ّ
((( (عة)« :عوان» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
أيضا:
الطوسـي ،الرقم ،6171 :والحظ ً
ّ
رجال
النجايش ،الرقم.424 ،417 :
ّ
((( الحظ الرقم.168 :
((( تقدّ م ِذکره بعنوان« :عثامن بن حاتم بن منتاب» .الحظ الرقم.355 :
اخلزاز» .الحظ الرقم.435 :
((( يأيت ِذکره بعنوان« :عمرو بن عثامن
الثقفي ّ
ّ
((( (ض ،ف ل ،عة)« :عصمة بن عبد اهلل»( ،ف)« :عثمة بن عبيد اهلل»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه.
الحظ :رجال
النجايش ،الرقم.846 :
ّ
بضم ال��دال املهملة وال��واو بني السينني املهملتني أوالمها
السمعانـي« :السدوسيّ -
((( قال
ّ
ّ
أيضا :األنساب:
مفتوحة -هذه النسبة إىل مجاعة قبائل .»...األنساب ،236-235/3 :وانظر ً
ولب اللباب يف حترير األنساب.134 :
ّ ،238/3
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[ ]365عبد اجل ّبار بن ش�يران((( -بالشني املعجمة ،والياء((( -الساكن((( بنهر

ُخطی((( ،باخلاء((( املضمومة ،والطاء املهملة املخ ّففة.

[ ]366ع ُّلوية -بتشديد الالم املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو

عيل بن سعد -بغري ياء -أخي أيب
 -بن متّويه -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املشدّ دة -بن ّ

ّداين((( -بالقاف املفتوحة ،والزاي املشدّ دة،
اآلثار -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -ال َقز ّ
والدال املهملة ،والنون بعد األلف.

الـم َعلىّ البزّاز ،بالزاءين املعجمتني بينهام األلف.
عيل بن إبراهيم بن ُ
[ّ ]367
عيل بن عبدك ،بالكاف.
[ّ ]368

(((
بضم اجليم ،وفتح الراء ،وإسكان الياء املن ّقطة
الـج َر ْي ّ
حممد ُ
عيل بن َّ
ري ّ ،
[ّ ]369

حتتها نقطتان ،وكرس الراء.

((( (ف ،عة)« :شربان» ،ولعل الصواب ما أثبتناه .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم،332 :
ّ
.875 ،475
((( (ف ،عة)« :الباء».
((( (ض ،ف ،ج ،عة)« :الساکنة» ،وما أثبتناه من (ش)( ،ن) .الحظ :اهلامش الالحق.
اخلطي»( ،ش،
اخلطي) (ف ،ج)« :ابن شهر خطي»( ،ض)« :ابن شهر
((( (عة)( :أبو مسهر
ّ
ّ
احلموي« :هنر جطى -بفتح اجليم،
ن)« :بنهر حطی» ،هذا ولکن الصواب« :بنهر جطی» ،قال
ّ
وتشديد الطاء ،والقرص :-هنر بالبرصة .»...معجم البلدان.319/5 :
((( (ش ،ن)« :باحلاء» .الحظ :اهلامش السابق.
((( قال
القزدانـي منسوب إىل
القم ّي
علـي بن سعد
النجاشـي:
ّ
ّ
ّ
األشعري ِّ
حممد بن ّ
«علـي بن َّ
ّ
النجايش ،الرقم.673 :
قرية» .رجال
ّ
الربوجردي« :ذو قردة -بالفتحتني -موضع عىل ليلتني باملدينة ،اَّإل َّ
وقال الس ّيد
أن املوجود يف
ّ
كتب الرجال بالزاي املعجمة بعد القاف» .طرائف املقال ،191/2 :والحظ الرقم.395 :
((( الحظ الرقم.3 :
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بيش((( -باحلاء املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة،
عيل بن َح ّ
[ّ ]370
وين((( ،بالقاف املضمومة ،والواو والنون.
والشني املعجمة -بن ُق ّ
عيل بن أيب حاتم ،باحلاء املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان.
[ّ ]371

بضم احلاء -بن َع ْمرو -بفتح العني -الـخَ زّاز ،باخلاء
عيل بن ُ
الـح َسنيّ -
[ّ ]372

املعجمة ،والزاي قبل األلف وبعدها(((.

حممد
اجلوخاين((( ،باجليم ّأو ًال ،وبعدها واو ،وبعدها((( اخلاء
ّ
عيل بن َّ
[ّ ]373
املعجمة.
الس ْع
دآباذي((( ،بفتح السني املهملة ،وإسكان العني
ّ
عيل بن احلسني َّ
[ّ ]374
((( (ف)« :حبش» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
الطوسـي ،الرقم ،6189 :الفهرست،
ّ
أيضا :رجال
النجايش ،الرقم.365 ،118 ،36 ،28 ،20 ،10 :
الرقم ،429 :والحظ ً
ّ
((( (ض ،ف ،ج :عة)« :قون» ،والصواب ما أثبتناه ،فإنَّه املوجود يف املصادر الرجال َّية ،کام يف
النجايش،
أيضا :رجال
رجال
الطويس ،الرقم ،6189 :الفهرست ،الرقم ،429 :والحظ ً
ّ
ّ
الرقم.365 ،118 ،10 :
((( يأيت ذکره هبذا العنوان .الحظ الرقم.376 :
بضم اجليم وسكون الواو وفتح اخلاء املنقوطة بواحدة ويف آخرها
((( قال
السمعانـي« :اجلوخانيّ ّ -
ّ
النون -هذه النسبة إىل جوخان ،وهي لغة أهل البرصة ،ويقال للموضع الذي يجُ مع فيه التمر
إذا جني من النخلة( :جوخان) ،وهي كالكدس للحبوب» .األنساب ،111/2 :ولکن قال
الزبيدي:
«اجلوخاين :هذا منسوب إىل بلد يقرب الطيب» .معجم السفر ،138 :وقال
السلفي:
ّ
ّ
ّ
«ج ْو َخى من عمل واسط ،منها أبو ٍ
خاين
حممد بن عبيد اهلل
َ
اجلوخائي ،ويف بعض النّسخ :ا َ
ّ
بكر َّ
جل ْو ّ
وج ْو َخى :قرب ُزبا َلة» .تاج العروس.265/4 :
َ

((( (ج ،ف)« :بعده».
القم ّي يف کتاب تاريخ قم يف البحث عن أهنار مدينة قم
حممد بن احلسن ِّ
((( قال احلسن بن َّ
«أول هنر جری إلی مدينة قم هنر سعد ،وقد جراه سعد بن مالك بن األحوص إلی
معربهَّ :-
 ما ّالري ،ويقال هلذه القرية :سعد آباد» تاريخ قم ،50 :والحظ=
قرية أحدثها سعد علی باب مدينة ّ
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املهملة ،وبعد األلف باء من ّقطة حتتها نقطة ،والذال املعجمة بعد األلف.
(((
بضم اخلاء املعجمة ،والراء بعد امليم.
عيل بن عبد الواحد الـخُ ْم ّ
ري ّ ،
[ّ ]375

عيل بن احلسني((( بن َع ْمرو -بفتح العني -الـخَ زَّاز ،بالزاي قبل األلف
[ّ ]376

وبعدها(((.

عيل بن موسى
الكميذاين((( و((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد امليم(((،
ّ
[ّ ]377

والذال املعجمة ،والنون قبل الياء.

حممد بن رباح ،بالراء ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واحلاء املهملة.
عيل بن َّ
[ّ ]378

حممد بن جعفر بن رويدة((( -بالراء ،والواو ،والياء املن ّقطة حتتها
عيل بن َّ
[ّ ]379
=أيضا :تاريخ قم.59 :
ً
((( الحظ الرقم.99 :
((( (ش)« :حسني».
((( تقدّ م ِذکره هبذا العنوان .الحظ الرقم.372 :

«امليذانـي» .الحظ :اهلامش الالحق.
((( (ض ،ج):
ّ
((( ضبطه ّ
«الكمنذانـي،
والساروي:
العالمة يف اخلالصة يف ترمجة موسى بن جعفر وابن داوود،
ّ
ّ
بضم الكاف وامليم وسكون النون» .الحظ :رجال ابن داوود ،281 :الرقم  ،524توضيح
ّ
االشتباه.289 :
«الكميداين ضبطها العلاَّ مة يف ترمجة موسى بن جعفر من اخلالصة بالنون
وقال علم اهلدی:
ّ
بضم الكاف وفتح
بعد امليم ،وليس بصحيح ،بل الصواب الياء املثنَّاة من حتت ،نسبة إىل ك َُميدانّ -
امليم واسكان الياء وإعجام الذال ،وربام هيمل -وهي قرية بقم» .الوايف ،33/1 :اهلامش.

وح��ول قم ومتصريها ُينظر :معجم البلدان ،397/4 :وقريب منه يف :اللباب يف هتذيب
أيضا :تاريخ قم ،25-24 :اَّإل ّ
أن فيه« :كُميدان».
األنساب ،56-55/3 :والحظ ً
((( (ض) مل ترد« :امليم».
((( (ش)« :رويد».
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نقطتان ،والدال املهملة((( -وقيلُ :ر ْيدَ َو ْيه ،بالراء ّأو ًال املضمومة ،والياء الساكنة املن ّقطة

حتتها نقطتان ،والدال املهملة املفتوحة ،والواو بعدها املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها
نقطتان بعدها الساكنة.

بضم العني املهملة ،وإسكان القاف -بن((( خالد.
عيل بن ُع ْقبةّ -
[ّ ]380

عيل بن أمحد بن أيب ِج ْيد ،باجليم املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان
[ّ ]381

الساكنة ،والدال املهملة.

عيل بن َم ْه ِزيار ،بفتح امليم ،وإسكان اهلاء ،وكرس الزاي ،وبعدها ياء من ّقطة
[ّ ]382

أخريا.
حتتها نقطتان ،والراء ً

الـحسن -بفتح احلاء -بن موسى الز ََّّراد((( ،بفتح الزاي ،وتشديد
عيل بن َ
[ّ ]383

الراء والدال املهملة.

رتي((( ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املضمومة،
حممد بن زياد الت ُّْس ّ
عيل بن َّ
[ّ ]384

والسني املهملة الساكنة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والراء.

عيل بن هاشم بن البرَ ِ ْيد ،بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وكرس الراء،
[ّ ]385

حممد بن
«علـي بن ريذويه» .الحظ الرقم ،423 :وکذا بعنوان:
((( يأيت ذکره بعنوان:
«علـي بن َّ
ّ
ّ
جعفر بن عنبسة» .الحظ الرقم.403 :
((( (ج ،ض)« :أيب» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،710 :رجال ابن
ّ
داوود ،247 :الرقم.1046 :
((( الحظ الرقم.291 :
ُسرتي -بالتاء املضمومة املنقوطة من فوق بنقطتني وسكون السني املهملة
السمعانـي« :الت
((( قال
ّ
ّ
أيضا بنقطتني من فوق والراء املهملة -هذه النسبة إىل تسرت بلدة من كور
وفتح التاء املعجمة ً
األه��واز من بالد خوزستان يقوهلا الناس :شوشرت» .األنساب ،465/1 :وانظر :معجم
البلدان.29/2 :
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وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
عيل بن رئاب -هبمز الياء بعد الراء -أبو احلسن((( ،موىل جرم((( بطن من
[ّ ]386

قضاعة ،وقيل :بني((( سعد بن بكر.

حممد بن كثري بن حمَ ويه -باحلاء املهملة املفتوحة ،وامليم بعدها،
عيل بن َّ
[ّ ]387

العسكري(((.
والواو ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،واهلاء-
ّ

عيل بن احلسن بن شقري -بالشني املعجمة ،والقاف ،والياء قبل الراء-
[ّ ]388

اهلمداين((( ،بالدال املهملة.
ّ

ري
حممد
اجلرمي((( -باجليم– ال َّطا َط ّ
ّ
عيل بن احلسن -بفتح احلاء -بن َّ
[ّ ]389

(((

سمي بذلك؛ لبيعه ثيا ًبا ُيقال هلا :الطاطر َّية.
 -بفتح الطاءين املهملتنيّ -

((( (ف)« :احلسني» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،567 :ويشهد
ّ
بعيل.
بذلك تسميته ّ
«اجلرمي -بفتح اجليم وسكون
السمعانـي:
((( (ش ،ض)« :حرم» ،والصواب ما يف املتن ،قال
ّ
ّ
الراء املهملة -هذه النسبة إىل جرم وهي قبيلة من اليمن وهو جرم بن ربان بن عمران بن احلاف
ابن قضاعة» .األنساب.47/2 :
((( (ف) مل ترد« :بني» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.567 :
ّ
((( الحظ الرقم.123 :
((( الحظ الرقم.76 :
«اجلرمي -بفتح اجليم وسكون الراء املهملة -هذه النسبة إىل جرم وهي قبيلة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
األودي.»...
حممد بن عمران
ّ
من اليمن ،وهو جرم بن ربان بن عمران بن احلاف بن قضاعة ،قاله َّ
«اجلرمي -بكرس اجليم وسكون الراء املهملة -هذه النسبة إىل
أيضا:
األنساب ،47/2 :وقال ً
ّ
بلدة من بالد بذخشان وراء ولوالج يقال هلا :جرم» .األنساب.49/2 :
«الطاطري -بالطاءين املهملتني املفتوحتني ،بينهام األلف ،ويف آخرها الراء-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
طاطري ،وهذه النسبة إليها.»...
ويقال بمرص ودمشق ملن يبيع الكرابيس والثياب البيض:
ّ
األنساب.28/4 :
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عيل بن سامل
الثوباين((( ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،والواو ،والباء
ّ
[ّ ]390

املن ّقطة حتتها نقطة ،واأللف.

وي((( ،بالعني املهملة،
محاد العدَ ّ
محاد بن عبيد اهلل -بالياء -بن ّ
عيل بن ّ
[ّ ]391

والدال املهملة املفتوحة.

رأيت ِّ
محاد صاحب
حممد بن معدّ
املوسوي :هذا هو ابن ّ
ّ
بخط السعيد صفي الدين َّ

هذه األشعار التي يمدح((( هبا الناحية يف املشاهد الرشيفة وغريها.

(((
اخلراذيني((( -باخلاء املعجمة ،والراء ،والذال املعجمة
عيل بن الع ّباس
ّ
[ّ ]392

بالغلو
الرازي((( و(((ُ ،رمي
بعد األلف ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون ،والياء-
ّ
ّ

املوحدة بعدها األلف
السمعانـي:
((( قال
«الثوبانـي -بفتح الثاء املث ّلثة وسكون الواو وفتح الباء ّ
ّ
ّ
ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل الثوبان َّية ،وهم طائفة من املرجئة ينتمون إىل أيب ثوبان
املرجيء ...ومجاعة نسبوا إىل ثوبان موىل رسول اهلل .»األنساب ،516/1 :وانظر :اللباب
يف هتذيب األنساب.243/1 :
«العدوي -بفتح العني ،والدال املهملتني -هذه النسبة إىل مخسة رجال:
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
منهم :عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ...وإىل عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة،
والثالث :عدي األنصار ...ومنسوب إىل بني العدو َّية وهي أ ّمهم ،من بني عدي الرباب،
أيضا ،واخلامس :عدي بن خزاعة» .األنساب ،168-167/4 :اللباب يف
وأبوهم
متيمي ً
ّ
هتذيب األنساب.330-329/2 :
((( (ج)« :مدح»( ،ف ،ن ،ش)« :تنوح»( ،ف ل)« :يمدح».
النجاشـي ،الرقم ،668 :رجال ابن
((( (ض)« :عباد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
ّ
الغضائري.80-79 :
ّ
الغضائري:
النجاشـي ،الرقم ،668 :رجال ابن
(اجلراذيني) ،کام يف رجال
((( املشهور ضبطه:
ّ
ّ
ّ

 ،80-79رجال ابن داوود ،261 :الرقم.347 :
«الزراري» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (عة):
النجاشـي ،الرقم ،668 :رجال ابن
ّ
ّ
الغضائري ،80-79 :رجال ابن داوود ،261 :الرقمّ ،347 :
مطبعي.
ولعل ما يف املطبوعة غلط
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.133 :
249

و ُغمز عليه ،ضعيف جدًّ ا.
حممد بن شرية((( ،بالشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
عيل بن َّ
[ّ ]393

والراء.

عيل بن فضيل((( -بالياء بعد الضاد -اخلزّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاءين
[ّ ]394

املعجمتني.

(((
األشعري
دانـي
عيل بن سعد -بغري ياء-
ّ
القر ّ
القم ّي ّ
ِّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
[ّ ]395

(((

 بالقاف ،والراء املشدّ دة ،والدال املهملة ،والنون بعد األلف -منسوب إىل قرية.يكنّى :أبا احلسن((( ،و ُيعرف بـ :ابن َمتُّويه ،بفتح امليم ،وتشديد التاء املن ّقطة فوقها
نقطتان املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو.

حممد
املنقري((( ،بالنون بعد امليم ،والقاف ،والراء.
ّ
عيل بن َّ
[ّ ]396

حممد ،يل ّقب َب ُز ْرج -بفتح((( الباء
عيل بن أيب صالح ،واسم أيب صالحَّ :
[ّ ]397

أخريا -يكنّى :أبا احلسن،
وضم الزاي ،وإسكان الراء ،واجليم
املن ّقطة حتتها نقطة،
ّ
ً
((( (ج ،ض ،عة)« :شري» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،669 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم.5713 :
ّ
رجال
الحظ:
«فضل».
:
النجاشـي
((( أثبته
النجاشـي ،الرقم 672 :وهکذا الشيخ يف
ّ
ّ
الفهرست ،الرقم.409 :
((( الحظ الرقم.289 :
((( الحظ الرقم.366 :

((( (ف)« :أبو احلسن».
((( الحظ الرقم.127 :
ٍ
بضم الباء.
((( هکذا ضبطها يف موض ٍع آخر .الحظ الرقم ،642 :ولکن يف موض ٍع ثالث ضبطه ّ
الحظ الرقم.405 :
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حنّاط ،باحلاء املهملة والنون(((.

القاساين((( و(((.
عيل بن سعيد -بالياء -بن ِرزام -بالراء املكسورة ،والزاي-
ّ
[ّ ]398
عيل بن سليامن -بالياء -بن احلسن بن اجلهم بن بكري -بالياء -بن أعني،
[ّ ]399

(((
بضم الزاي ّأو ًال ،والراء بعدها وبعد األلف.
أبو احلسن الز ّ
ُّراري ّ -

كان له اتِّصال بصاحب األمر ،وخرجت إليه توقيعات ،وكانت له منزلة يف

فقيها ال ُيطعن عليه يف يشء.
أصحابنا ،وكان ور ًعا ،ثق ًةً ،

(((
الرازي
حممد بن إبراهيم بن أبان
الكليني
ّ
عيل بن َّ
ّ
[ّ ]400

(((

املعروف بـَ :علاَّ ن ،بالعني املهملة املفتوحة ،والالم املشدّ دة ،والنون.

ري((( -بالسني املهملة املفتوحة ،وامليم املضمومة،
الس ُم ّ
حممد َّ
عيل بن َّ
[ّ ]401
«علـي بن بزرج» .الحظ الرقم.405 :
((( يأيت بعنوان:
ّ
«القاشانـي»( ،ش ،ن ،ف) زيادة« :بالقاف والسني املهملة والنون بعد األلف»( ،ش)
((( (ج):
ّ
زيادة« :قرية من سواد قاشان».
السمعانـي« :القاسانيّ  -بفتح القاف ،والسني املهملة واملعجمة ،ويف آخرها النون -هذه
((( قال
ّ
ً
فرسخا من أصبهان .»...األنساب،426/4 :
النسبة إىل قاسان ،وهي بلدة عند قم عىل ثالثني
وانظر :معجم البلدان.295/4 :
((( الحظ الرقم.46 :
((( الحظ الرقم.133 :
بضم الكاف وكرس الالم وبعدها الياء املنقوطة باثنتني من حتتها ويف
((( قال
ُلينيّ -
السمعانـي« :الك ّ
ّ
بالري» .األنساب.91/5 :
آخرها النون -هذه النسبة إىل كلني ،وهي قرية
ّ
وضم امليم ،ويف آخرها الراء -هذه النسبة
«السمري -بفتح السني املهملة،
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
أيضا:
ملروان بن جعفر
السمري ،وهو من ولد سمرة بن جندب» .األنساب ،297/3 :وقال ً
ّ
«السمري -بكرس السني املهملة وتشديد امليم املفتوحة ،ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل سمر
ّ
بلد من أعامل كسكر ،وهو بني واسط والبرصة» .األنساب ،297/3 :وانظر :توضيح املشتبه=:
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والراء -وقيل :السني((( املهملة املكسورة وامليم املكسورة املشدّ دة ،والراء.
عيل بن جعفر بن موسى بن مرسور ،أبو احلسن ،يل ّقب:
عيل بن َّ
حممد بن ّ
[ّ ]402

ممَ ْلة((( ،بامليم املفتوحة ،وامليم الساكنة ،والالم.

حممد بن جعفر بن َعنْ َبسة -بالنون بعد العني ،والباء املن ّقطة حتتها
عيل بن َّ
[ّ ]403

نقطة املفتوحة ،والسني املهملة -ويقال له :رويدة(((.

حممد بن عاصم بن زيد بن عمرو -بالواو -بن عوف
عيل بن عبد اهلل بن َّ
[ّ ]404

ابن احلارث((( بن هالة بن أيب هالة النباش -بالنون ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والشني
املعجمة -بن زرارة بن وقدان -بالقاف والنون -بن أسيد بن عمرو -بالواو -بن متيم،

اخلدجيي األكرب؛ وإنّام قيل
اخلدجيي -باخلاء ّأو اًل -األصغر ،ولنا
أبو احلسن املعروف بـ:
ّ
ّ
(اخلدجيي)؛ ّ
ألن أ ّم هالة بن أيب هالة خدجية بنت خويلد.
له
ّ

عيل بن بز ُْرج -بالزاي املضمومة((( ،والراء الساكنة ،واجليم -اخل ّياط
[ّ ]405
(((
حممد ،ويل ّقب :بزرج،
عيل بن أيب صالح ،واسم أيب صالح َّ
 باخلاء املعجمة -وأظنّه ّ= ،169-168/5وقريب منه يف إكامل الكامل.529-527/4 :
((( (ش)« :بالسني».
النجاشـي،
((( (ض ،ج ،عة)« :ممل»( ،ض ل)َ « :م ْلة» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ما يف رجال
ّ
الرقم ،685 :رجال ابن داوود ،250 :الرقم ،1062 :اَّإل ّ
النجايش أثبته يف موض ٍع آخر:
أن
ّ
النجايش ،الرقم.318 :
«مسلمة» .الحظ :رجال
ّ
حممد
«علـي بن ريذويه» ،الحظ الرقم ،423 :تقدّ م ِذکره بعنوان:
((( يأيت ذکره بعنوان:
«علـي بن َّ
ّ
ّ
ابن جعفر بن رويدة» .الحظ الرقم.379 :
((( (ف)« :حارث».
((( يف موضعني آخرين ضبطها بفتح الباء .الحظ الرقم 397 :و.642
«علـي».
((( (عة) مل ترد:
ّ
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وقد تقدّ م(((.

حممد بن يوسف بن مهجورا((( -باأللف -ويف بعض النسخ:
عيل بن َّ
[ّ ]406

مهجور((( -بغري األلف -املعروف بـ :ابن خالويه ،باخلاء املعجمة -شيخ من أصحابنا،
ثقة.

عيل َ
اخلزّاز ،باخلاء ،والزاءين املعجمتني.
عيل بن َّ
حممد بن ّ
[ّ ]407

عيل بن هبة اهلل بن الرائقة((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والقاف.
[ّ ]408

حممد بن الع ّباس بن فسانجس ،بالفاء قبل السني املهملة ،والنون
عيل بن َّ
[ّ ]409

بعد األلف ،واجليم ،والسني املهملة.

حممد بن((( شريان -بالشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
عيل بن َّ
[ّ ]410

وضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وتشديد
أخريا -األ ُب يّ ّل((( -بفتح اهلمزة،
ّ
والراء ،والنون ً

الالم -كان أصله من كازرون ،وسكن أبوه األب ّلة.

(((
القنانـي((( -بالقاف،
اجلراح
ّ
عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن عروة بن ّ
[ّ ]411

«علـي بن أيب صالح» .الحظ الرقم.397 :
((( تقدّ م بعنوان:
ّ
((( (عة)« :مهاجر».
((( هکذا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،699 :رجال ابن داوود ،251 :الرقم ،1067 :وهکذا
ّ
أثبته يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
((( (ش)« :الزايقة»( ،ض ،ج ،ن ،عة)« :الرائق» ،وما أثبتناه من (ف) ،وهو موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.702 :
ّ
مطبعي.
((( (عة) مل ترد« :بن» ،ولع َّله غلط
ّ
السمعانـي« :األب ّليّ هذه النسبة إىل األبلة بلدة قديمة عىل أربعة فراسخ من البرصة ،وهي
((( قال
ّ
أقدم من البرصة .»...األنساب ،75/1 :وانظر :معجم البلدان.77-76/1 :
((( (ش)« :اخلراح».
«القنانـي ،بفتح القاف ونونني بينهام ألف ،نسبة إىل قنان بن سلمة بن وهب=
((( قال ابن األثري:
ّ
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الغناين ،بالغني املعجمة.
ثم النون قبل األلف وبعدها -ويف نسخة
ّ
ّ

حممد بن يزداذ((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والزاي،
عيل بن صالح بن َّ
[ّ ]412

(((
الواسطي
العجلـي((( الر ّفاء((( ،بالفاء املشدّ دة.
والدال والذال(((-
ّ
ّ

عيل بن وصيف ،أبو احلسني((( الناشئ ،بالنون ،والشني املعجمة.
[ّ ]413

الكوفـي،
عيل بن عمران((( الـخَ زّاز -باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني-
ّ
[ّ ]414

املعروف بـ :شفا -بالشني املعجمة ،والفاء -ثقة ،قليل احلديث.

عيل بن ميمون الصائغ -بالغني املعجمة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان-
[ّ ]415

يل ّقب :أبو((( األكراد.

(((
حممد بن مهام.
عيل بن احلسني -بالياء-
ّ
اهلمذاين  ،بالذال املعجمة ،روى عنه َّ
[ّ ]416

=ابن عبد اهلل بن ربيعة بن .»...اللباب يف هتذيب األنساب.57/3 :
((( (ش ،ج ،ض ،عة)« :يزداد» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.707 :
ّ

((( (ج ،ض ،عة) مل ترد« :الذال» .الحظ :اهلامش السابق.
((( الحظ الرقم.274 :
((( الحظ الرقم.111 :
النجاشـي ،الرقم ،707 :رجال ابن داوود:
«الرفاعي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
((( (ض):
ّ
ّ
«الر َّفاء -بفتح الراء وتشديد الفاء -هو ملن
 ،484الرقم ،334 :وکيفام کان ،قال
السمعانـيَ :
ّ
يرفو الثياب» .األنساب78/3 :
النجاشـي ،الرقم ،709 :الفهرست،
((( (ض ،عة)« :احلسن» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
ّ
الرقم ،383 :معامل العلامء ،148 :فهرست ابن النديم.226 :
((( (ض ،ف ،عة)« :عمر بن» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،711 :الكايف:
ّ

 ،82/6ح ،10رجال ابن داوود ،247 :الرقم.1047 :
((( (ن ،ف)« :أبا».
السمعانـي« :اهلمذانيّ  -باهلاء وامليم املفتوحتني والذال املنقوطة بعدمها -فهي مدينة باجلبال
((( قال
ّ
احلاج والقوافل .»...األنساب ،649/5 :وانظر :معجم البلدان.410/5 :
مشهورة عىل طريق
ّ
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عيل بن معبد ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الدال املهملة.
[ّ ]417

املدائني
عيل بن حديد بن َحك ْيم -بفتح احلاء ،وإسكان الياء بعد الكاف-
ّ
[ّ ]418
(((
األزدي
الساباطي((( ،بالسني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والطاء املهملة.
ّ
ّ

(((

(((
أخريا.
عيل بن أيب ْ
جه َمة  ،بإسكان اهلاء ،وفتح امليم ،واهلاء ً
[ّ ]419

عيل بن سويد
السايي((( -بالسني املهملة ،والياء((( بعد األلف -منسوب
ّ
[ّ ]420

إىل قرية قريبة من املدينة يقال له :الساية(((.

حسان
الواسطي((( ،أبو احلسن القصري املعروف بـ :املنمس -بالنون
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]421

بأس به.
عمر أكثر من مائة سنة ،ال َ
بعد امليم ،وبعده ميم ،وبعده سني مهملةّ -

((( الحظ الرقم.146 :
((( الحظ الرقم.104 :
«الساباطي -بفتح السني املهملة ،والباء املنقوطة بواحدة بني األلفني ،ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
آخرها الطاء املهملة -هذه النسبة إىل ساباط ،وهي بلدة معروفة بام وراء النهر .»...األنساب:
.193/3
النجاشـي ،الرقم ،721 :الفهرست،
((( (ش ،ن ،ج)« :جهم» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
الرقم ،401 :رجال ابن داوود ،236 :الرقم ،988 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
«السابـي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يظهر من اهلامش الالحق ،وما أثبتناه موافق
((( (ج ،عة):
ّ
الطويس ،الرقم،5320 :
النجايش ،الرقم ،724 :الفهرست ،الرقم ،405 :رجال
ملا يف رجال
ّ
ّ
رجال الكشيِّ ّ .454 :
((( (ج ،عة)« :الباء».

احلموي« :ساية -بعد األلف ياء مثنَّاة من حتت مفتوحة،
((( (ج ،عة)« :السابة» ،وکيفام کان ،قال
ّ
وهاء -اسم ٍ
واد من حدود احلجاز ،وهو جيرى يف الشذوذ جمرى آية وغاية وطاية .»...معجم
البلدان.180/3 :
((( الحظ الرقم.274 :
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عيل بن عيسى
[ّ ]422

من أهل رامشك ،بالراء ،واأللف ،وامليم ،والشني املعجمة ،والكاف.

عيل بن ريذويه -بالراء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والذال املعجمة،
[ّ ]423

والواو ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -من أهل هناوند(((.

عيل بن جعفر
الربمكي(((.
اهلامين((( -بالنون بعد األلف-
ّ
ّ
[ّ ]424

[ ]425الع ّباس بن عامر بن رباح -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الراء -أبو الفضل

((( و(((
الثقفي
بانـي((( ،بالقاف املفتوحة ،والصاد املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة
ال َق َص ّ
ّ

حتتها نقطة ،والنون بعد األلف.

[ ]426ع ّباس بن يزيد
اخلرزي((( ،باخلاء املعجمة ،والراء ،والزاي بعدها.
ّ
حممد بن جعفر بن رويدة» .الحظ الرقم ،379 :وکذا بعنوان:
((( تقدّ م ذکره بعنوان:
«علـي بن َّ
ّ
حممد بن جعفر بن عنبسة» .الحظ الرقم.403 :
«عيل بن َّ
ّ
بضم اهلاء وفتح امليم املخ ّففة ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل
امنـي
«الـه
:
السمعانـي
قال
(((
ّ
ُ ّ
ّ
همُ ان ،وظنّي أنهَّ ا قرية بالعراق من سواد بغداد» .األنساب.647/5 :
«الربمكي -بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الراء وفتح امليم ويف آخرها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
عيل حييى بن
الكاف -هذه النسبة إىل اسم وموضع أ ّما املنتسب إىل االسم فجامعة من أوالد أيب ّ
خالد بن برمك ،وفيهم كثرة .»...األنساب.329/1 :
«الثقفي».
((( (ش ،ج) مل ترد:
ّ
«الثقفي -بفتح الثاء املث َّلثة والقاف والفاء -هذه النسبة إىل ثقيف ،وهو ثقيف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ابن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة .»...األنساب.509-508/1 :
((( «القصبانيّ  -بفتح القاف والصاد املهملة والباء املوحدة بعدها األلف ويف آخرها النون -هذه
النسبة إىل القصب وبيعه» .األنساب.510/4 :
النجاشـي ،الرقم ،745 :ولکن أثبته ابن داوود هکذا:
((( ما أثبته يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
«اخلريزي -باخلاء املعجمة والراء ،فالياء املثنَّاة حتت فالزاء» .رجال ابن داوود ،195 :الرقم=:
ّ
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[ ]427ع ّباس بن الوليد بن َصبيح ،بالصاد املهملة املفتوحة ،وقيل :املضمومة،

والياء بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة(((.

بضم اهلمزة ،وفتح
حممد بن عبد الرمحن بن ُأ َذ ْينَةّ -
بضم العني -بن َّ
[ُ ]428عمرّ -

الذال املعجمة ،وإسكان الياء ،وفتح النون -بن((( سلمة -بغري ميم قبل السني -بن

احلارث بن خالد بن عائذ -بالذال املعجمة -بن سعد بن ثعلبة بن غنم -بالغني املعجمة،
والنون -بن مالك بن هبتة((( -بالتاء املن ّقطة فوقها((( نقطتان بني اهلاءين -بن جذيمة-
بالذال املعجمة بعد اجليم -بن شن((( -بالشني املعجمة ،والنون -بن أقىص -باهلمزة

أيضا -بن
قبل القاف ،والصاد املهملة -بن عبد القيس بن أقىص -باهلمزة قبل القاف ً
دعمى بن جديلة((( بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.

بضم العني -بن أيب زياد
األب��زاري((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة
[ُ ]429عمر-
ّ
ّ
= ،809وهکذا املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.

«اخلرزي -بفتح اخلاء املعجمة والراء وبعدها الزاي -هذه النسبة
السمعانـي:
وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
إىل اخلرز وبيعها ،وهم مجاعة» .األنساب.344/2 :
((( (ض) مل ترد« :حتتها نقطة».
((( (ض)« :أبو» ،وما أثبتناه يف املتن هو الصواب ،قال ابن حجر« :أذينة بن سلمة بن احلارث بن
خالد بن عائد بن سعد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن هبثة» .اإلصابة ،193/1 :الرقم.67 :
((( (ف)« :هنتة»( ،ف ل)« :هنية» .الحظ :اهلامش السابق.
((( (ف ل)« :بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بني اهلائني».
السمعانـيَّ :
«الشن ِّّي :نسبة إىل شن وهو بطن من
((( (ض)« :األبرش» ،والصحيح ما يف املتن ،قال
ّ
عبد القيس وهو :شن بن أفىص بن عبد القيس بن أفىص .»...األنساب.463/3 :
((( (ش)« :خديلة».
��زاري -بفتح األلف وسكون الباء املنقوطة بواحدة وفتح الزاي ويف
السمعانـي« :األب
((( قال
ّ
ّ
آخرها الراء -هذه النسبة إىل شيئني :أحدمها :إىل بيع األبزار وهي أشياء تتع ّلق بالقدر ،ومثل هذه
النسبة إىل قرية بالقرب من نيسابور عىل فرسخني منها يقال هلا :أبزار» .األنساب.74/1 :
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والزاي ،والراء ،بعد األلف.
البرصي ،بالباء.
بضم العني -بن الربيع ،أبو((( أمحد
ّ
[ُ ]430عمرّ -
بضم العني -أبو حفص
كوفـي ،ثقة.
الرماين((( -بالراء ،والنون-
ّ
[ُ ]431عمرّ -
ّ

(((
بضم الزاي ،والباء املن ّقطة حتتها
بضم العني -أبو حفص ُّ
[ُ ]432عمرّ -
الزبا ّيل ّ ،

نقطة ،والالم قبل الياء.

[ُ ]433عمر -بالعني املضمومة -بن يزيد بن دبيان((( -بالدال املهملة ،والنون
((( (ض)« :بن» ،والصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف رجال
النجاشـي ،الرقم،756 :
ّ
الفهرست ،الرقم ،508 :رجال
الطويس ،الرقم.3565 :
ّ
«الرمانـي -بفتح الراء وامليم بعدمها األلف ويف آخرها النون -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
إىل رمان وهو بطن من مذحج ،وهو رمان بن كعب بن أود بن صعب بن سعد العشرية ،ويف
بضم الراء».
السكون رمان بن معاوية بن ثعلبة بن عقبة بن السكون ،وهذا يشتبه مع
الرماين ّ
ّ
بضم الراء وتشديد امليم ويف آخرها نون بعد األلف-
أيضا:
األنساب ،89/3 :وقال ً
«الرماينّ -
ّ
هذه النسبة إىل الرمان وبيعه .»...األنساب.89/3 :
«الزبلـي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
((( (ج):
النجاشـي ،الرقم ،760 :وکيفام کان قال
ّ
ّ
حممد
السمعانـي« :الزبا ّيل -بفتح الزاي والباء املعجمة بواحدة ويف آخرها الالم -هذه نسبة َّ
ّ
ابن احلسن بن عياش الزبا ّيل وظنّي ّ
حممد
أن زبالة اسم أحد أجداده ،وقال أبو مسعود أمحد بن َّ
احلاج ...والصواب أنّه الزبا ّيل-
ممر
البجيل :النصب يف الزاي ههنا
ّ
والضم يف زبالة التي يف ّ
ّ
ّ
أيضا« :الزبا ّيل مثل
بالضم -هكذا ذكره اخلطيب يف املؤتلف .»...األنساب ،130/3 :وقال ً
ّ
بضم الزاي وفتح الباء ،وهذه النسبة إىل منزل من منازل البادية يقال له زبالة...
ّ
األول غري أنّه ّ
الزبريي الزبا ّيل
حممد بن عبد اهلل بن الزبري
ّ
واملنتسب إىل هذا املنزل يقال له الزبا ّيل ...وأ ّما أبو أمحد َّ
الزبريي ،قلت :يمكن أن يقال يف
قال حييى بن معني :كان يبيع القت بزبالة وسماّ ه أهل بغداد:
ّ
نسبته الزبا ّيل يف االنتساب إىل زبالة إحدى املنازل» .األنساب.131-130/3 :
إن ّ
ثم ّ
العالمة أثبته يف موض ٍع آخر« :ذيبان» .الحظ الرقم ،686 :وهو
((( (ش)« :دينان»ّ ،
موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.763 :
ّ
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أخريا -الصيقل((( ،أبو موسى ،موىل بني هند(((.
ً

[ ]434عمر بن خالد احلنّاط((( -بالنون -لقبه األفرق ،بالفاء ّأو ًال والقاف بعد

الراء.

[ ]435عمرو -بالواو -بن عثامن
اخلزاز -باخلاء املعجمة ،والزاءين
الثقفي((( ّ
ّ

املعجمتني -وقيل:
األزدي((( و(((.
ّ

األزدي
بضم اجليم ،وإسكان الياء بعد امليم-
ّ
[ ]436عمرو -بالواو -بن جمُ َ ْيعّ -

(((

البرصي.
ّ

بضم احلاء املهملة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث
[ ]437عمرو -بالواو -بن ُحريثّ ،

نقط بعد الياء.

[ ]438عمرو -بالواو -بن املنهال((( -بالنون والالم -بن مقالص -بالقاف،

القييس((( ،بالقاف ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
والصاد املهملة-
ّ

النجاشـي ،الرقم ،763 :رجال ابن داوود:
((( (ج) زيادة« :بن» ،واملثبت موافق ملا يف رجال
ّ
 ،262الرقم.1119 :
النجاشـي ،الرقم ،763 :رجال ابن داوود:
((( (ض)« :هنشل» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
 ،262الرقم.1119 :
النجاشـي ،الرقم ،764 :رجال
((( (ض)« :اخل ّياط» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
الطوسـي،
ّ
ّ
الرقم ،3492 :رجال ابن داوود ،258 :الرقم.1098 :
((( الحظ الرقم.425 :
((( الحظ الرقم.104 :
اخلزاز» .الحظ الرقم.363 :
((( تقدّ م ذکره بعنوان« :عمرو بن عثامن ّ
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.52 :
((( الحظ الرقم.711 :
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[ ]439عمرو -بالواو -بن أيب نرص -بالنون -واسمه زيد .وقيل :زياد.
(((
ثم موىل يزيد بن فرات((( -بالفاء ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان-
موىل السكون ّ ،

الرشعبي((( و((( -بالشني املعجمة ،والعني املهملة ،والباء((( املن ّقطة حتتها نقطة ،ثقة.
ّ
[ ]440عمران

(((

اجلبابـي(((،
الربقي((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الراء-
ّ
ّ

ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل األلف وبعدها.
باجليمّ ،

(((
ع��ي( -((1بالذال املعجمة ،من أهل أذرعات،
[ ]441عمران بن محران األ ْذ ِر ّ

«السکونـي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ش ،ض ،عة):
النجاشـي ،الرقم،778 :
ّ
ّ
رجال ابن داوود ،256 :الرقم ،1090 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
((( (ج)« :فتات»( ،ن)« :فتاب» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم،778 :
ّ
رجال ابن داوود ،256 :الرقم ،1090 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
«الرشعي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (عة):
النجاشـي ،الرقم ،778 :رجال ابن
ّ
ّ
داوود ،144 :الرقم.1110 :
«الرشعبي -بفتح الشني املعجمة ،وسكون الراء ،وفتح العني املهملة ،ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
آخرها الباء املنقوطة بواحدة -هذه النسبة إىل رشعب» .األنساب ،413/3 :وانظر :اللباب يف
هتذيب األنساب.191/2 :
((( (عة)« :الياء».
((( (ش)« :عمرو» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.782 :
ّ
((( الحظ الرقم.598 :
السمعانـي« :اجلبابيّ  -بكرس اجليم واأللف بني البائني املنقوطة بواحدة خم ّففتني مفتوحة
((( قال
ّ
ومكسورة -واجلباب الذي يبيع اجلباب بلغتهم» .األنساب.14/2 :
النجاشـي ،الرقم ،786 :رجال
((( (ش)« :عمران» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
الطوسـي،
ّ
ّ
الرقم ،3631 :الفهرست ،الرقم.539 :
«األذرعي -بفتح األلف وسكون الذال املعجمة وفتح
السمعانـي:
«أذرعي» ،قال
(( ((1ف):
ّ
ّ
ّ
الراء ويف آخرها العني املهملة -هذه النسبة إىل أذرعات ،وهي ناحية بالشام .»...األنساب:
ثم السكون ،وكرس الراء ،وعني مهملة ،وألف=
 ،103/1قال
ّ
احلموي« :أذرعات -بالفتحّ ،
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بالذال املعجمة الساكنة ،والراء املكسورة ،والعني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان

أخريا.
ً

األصبحي(((.
[ ]442عمران بن شفاء -بالشني املعجمة ،والفاء(((-
ّ

أخريا.
[ ]443عمران بن َق َطن ،بالقاف املفتوحة ،والطاء املهملة املفتوحة ،والنون ً
[ ]444ع ّباد بن صهيب

التميمي
أبو بكر
الكليبي((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الالم ،والباء املن ّقطة
ّ
ّ

(((
برصي ،ثقة.
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة-
ّ
حتتها نقطة واحدة بعدها -الري ُب ّ
وعي ّ -

بضم العني املهملة ،وإسكان
فري((( و(((،
[ ]445ع ّباد أبو سعيد -بالياء -ال ُع ْص ّ
ّ

=وتاء -كأنّه مجع أذرعة ،مجع ذراع مجع ق ّلة ،وهو بلد يف أطراف الشام ،جياور أرض البلقاء
وعامن» .معجم البلدان.131-130/1 :
((( (ف)« :األلف».
«األصبحي -بفتح األلف وسكون الصاد املهملة وفتح الباء املنقوطة بنقطة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
يف آخرها حاء مهملة -هذه النسبة إىل أصبح واسمه احلارث بن عوف بن مالك .»...األنساب:
.174/1
بضم الكاف وفتح الالم وسكون الباء املنقوطة باثنتني من حتتها
السمعانـي:
((( قال
«الكليبيّ -
ّ
ّ
ويف آخرها الباء املعجمة بواحدة -هذه النسبة إىل كليب بن يربوع ،وهو بطن من بني متيم».
األنساب ،91/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.108/3 :
وضم الباء
«الريبوعي -بفتح الياء املنقوطة بنقطتني من حتتها وسكون الراء
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
املنقوطة بنقطة ويف آخرها العني املهملة -هذه النسبة إىل بني يربوع ،وهو بطن من بني متيم».
األنساب ،686/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.409/3 :
«العرصي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ج ،ض):
النجاشـي ،الرقم ،793 :الفهرست،
ّ
ّ
الرقم ،541 :رجال ابن داوود ،194 :الرقم.795 :
وضم الفاء ،بعدها راء
بضم العني ،وسكون الصاد املهملتني،
صفري-
السمعانـي« :ال ُع
((( قال
ّ
ّ
ّ
ّ
مهملة -هذه النسبة إىل العصفر وبيعه ورشائه ،وهي يشء تصبغ به الثياب» .األنساب.202/4 :
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الصاد املهملة.
[ ]446عامر بن عبد اهلل بن جذاعة((( ،باجليم.
[ ]447عيسى بن روضة ،بالضاد املعجمة.
[ ]448عيسى بن داوود النجار ،باجليم بعد النون.
كويف ،يعرف بـ :ابن كازر -بالزاي بعد األلف ،وبعدها
[ ]449عيسى بن راشدّ ،

راء -روى عن الصادق.

[ ]450عيسى بن الوليد
اهلمداين((( ،بالدال املهملة.
ّ

(((
بضم اجليم ،وفتح الراء املهملة ،وإسكان
الـج َر ْي ّ
[ ]451عيسى بن أعني ُ
ري ّ -

الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وكرس الراء املهملة -روى عن الصادق وعن عبيد بن

عيسى بن أعني صاحب السبوب((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الواو وبعدها -وهي

القز.
الثياب البيض من ّ

[ ]452عيسى بن َصبيح -بالصاد املهملة املفتوحة ،وبعدها الباء املن ّقطة حتتها

العرزمي((( -بالزاي بعد الراء.
نقطة ،وبعدها ياء من ّقطة((( حتتها نقطتان-
ّ

النجاشـي ،الرقم ،794 :من ال حيرضه
((( (ف ل ،عة)« :جداعة» وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
الفقيه ،462/4 :رجال
الطويس ،الرقم ،6229 :رجال الكشيِّ ّ .407 :
ّ
((( الحظ الرقم.76 :
((( الحظ الرقم.3 :
النجاشـي ،الرقم ،803 :رجال ابن داوود:
((( (عة)« :البوب» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
ّ
اللغوي .الحظ :لسان
 ،266الرقم ،1144 :وهو املوافق ملا ذکره هلذه الکلمة من املعنی
ّ
العرب.456/1 :
((( (ف)« :الياء املن َّقطة».
((( الحظ الرقم.233 :
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الـمستفاد ،بامليم املضمومة ،والسني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها
[ ]453عيسى بن ُ

نقطتان ،والفاء.

[ ]454العالء بن رزين -بالزاي بعد الراء -اّ
القلء((( -بالقاف ،والالم املشدّ دة-

كان يقيل السويق.

[ ]455العالء بن املقعد ،بالقاف ،والعني املهملة.
ِّ
بخط الشيخ أيب جعفر
[ ]456عقبة بن محُ ّرز(((،
الطوسـي ،بامليم املضمومة،
ّ

واحلاء املهملة ،والراء املشدّ دة.

[ ]457عبد اهلل بن أمحد بن ُم ْس ِ
ثم تاء
تورد(((،
بضم امليم ،بعدها سني مهملةّ ،
ّ

من ّقطة فوقها نقطتان ،وبعدها راء مهملة((( مكسورة ،وبعدها دال مهملة.

[ ]458عبد اهلل بن َخ َف َقة ،باخلاء املعجمة املفتوحة ،وبعدها الفاء املفتوحة ،وبعدها

القاف املفتوحة.

[ُ ]459ع َب ْيد اهلل -مضموم العني -بن أمحد بن نهَ ِيك ،بفتح النون ،وكرس اهلاء،

أخريا.
والكاف ً

((( الحظ الرقم.74 :
((( هذا موافق ملا أثبته الشيخ يف فهرسته .الحظ :الفهرست ،الرقم ،534 :وکذا يف رجال
النجايش ،الرقم ،815 :ولكن يف رجال الشيخ« :حم��رر» .رجال
الطويس ،الرقم:
ّ
ّ
ِّ
بخط شيخنا أيب جعفر» .رجال ابن
 .3717قال ابن داوود« :عقبة بن حمرر ،كذا رأيته
داوود ،234 :الرقم.978 :
((( (عة ،ن ،ض ،ج ،ف)« :مسرتد» ،وما أثبتناه من (ش) ،ولع ّله الصواب املوافق ملا ورد يف رجال
النجايش ،الرقم.2 :
ّ
((( (عة)« :مهملة».
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(((
بضم الباء ،والنون قبل األلف وبعدها.
حممد بن ُبنانّ ،
[ ]460عبد اهلل بن َّ

[ ]461عبد اهلل((( بن العالء
املذاري((( ،بالذال املعجمة ،والراء بعد األلف.
ّ

[ ]462عبد اجل ّبار بن شريان ،بالشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء،

والنون بعد األلف.

بضم امليم ،وإسكان السني املهملة -موىل َعن ََزة،
[ ]463عبد اهلل بن ُم ْسكان-
ّ

بالعني املهملة املفتوحة ،والنون املفتوحة ،والزاي املفتوحة.

(((
ثم الباء املن ّقطة
حممد بن هارون الز ّ
[ ]464عبد اهلل بن َّ
ُّبريي  -بالزاي املضمومةّ ،

ثم الراء -هبذا ُيعرف.
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
حتتها نقطةّ ،

(((
(((
[ ]465عبد اهلل بن أ ّيوب بن راشد
ثم
ّ
بضم الزايّ ،
ُّطي ّ ،
الزهري  ،ب ّياع الز ّ
مقصورا(((.
الطاء املهملة املخ ّففة،
ً

(((

((( (ض ،ف)« :عبيد اهلل».
ثم ّ
((( (ض)« :عبيد اهلل» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
إن املصنِّف
ّ
النجاشـي ،الرقمّ ،571 :
أثبته يف ترمجته يف خالصة األقوال« :عبد اهلل بن أيب العالء».
«املذاري -بفتح امليم ،والذال املعجمة ،ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل مذار،
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وهي قرية بأسفل أرض البرصة .»...األنساب ،240/5 :معجم البلدان.88/5 :
بضم الزاي وفتح الباء وسكون الياء املنقوطة من حتتها بنقطتني ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
«الزبرييّ -
ّ
آخرها الراء -هذه النسبة معروفة إىل الزبري بن العوام .»...األنساب.136/3 :
بضم الزاي وسكون اهلاء وكرس الراء -هذه النسبة إىل زهرة بن
السمعانـي:
((( قال
ّ
«الزهريّ -
ّ
مرة بن كعب» .األنساب ،180/3 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.82/2 :
كالب بن َّ
((( الحظ الرقم.12 :
((( (ف)« :وفتح»( ،ش)« :و».
مقصورا؛ ولكن هذه النسبة
يسمي اللغو ُّيون اللفظ الذي آخره ياء
ً
((( (ج ،ش)« :مقصور» ،قد ِّ
األعرجي.
عيل
الزطي هنا للنسبة وليست كياء
شا ّذة ونادرة؛ ألن ياء
ّ
ّ
(النجايش) .دّ .
ّ
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لوي((( ،بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والالم ،منسوب
حممد ال َب ّ
[ ]466عبد اهلل بن َّ

إىل بيل بن احلاف((( بن قضاعة.

بضم العني املهملة ،وفتح التاء املن ّقطة
[ ]467عبد اهلل بن عبد الرمحن بن ُعتَيبةّ ،

فوقها نقطتان ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.
[ ]468عبد اهلل بن سعيد

أبو شبل -بالشني املعجمة -ب ّياع الوشيْ  ،بالشني املعجمة الساكنة.

حي(((،
بضم اهلمزة -بن مالك بن أيب عامر األص َب ّ
[ ]469عبد اهلل بن أيب ُأويسّ -

بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الصاد املهملة.

ال��غ��ف��اري(((-
[ ]470ع��ب��د اهلل ب��ن إب��راه��ي��م ب��ن أيب ع��م��رو -ب���ال���واو-
ّ

ب��ال��غ�ين امل��ع��ج��م��ة وال����ف����اء -س��ك��ن م���زي���ن���ة((( -ب����ال����زاي ،وال���ن���ون بعد
األن���ص���اري ،وأخ����رى(((:
ال��غ��ف��اري ،وت����ارةً:
ال��ي��اء -ب��امل��دي��ن��ة ،ف�� ُي��ق��ال ت����ارةً:
ّ
ّ
«البلوي -بفتح الباء املنقوطة بواحدة والالم ويف آخرها الواو -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
إىل بيل ،وهي قبيلة من قضاعة ،وهو بيل بن عمرو بن احلاف بن قضاعة» .األنساب/1 :
.395
((( (ش)« :احلان»( ،ن)« :اخلاف»( ،ف)« :إسحاق»( ،ف ل)« :احلاف» ،والصواب ما أثبتناه ،کام
يف رجال ابن داوود ،471 :الرقم ،277 :الحظ :اهلامش السابق.
((( الحظ الرقم.442 :
«الغفاري -بكرس الغني املعجمة ،وفتح الفاء ،ويف آخرها الراء املهملة -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل غفار ،وهو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة
ابن إلياس بن مرض بن نزار» .األنساب.304/4 :
((( (ج)« :فزينة والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم590 :
ّ
((( (ف)« :األخری».
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املزين((( و(((.
ّ

مني((( ،بكرس اهلمزة ،وإسكان الراء ،ضعيف(((.
اإلر ّ
[ ]471عبد اهلل بن احلكم ْ

(((
النبهانـي((( ،بالنون ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة
[ ]472عبيد اهلل بن((( الفضل
ّ

بعدها ،وبعد األلف نون وياء.

(((
حممد
[ ]473عبيد -بالياء -بن كثري بن َّ

(((

الغضائري ،75 :هتذيب الكامل-274/14 :
«املدنـي» ،وهو موافق ملا يف رجال ابن
((( (ن ،ج):
ّ
ّ
 ،276الرقم ،3152 :اَّإل ّ
أن ما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.590 :
ّ
((( الحظ الرقم.335 :
«األرمني -بفتح األلف وسكون الراء وفتح امليم ويف آخرها النون -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل بالد األرمن ،وهي طائفة من الروم» .األنساب ،115/1 :وانظر :معجم البلدان:
.160-159/1
((( (ن ،ج ،ش ،ض) مل ترد« :بكرس اهلمزة ،وإسكان الراء ،ضعيف».
((( (ش ،ن ،ج ،ض) مل ترد« :بن» فظاهر هذه النسخ ّ
تتمة عنوان «عبد اهلل
أن «الفضل
النبهانـي» من َّ
ّ
األرمني» ،مع ّ
النجايش ،الرقم.616 :
أن الصواب املثبت ،کام ال خيفی .الحظ :رجال
ابن احلکم
ّ
ّ
((( (ش)« :الفضيل».
((( (ف)« :البنانيّ » ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،616 :وانظر :اللباب يف
ّ
هتذيب األنساب.296/3 :
((( (ن ،عة)« :عبيد اهلل» (ش ،ج)« :عبيد اهلل بالياء» ،قال
حممد
ّ
النجاشـي« :عبيد بن كثري بن َّ
دي ،إلخ» .رجال
حممد بن كثري -بن عبد الواحد بن عبد اهلل بن رشيك بن َع ّ
 وقيل :عبيد بن َّالنجايش ،الرقم ،620 :وقريب منه يف رجال ابن داوود ،472 :الرقم ،283 :وهکذا يف
ّ
ترمجته يف خالصة األقوال ،هذا ولکن عنونه ابن
الغضائري هکذا« :عبيد بن كثري بن عبد
ّ
الغضائري.80 :
يب» .رجال ابن
العامري
الواحد ابن عبد اهلل بن رشيك
ّ
الوحيدي الكال ّ
ّ
ّ

أقول :كالب بطن من ربيعة وعامر بطن آخر منه ،والوحيد ابن كالب بن ربيعة ،فقول ابن
يب» ال خيفی ما فيه.
«العامري
الغضائري
الوحيدي الكال ّ
ّ
ّ
ّ
حممد».
((( (ف) مل ترد« :بن َّ
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(((
حممد((( بن كثري بن عبد الواحد بن عبد اهلل بن رشيك بن عدي،
[وقيل] :عبيد بن َّ

الكالبـي((( -بالباء-
أبو سعيد -بالياء-
العامري((( -بالعني املهملة-
الوحيدي(((،
ّ
ّ
ّ

واسم الوحيد :عامر.

له كتاب ُيعرف بـ :كتاب (التخريج يف بني َّ
الش ْيصبان((() ،بالشني املعجمة

املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والصاد املهملة املضمومة ،والباء املن ّقطة

حتتها نقطة ،والنون بعد األلف.

السمري
[ ]474عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ

((( و(((

أخيـرا.
املل ّقب :دمحان((( ،بالدال املهملة ،واحلاء املهملة ،وامليم ،والنون
ً

((( (ن)« :عبيد اهلل».
حممد».
((( (ف) مل ترد« :عبيد بن َّ
((( الحظ الرقم.326 :
املوحدة -هذه
السمعانـي:
((( قال
بضم الكاف والالم ألف املشدّ دة ويف آخرها الباء ّ
«الكالبـيّ -
ّ
ّ
النسبة إىل كالب .»...األنساب ،116/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.123/3 :
الدمشقي« :الوحيد -بفتح َّأوله ،وكرس احلاء املهملة ،وسكون املثناة حتت ،تليها
القيسـي
((( قال
ّ
ّ
دال مهملة -الوحيد بن كعب بن عامر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن
بكر بن هوازن ،بطن من هوازن» .توضيح املشتبه.178/9 :
النجاشـي ،الرقم ،620 :معامل العلامء،82 :
((( (ف)« :شيصبان» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
ّ
الرقم.559 :
النجاشـي ،الرقم ،624 :رجال ابن
«السيمري» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ض):
ّ
ّ
الغضائري.79 :
ّ

((( الحظ الرقم.401 :
السمرقندي امللقب بدمحان ،وأثبته بعض
((( قال ابن داوود« :عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ
السمري املل ّقب بدحان بغري ميم» .رجال ابن داوود ،473 :الرقم ،287 :والظاهر ّ
أن
أصحابنا
ّ
مراده من بعض أصحابنا هو العلاَّ مة احلليِّ ّ  يف خالصة األقوال.
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[ ]475عبد الرمحن بن أمحد بن جريويه((( ،باجليم ،والراء بعد الياء الساكنة املن ّقطة

حتتها نقطتان ،والواو ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعدها(((.

[ ]476عبد الرمحن بن احلسن
القاساين((( ،بالقاف ،والسني املهملة.
ّ

حممد بن عبيد اهلل
الرزمي((( -بالراء ،والزاي بعدها ،وامليم،
ّ
[ ]477عبد الرمحن بن َّ

زاري((( ،بالفاء املفتوحة ،والزاي ،والراء.
والياء -ال َف ّ

[ ]478عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن األشل ،بالشني املعجمة.
العائذي((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[ ]479عبد الرمحن بن عمرو -بالواو-
ّ

العيذي ،بالياء املن ّقطة حتتها
والذال املعجمة -من عائذة((( قريش ،والكوف ّيون يقولون:
ّ

نقطتان ،والذال املعجمة.

مذحج ،بالذال املعجمة ،واحلاء املفتوحة.
وهو عائذ اهلل بن سعد العشرية من َ
((( أثبته ابن داوود« :جربويه ،باجليم والباء املفردة والراء والياء املثناة حتت» .رجال ابن داوود:
 ،222الرقم ،928 :ومثله يف رجال
النجايش ،الرقم.1033 ،625 :
ّ
((( (ف) زيادة« :هاء».
((( الحظ الرقم.398 :
((( ما يف املتن موافق ملا يف رجال
«العرزمي وقال:
النجاشـي ،الرقم 628 :ضبطه ابن داوود:
ّ
ّ
ّ
بخط الشيخ أيب جعفر يف كتابيه :كتاب الرجال والفهرست ،ومن أصحابنا أثبته
كذا وجدته
الرزمي ،وفيه نظر» .رجال ابن داوود ،129 :الرقم ،955 :والحظ الفهرست ،الرقم،473 :
ّ
رجال
«العرزمي» الحظ الرقم.233 :
الطويس ،الرقم ،3231 :وال يبعد کون الصواب:
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.233 :

«العايذي -بفتح العني املهملة ،وكرس الياء املنقوطة من حتتها باثنتني ،ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
القريش .»...األنساب:
آخرها ذال منقوطة -فهم من ولد عايذ بن عمران بن خمزوم بن يقظة
ّ
 ،120-119/4وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.308/2 :
((( (ف)« :عائذ» (ج ،ش ،ض)« :عائذة».
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[ ]480عبد امللك بن ُعتبة -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان بعد العني املضمومة،

(((
ثم الباء املن ّقطة حتتها
والباء املن ّقطة حتتها نقطة-
اهلاشمي((( َ
الله ّ
ّ
بي  ،باهلاء املفتوحةّ ،

نقطة.

اخلثعمي
[ ]481عبد امللك بن َحكيم -باحلاء املفتوحة-
ّ

(((

[ ]482عبد امللك بن هارون بن عنرتة -بالنون بعد العني ،والتاء املن ّقطة فوقها

نقطتان((( ،وإسكان الراء -ضعيف.

احلرضمي
[ ]483عبد اهلل بن القاسم
ّ

(((

كذابٍ ،
املعروف بـ :الب َطل -بفتح الطاء املهملةّ -
غال.
بضم العني -بن((( بكر احلنّاط ،باحلاء املهملة ،والنون.
[ ]484عبد اهلل بن ُعمرّ -
[ ]485عبد اهلل بن داهر((( -بالدال املهملة -بن حييى
األمحري((( ،ضعيف.
ّ
((( الحظ الرقم.268 :
«اللهبي -بفتح الالم واهلاء ،ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة -هذه النسبة إىل
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النبي .»األنساب.149/5 :
عم ّ
أيب هلب ّ
«اخلثعمي -بفتح اخلاء املعجمة وسكون الثاء املثلثة وفتح العني املهملة ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
آخرها امليم -هذه النسبة إىل خثعم» .األنساب ،326/2 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب:
.423/1
((( (ش ،ج) زيادة« :بکرس اهلمزة».
((( الحظ الرقم.328 :
((( (ن ،ج) زيادة« :أيب».
((( (ج)« :داهن» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،602 :ميزان االعتدال:
ّ
 ،417-416/2الرقم.4295 :
«احلمريي» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم ،602 :رجال ابن
ّ
ّ
داوود ،468 :الرقم.263 :
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[ ]486عبد اهلل بن ِخ��داش ،بكرس اخل��اء املعجمة ،وال��دال املهملة ،والشني

(((
املهري((( ،منسوب إىل مهرة قبيلة من طي.
املعجمة -أبو خداش
ّ

حممد
النهيكي((( ،بالنون ،واهلاء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ّ
[ ]487عبد اهلل بن َّ

والكاف.

[ ]488عبد اهلل بن أمحد بن عامر بن سليامن بن صالح بن وهب بن عامر -وهو

الذي ُقتل مع احلسني بكربالء -بن حسان -املقتول بص ّفني مع أمري املؤمنني -بن

رشيح -بالشني املعجمة -بن سعد((( بن حارثة -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن ألم-

هبمز األلف -بن عمرو -بالواو -بن طريف((( بن عمرو -بالواو -بن ثاممة((( -بالثاء
(((
(((
بضم اجليم وإسكان الدال(((.
املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن ذهل بن ُجدْ عان ّ ،

((( قال ابن ماکوال« :خداش بكرس اخلاء املعجمة وبعدها دال مهملة وآخره شني معجمة» .إكامل
الكامل.427/2 :
«املهري -بفتح امليم وسكون اهلاء ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل مهرة بن
((( قال ابن األثري:
ّ
حيدان بن عمرو بن احلاف بن قضاعة قبيلة كبرية» .اللباب يف هتذيب األنساب.275/3 :
ثم كاف -نسبة إىل
((( قال ابن األثري:
«النهيكي -بفتح النون وكرساهلاء وبعدها ياء حتتها نقطتان ّ
ّ
هنيك بن عامر بن صعصعة» .اللباب يف هتذيب األنساب.329/3 :
((( (ف ،ض ،عة)« :سعيد» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.606 :
ّ
((( (ش)« :ظريف» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.606 :
ّ
((( (ض)« :أبو ثاممة» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،606 :وهو الصواب،
ّ
ولکن الذي يظهر من مراجعة كتب األنساب والتاريخ ّ
أن الصواب يف نسبه هكذا« :الم بن
عمرو بن طريف بن عمرو بن ثاممة بن مالك بن جدعان .»...الحظ :أسد الغابة،110/2 :
للنويري ،300/2 :معجم قبائل العرب.533/2 :
هناية اإلرب
ّ
((( (ج ،ف)« :دهل» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.606 :
ّ
((( (ش ،ض)« :جذعان» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.606 :
ّ
((( (ش ،ض)« :الذال» (ج)« :النون».
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ُبيل((( -بالقاف املضمومة ،والنون
[ ]489عبد اهلل بن احلسني بن سعيد ال ُقطرن ّ

املضمومة بعد الراء ،وبعدها الباء املن ّقطة حتتها نقطة -قرية بحذاء آمد.
حممد بن عبد اهلل
[ ]490عبد اهلل بن َّ

ّ (((
جي((( ،بالدال((( املفتوحة ،واجليم.
حممد
احلذاء  -باحلاء املهملة -الدَّ ْع َل ّ
أبو َّ

منسوب إىل موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال له :الدعاجلة(((.
[ ]491عبد اهلل بن ُه َليل ،باهلاء املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بني الالمني.
افـي((( ،بالواو ،والصاد املهملة املشدّ دة ،والفاء
[ ]492عبيد اهلل((( -بالياءّ -
الوص ّ
وضم الراء وتشديد الباء
بضم القاف وسكون الطاء املهملة
ّ
ّ
((( ضبطه ابن داوود« :القطربليّ
وضمها» .رجال ابن داوود ،118 :الرقم.854 :
ّ
املوحدة ويف
بضم القاف وسكون الطاء املهملة
السمعانـي:
قال
وضم الراء والباء ّ
ّ
«القطربيلّ -
ّ
ّ
آخرها الالم -هذه النسبة إىل قطربل ،وهي قرية من قرى بغداد ،مذكورة يف األشعار ،وذكر يف
حديث غريب :تبنى مدينة بني دجلة ودجيل والرصاة وقطربل» .األنساب.522/4 :
((( الحظ الرقم.336 :
((( مل نجد هذه النسبة يف کتب اللغة ،واألنساب ،والبلدان.
((( (عة) زيادة« :املهملة».
ِ
ِ
امر ،والدَّ ْع َل ُجَ :ألوان الثياب ،وقيلَ :ألوان النبات ،وقيل :رضب من َ
اجل َوال ِيق
((( الدَّ ْع َل ُج :احل ُ
ِ
بعضا ،والدَّ ْع َل ُج:
جل َوالِ ُق املآلن ،والدَّ ْع َل ُج :النبات الذي قد آزر بعضه ً
واخل َر َجة ،والدَّ ْع َل ُج :ا ُ
الذئب ،والدَّ ْع َل ُج :ال ُّظ ْل َم ُة ،والدَّ ْع َل ُج :الذي يميش يف غري حاجة ،والدَّ ْع َل َج ُة :رضب من امليش،
والدَّ ْع َل َج ُة :الترَ َ ُّد ُد يف الذهاب واملجيءّ ،
األعرجي.
عيل
كل هذه املعاين ّ
ّ
تصح النسبة إليها .دّ .
((( (ج ،ض)« :عبيد» ،ولکن ما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،613 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،3194 :رجال
الروايات ،وعلی
ّ
الربقي ،10 :وهکذا ورد يف أسانيد ُّ
ّ
سبيل املثال الحظ :الكايف ،202/2 :ح ،668/2 ،10ح.14
((( أثبته ّ
«الوضافـي بالضاد املعجمة والفاء».
العالمة يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال:
ّ

ايف -بفتح الواو وتشديد الصاد املهملة يف آخرها الفاء=-
السمعانـي:
وکيفام کان ،قال
ّ
«الوص ّ
ّ
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بعد األلف.
دي-
بضم((( اجليم،
الـج ُل ْو ّ
[ ]493عبد((( العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى ُ
ّ

(((
األزدي
البرصي -بالباء -من أصحاب
وضم الالم ،وإسكان الواو ،والدال املهملة-
ّ
ّ
ّ

الباقر ،(((منسوب إىل جلود قرية يف البحر ،وقيل :إىل جلود بطن من األزد،
العجيل ،واسم الوصاف
=هذه النسبة إىل وصاف ،هو اسم مجاعة ،منهم الوصاف بن عامر
ّ
مالك.
املروزي» .األنساب.606/5 :
ومنهم وصاف بن هود بن زيد بن خالد
ّ

ثم التشديد ،وآخره فاء ،بلفظ ف ّعال للمبالغة -سكة وصاف:
وقال
احلمويّ :
ّ
«وصاف -بالفتح ّ
الوصايف» .معجم البلدان.378/5 :
حممد بن فرنديك
ّ
بنسف ينسب إليها أبو الع ّباس عبد اهلل بن َّ
((( (ش)« :عبيد اهلل بن عبد»( ،ج ،ض ،ف)« :عبيد -بالياء -بن عبد» ،ولکن ما أثبتناه هو
الصحيح املوافق ملا ورد يف رجال
النجايش ،الرقم ،640 :الفهرست ،الرقم ،536 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،6224 :فهرست ابن النديم.246 ،128 :
ّ
اجللودي.
حررنا يف اهلامش من بيان
ّ
((( (ش ،ن ،عة)« :بفتح» ،الحظ ما ّ
((( الحظ الرقم.104 :
((( جاء يف رجال
لودي من أصحاب أيب جعفر» .رجال
الـج ّ
النجاشـي هکذا« :وكان عيسى َ
ّ
ترصف يف عبارة
النجايش بام تراه ،ولکن قال الس ّيد
ّ
النجايش ،الرقم640 :؛ فالعلاَّ مة َّ
ّ
النجايش« :مراده ّ
الربوجردي يف تعليقته علی رجال
أن عيسی کان من أمراء أيب جعفر
ّ
ّ

توهم .أقول :جاء يف بعض نسخ
املنصور ال من املحدِّ ثني عن اإلمام أيب جعفر الباقر ،کام ّ
النجايش بعد أيب جعفر«ّ ،»
رجال
ولعل ذلك زيادة من النساخ توهمّ ً ا منهم كونه الباقر.
ّ

اخلوئيّ :
هذا ولکن قال الس ّيد
«إن عبد العزيز هذا يروي عنه
النجايش بواسطتني ،بل
ّ
ّ
ٍ
ٍ
محاد الشاعر الذي روى
النجايش
يمكن روايته عنه بواسطة واحدة ،فإنّه أدرك أبا احلسن بن ّ
ّ

كتب عبد العزيز عنه بواسطة احلسني بن عبيد اهلل ،إذن ال يمكن أن يكون عبد العزيز ،هذا من
الطرحيي من زعمه أنّه من أصحاب الباقر ،ومن
أصحاب اجلواد ،فضلاً عماّ نُسب إىل
ّ
هنا يظهر ّ
أيضا ال يمكن أن يكون من أصحاب الباقر،
أن والد جدّ ه وهو عيسى
اجللودي ً
ّ
النجايش من ّ
واملراد بأيب جعفر يف كالم
اجللودي كان من أصحاب أيب جعفر،
أن عيسى
ّ
ّ
وهو اجلواد ال حمال َة ويؤ ّيد ما ذكرناه ما عن ابن النديم ،من ّ
أن عبد العزيز مات بعد الثالثني=
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النسابون ذلك(((.
وال يعرف ّ

(((
(((
وجدت ِّ
املوسوي ما صورته:
حممد بن معدّ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

اجللودي ما هذا حكايته :توفيّ
«رأيت عىل مقتل احلسني الذي صنّفه أبو أمحد
ّ

أبو أمحد عبد العزيز بن حييى بن عيسى
اجللودي((( يوم االثنني لسبعة عرش ليلة خلت
ّ

احلجة سنة اثنني وثالثني وثالثامئة ،ودفن يف اليوم الثامن عرش وهو يوم
من ذي
ّ
العلوي ،و ُدفن بحرضة
الغسال أبو احلسن ،وصلىّ عليه أبو جعفر
ّ
وغسله ابن َّ
الغديرَّ ،

املوسوي».
حممد بن معدّ
ّ
منه؛ وكتب َّ

[ ]494عبد الغ ّفار بن حبيب -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الياء املن ّقطة حتتها

الطائي
نقطتان وبعدها-
ّ

(((

بالنهرين.

اجل��ازي((( -باجليم وال��زاي -من أهل اجلازية
ّ

(((

قرية

=والثالثامئة» معجم رجال احلديث ،48-47/11 :الرقم.6583 :
بضم اجليم والالم ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة إىل
«اجللودي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
الفراء :هو منسوب
اجللود وهي مجع جلد ،وهو من يبيعها أو يعملها وجلود قرية بإفريقية .قال َّ
اجللودي» .األنساب ،76/2 :وانظر :اللباب يف
إىل جلود قرية من قرى إفريقية ،وال ُيقال:
ّ
هتذيب األنساب ،288/1 :و توضيح املشتبه.384-383/2 :
((( (ج) مل ترد« :الس ّيد».
((( (ش) مل ترد« :السعيد».
اجللودي».
((( (ج) مل ترد« :ما هذا حكايته :تو ّفـي أبو أمحد عبد العزيز بن حييى بن عيسى
ّ
«الطائي -بفتح الطاء املهملة ،ويف آخرها الياء املنقوطة باثنتني من حتتها -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل طي ،واسمه :جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن
سبأ .»...األنساب.36-35/4 :
«اجلازي -بفتح اجليم بعدها األلف ويف آخرها الزاي -هذه النسبة إىل بلدة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
يقال هلا :يزد من كور إصطخر وآمل .»...األنساب.11/2 :
((( (ف)( :جازية) (ج)( :اجلازة).
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الوهاب
املادرائي((( ،بالراء والدال((( املهملتني.
[ ]495عبد ّ
ّ

[ ]496عبيد اهلل -بالياء -بن موسى
الروباين ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل األلف،
ّ

والنون بعدها.

(((
بضم العني
[ ]497عبد الصمد بن بشري -بالباء بعد الشني املعجمة -ال ُع ّ
رامي ّ -

العبدي(((.
املهملة ،والراء-
ّ

((( ِ
البـي((( -بالباء املن ّقطة
[ ]498عثامن بن عيسى ،أبو عمرو -بالواو -العامري الك ّ

يب((( ،وتارةً:
حتتها نقطة ،والكاف املكسورة -من ولد عبيد بن رواس ،فتار ًة ُيقال :الكال ّ

العامري ،وتارة:
الروايس((( ،والصحيح أنّه موىل بني رواس ،شيخ الواقفة.
ّ
ّ

«امل���ادراي» ،وما يف املتن موافق ملا رود يف رجال
(املادرانـي)( .ش):
((( (ف ،ج ،ش ل):
ّ
ّ
النجاشـي ،الرقم ،652 :رجال ابن داوود ،231 :الرقم.962 :
ّ
«املادرائي -بفتح امليم والدال املهملة بعد األلف ،وبعدها الراء-
السمعانـي:
وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل مادرايا وظنّي أنهّ ا من أعامل البرصة» .األنساب.160/5 :
((( (ف)« :بالدال والراء» (ف ل)« :بالراء والدال».
«العراقي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
«العرانـي»( ،ج):
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم،654 :
ّ
ّ
ّ
رجال
الطويس ،الرقم ،3319 :رجال ابن داوود ،225 :الرقم ،940 :وکيفام کان ،قال
ّ
سـيء اخللقّ ،
الس ّيد
فلعل النسبة
بالضم -الرشس والشدّ ة
الربوجردي« :العرام-
ّ
ّ
والقوة ِّ
ّ
باعتبار اتّصافه بسوء اخللق» .طرائف املقال.186/2 :
((( الحظ الرقم.23 :
((( الحظ الرقم.326 :
((( الحظ الرقم.473 :
((( (ج) مل ترد« :بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والكاف املكسورة -من ولد عبيد بن رواس ،فتار ًة ُيقال:
يب».
الكال ّ
بضم الراء وختفيف الواو ويف آخرها السني املهملة -فهو منسوب
السمعانـي:
((( قال
«الرواسـيّ -
ّ
ّ
إىل بني رؤاس ،وهو احلارث بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر=.»...
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ُوزي((( -بالكاف املضمومة((( ،والزاي -من كوز ض ّبة(((،
[ ]499عاصم الك ّ

وقيل :من كوز بني مالك بن أسد ،ثقة ،روى عن الصادق.
احلنفي((( و(((.
[ ]500عاصم بن محيد احلنّاط -بالنون-
ّ

[َ ]501عنْ َبسة -بالعني املفتوحة ،والنون الساكنة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل

السني املهملة -بن بِجاد -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واجليم ،والدال -العابد -بالباء
املن ّقطة حتتها نقطة.

(((
بضم العني املهملة -بن إبراهيم.
[ُ ]502ع ْبدُ وس ّ -

[ِ ]503عيص بن القاسم((( بن ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن عبيد،

بالياء بعد الباء(((.

بضم العني ،وفتح الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وإسكان الياء
[ُ ]504ع َي ْينة(((-
ّ
=األنساب ،97/3 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.40/2 :
((( الحظ الرقم.311 :
((( (ض)« :املضموم».
((( الحظ الرقم.311 :
«اجلعفي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
((( (ض ،ف):
النجاشـي ،الرقم ،821 :رجال
ّ
ّ
الطويس ،الرقم ،3740 :رجال
الربقي.45 :
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.11 :
((( الحظ الرقم.56 :
((( (ش)« :املقسم» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.824 :
ّ
((( (ش)« :الياء»!.
النجاشـي ،الرقم ،825 :رجال
((( ما يف املتن موافق ملا يف رجال
الطوسـي ،الرقم.3733 :
ّ
ّ

بضم العني وفتح التاء
ولکن أثبته العلاَّ مة يف خالصة األقوال يف ترمجة الرجل« :عتيبة-
ّ
املن ّقطة فوقها نقطتان» ،ومثله يف رجال ابن داوود ،232 :الرقم.967 :
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املن ّقطة حتتها نقطتان ،وفتح النون -بن ميمون.

واين((( -باخلاء املعجمة املفتوحة ،والياء املن ّقطة
[ُ ]505عماَ رة بن زيد ،أبو زيد الـخَ ْي ّ

مدنـي.
اهلمداين((( -بالدال املهملة،
حتتها نقطتان املفتوحة ،والواو-
ّ
ّ

بضم الباء املن ّقطة حتتها
البوفكي ،و ُبو َفك-
حممد
ّ
ّ
عيل ،أبو َّ
[ ]506ال َع ْم َركي بن ّ

نقطة ،وفتح الفاء -قرية من قرى نيشابور(((.

(((
البكري
حممد ،أبو سلمة
الشاشـي((( و((( ،بالشني املعجمة قبل
ّ
ّ
[ُ ]507ع َل ْيم بن َّ

األلف وبعدها.

مي((( -باجليم املضمومة -أبو معاد(((.
حممد ُ
الـج َو ْي ّ
[ ]508عبدان بن َّ

«اخليوانـي -بفتح اخلاء املعجمة وسكون الياء املعجمة باثنتني من حتتها
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل خيوان بن زيد بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم.»...
األنساب.433/2 :
((( الحظ الرقم.76 :
((( (ش ،ف ،ض)« :نيسابور».
«البكري -بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الكاف ويف آخرها الراء -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
األول فجامعة انتسبوا إىل أيب بكر بن أيب قحافة،
النسبة إىل مجاعة ممّن اسمهم أبو بكر وبكر ،فأ ّما ّ
وفيهم كثرة من أوالده وأوالد أوالده ،والثاين منسوب إىل بكر بن وائل ،والثالث منسوب إىل
بكر بن عبد منافة بن كنانة بن خزيمة ،والرابع منسوب إىل بكر بن عوف بن النخع» .األنساب:
 ،385/1وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.170/1 :
«شاشـي».
((( (ش ،ج ،ض):
ّ
«الشاشـي -باأللف الساكنة بني الشينني املعجمتني -هذه النسبة إىل مدينة
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وراء هنر سيحون ،يقال هلا :الشاش ،وهي من ثغور الرتك .»...األنساب ،375/3 :معجم
البلدان.308/3 :
بالضم وفتح الواو وحتتية ساكنة -إىل جويم مدينة بفارس» .لب
«اجلويمي-
السيوطي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
اللباب يف حترير األنساب ،72 :وانظر :معجم البلدان.192/2 :
ً
استعامال=،
((( املشهور هو التسمية بـ(معاذ) بالدال املعجمة ،وتنعدم هذه التسمية والنسبة هبام
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اجلعفي
[ ]509عبد الكريم بن ُه َل ْيل((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان -وهو هالل
ّ
اخل ّ��زاز -باخلاء((( ،والزاءين املعجمتني -يقال لهُ :
قانـي((( -باخلاء املعجمة،
الـخ ْل ّ

(((

والقاف ،والنون.

تي((( ،بالطاء املهملة ،والسني املهملة،
عيل بن مكرم ال َّط ْس ّ
[ ]510عبد الصمد بن ّ

والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان.

حممد اخلالل((( -باخلاء املعجمة -أبو القاسم.
بضم العني -بن َّ
[ُ ]511عمرّ -

=فضلاً عن ذلك ذكرت هذه النسبة مجلة من املصادر ،منها :نقد الرجال ،30/3 :جامع الرواة:
تصحيف
 ،437/1طرائف املقال ،240/1 :معجم رجال احلديث 281/10 :وما حصل هنا
ٌ
األعرجي.
عيل
ّ
دّ .
((( قال ابن داوود« :يف ّ
خط الشيخ أيب جعفر :بن هالل» .رجال ابن داوود ،228 :الرقم:
.949
الطويس ،الرقم.3271 :
النجايش ،الرقم ،646 :رجال
أقول :هکذا يف رجال
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.11 :
«اجلزار باجليم» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
((( (ش):
النجاشـي ،الرقم ،646 :رجال
ّ
ّ
الطويس ،الرقم ،3271 :وهکذا ورد يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
ّ
((( الحظ الرقم.285 :

أيضا ،ويف آخرها التاء
السمعانـي:
((( قال
«الطستي -بفتح الطاء املهملة ،وسكون السني املهملة ً
ّ
ّ
املنقوطة من فوقها باثنتني -هذه النسبة إىل الطست وعمله» .األنساب.66/4 :
«اخلالل -بفتح اخلاء املعجمة وتشديد الالم ألف -هذه النسبة إىل عمل ِّ
ّ
اخلل
السمعانـي:
((( قال
ّ
أو بيعه» .األنساب.422/2 :
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[حرف الغني]
[ ]512غياث بن إبراهيم
بضم اهلمزة ،وفتح السني
يدي(((-
التميمي((( الأُ َس ّ
ّ
ّ
برصي ،بالباء.
املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان-
ّ
ثم اهلاء،
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
[ ]513غياث بن كلوب بن َف ْي َهس ،بالفاءّ ،

ثم السني املهملة(((.
ّ

((( الحظ الرقم.444 :
السمعانـي« :الأُ
سيدي هذه النسبة -بفتح األلف وكرس السني املهملة وسكون الياء
((( قال
ّ
ّ
املعجمة بنقطتني من حتت وبعدها الدال املهملة -فهي إىل ُأسيد ،وهم آل أسيد بن أيب العيص
من ولد عتاب وخالد» .األنساب ،158/1 :و ،159/1وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب:
.61/1
((( (ض) مل ترد« :املهملة».
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[حرف الفاء]
امل���رادي
[ ]514ال َف ْضل -م��ك�ّب�رّ ً ا((( -بن عثامن
ّ

(((

(((
حممد األعور.
ّ
األنباري  ،أبو َّ

الصائغ -بالغني املعجمة-

[ ]515ال َف ْضل -مكبرّ ً ا -بن أيب ُق َّ��رة -بالقاف املضمومة ،وال��راء املشدّ دة-

(((
التميمي
ْدي((( -بالسني املفتوحة ،وامليم املفتوحة ،والنون الساكنة ،والدال
الس َمن ّ
َّ
ّ

املهملة ،بلد من بالد أذربيجان ،انتقل إىل أرمينة.

حممد بن املس ّيب َّ
راين((( ،بالشني املعجمة ،والعني
الش ْع ّ
[ ]516ال َف ْضل -مكبرّ ً ا -بن َّ
((( (ج)« :مک ّبـر».
النجاشـي ،الرقم،841 :
الرازي والصواب ما أثبتناه؛ ملوافقته مع ما يف رجال
((( (ض ،ف ،ج):
ّ
ّ
الربقي:
الطويس ،الرقم ،3877 ،3854 ،1547 :رجال
من ال حيرضه الفقيه ،436/4 :رجال
ّ
ّ
.34 ،11
((( الحظ الرقم.287 :
((( الحظ الرقم.444 :
ثم السكون ،وفتح امليم ،وسكون النون ،ودال مهملة -من
((( قال
ّ
احلموي« :أسمند -بالفتح ّ
قرى سمرقند ،ويقال هلا :سمند ،باسقاط اهلمزة» .معجم البلدان .189/1 :أقول :ال يبعد
«السهندي» ،کام قد
حمرف
ّ
 وذلك بقرينة قوله« :بلد من بالد أذربيجان» -أن يکون ما يف املتن ّالغضائري يف
أيضا يف رجال ابن
ورد يف ترمجة الرجل يف رجال
النجايش ،الرقم ،842 :وقد ورد ً
ّ
ّ
الغضائري:
السهندي رجال ابن
التفلييس :روى عن الفضل بن أيب قرة
ترمجة رشيف بن سابق
ّ
ّ
ّ
 ،68الرقم.1 :
السمعانـي« :الشعرانيّ  -بفتح الشني املعجمة ،وسكون العني املهملة ،بعدها الراء=
((( قال
ّ
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املهملة ،والراء ،والنون بعد األلف.
[ ]517ال ُف َض ْيل -مص ّغ ًرا -بن يسار -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملة-

(((
ثم الراء.
ثم الواوّ ،
ثم السني املهملةّ ،
يكنّى أبا مسور  ،بامليمّ ،

ماه َو ْيه ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو.
[ ]518فارس بن حاتم بن َ
[ ]519فارس بن سليامن

أبو شجاع
األرجاين((( ،بالراء الساكنة وقيل املشدّ دة ،واجليم ،والنون بعد األلف.
ّ

[ ]520ال َف ْضل -مكبرّ ً ا -أبو ُن َع ْيم -مص ّغ ًرا -بن عبد اهلل بن الع ّباس بن َم ْع َمر-

قاين((( -بالالم املفتوحة قبل القاف،
بفتح امليم ،وإسكان العني ،وختفيف امليم -الطا َل ّ

والنون بعد األلف.

[َ ]521ف َضا َلة بن أ ّيوب ،بفتح الفاء.

[ ]522ال َف ْضل -مكبرّ ً ا -بن جعفر ال َبزَّاز ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والزاءين

املعجمتني.

=املفتوحة ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل الشعر عىل ال��رأس وإرس��ال��ه» األنساب:
.432/3
((( (ض)« :منصور» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،846 :رجال ابن
ّ
داوود ،274 :الرقم.1184 :
السمعانـي« :األرجانيّ  -بفتح األلف وسكون الراء وفتح اجليم ويف آخرها النون -هذه
((( قال
ّ
النسبة إىل أرجان ،وهي من كور األهواز من بالد خوزستان ،ويقال هلا :أرغان بالغني وهي
أرجان» .األنساب ،106/1 :وانظر :معجم البلدان.143/1 :
احلموي« :طالقان -بعد األلف الم مفتوحة وقاف ،وآخره نون -بلدتان :إحدامها:
((( قال
ّ
بخراسان بني مرو الروذ وبلخ ،بينها وبني مرو الروذ ثالث مراحل ...واألخرى :بلدة وكورة
بني قزوين وأهبر وهبا عدّ ة قرى يقع عليها هذا االسم» .معجم البلدان.7-6/4 :
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[ ]523فايد((( ،بالفاء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والدال املهملة.

((( (ش)« :فايدة» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،852 :رجال ابن
ّ
داوود ،270 :الرقم.1167 :
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[حرف القاف]
بضم العني املهملة ،والراء قبل
امري(((،
يش ال ُع ّ
ّ
[ ]524القاسم بن الوليد ال ُق َر ّ
الياء.
يس((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة.
[ ]525القاسم البرُ ْ ّ

حممد بن احلسن بن خازم ،باخلاء املعجمة ،والزاي.
[ ]526القاسم بن َّ

عيل بن إبراهيم
اهلمداين((( ،بالدال املهملة(((.
ّ
[ ]527القاسم بن َّ
حممد بن ّ
[ ]528القاسم بن عروة

حممد ،موىل أيب أ ّيوب
بغدادي.
اخلزي((( -باخلاء املعجمة والزاي-
ّ
ّ
أبو َّ

«العامري -بفتح العني املهملة ،وامليم املشدّ دة ،ويف آخرها الراء بعد األلف-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل عامر ،وهو اسم جدّ املنتسب إليه» .األنساب ،234/4 :وانظر :اللباب يف هتذيب
األنساب.356/2 :
يسمى
احلموي« :برس-
((( قال
ّ
بالضم -موضع بأرض بابل به آثار لبخت نرص وتل مفرط العلو ّ
ّ
رصح الربس» .معجم البلدان ،384/1 :وانظر :تاج العروس.200/8 :
((( الحظ الرقم.76 :
(حممد) .الحظ الرقم.609 :
((( الصواب:
«اهلمذانـي بالذال املعجمة» ،کام يأيت يف والده َّ
ّ
«اخلوزي» الحظ :رجال
النجاشـي:
((( قد ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،860 :ولکن
ّ
ّ
ّ
«اخلرزي» .رجال ابن داوود ،275 :الرقم.1192 :
أثبته ابن داوود:
ّ
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القم ّي ،يعرف بكاسوال((( -بالسني املهملة املضمومة
حممد ِّ
[ ]529القاسم بن َّ

مقصورا -مل يكن باملريض.
ً

لقاين((( ،باخلاء املعجمة املضمومة ،والقاف ،والنون
حممد ا ُلـخْ
ّ
[ ]530القاسم بن َّ

بعد األلف.

((( (ف)« :کاسوليّ ».
((( الحظ الرقم.285 :
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[حرف الكاف]
[ ]531كثري بن ُك ْل ُثم -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -أبو احلارث ،وقيل :أبو

الفضل.

[ ]532كثري بن طارق ،أبو طارق ال َقنْبرَ ّي -بفتح القاف ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها

نقطة بعد النون الساكنة -من ولد قنرب موىل أمري املؤمنني.

اخلثعمي.
حممد بن هشام
ّ
كرام -بتشديد الراء -روى عن َّ
[ّ ]533
بضم الكاف (((-بنت سليم.
[ُ ]534ك ْلثومّ -

مي((( ،باجليم املضمومة ،والشني املعجمة(((،
[ ]535كرامة -باهلاء بعد امليمُ -
الـج َش ّ

(((
ِّ
املوسوي :أبو سعيد(((،
وجدت
حممد بن معدّ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

((( (ض) مل ترد« :بضم الكاف».
بضم اجليم وفتح الشني ويف آخرها امليم -هذه النسبة إىل قبائل:
السمعانـي:
((( قال
«اجلشميّ -
ّ
ّ

منها جشم بن اخلزرج ،ومنهم من ينتسب إىل بني جشم بن معاوية وهو زيد بن جبري بن حرمل
اجلشمي عداده يف أهل الكوفة ،ويف بكر بن وائل جشم ،وهو جشم بن قيس بن سعد بن عجل
ّ
عيل بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفيص بن دعمي بن جديلة بن
ابن حليم بن صعب بن ّ
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان ،ومن بني جشم بن احلارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان

ابن أسد بن خزيمة» األنساب.61/2 :
((( (ش ،ج ،ف) زيادة« :املفتوحة».
((( (ج ،ش ،ض ،ف) مل ترد« :الس ّيد».
((( (ف ل)« :معد» (ش ،ن)« :سعد» ،وما يف املتن موافق ملا يف معامل العلامء ،128 :الرقم.648 :
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اجلشمي ،له :جالء األبصار يف متون((( األخبار ،ورسالة إبليس إىل املج ّبـرة.
كرامة
ّ
يب
قلت :وقد رأيت هذه الرسالة وهي عندي منسوبة إىل احلاكم
اجلشمي املغر ّ
ّ

(((

أيضا رسالة يف املعنى؛ واهلل أعلم.
صاحب التفسري ،اَّإل أن يكون لذلك ً
هذا آخر خ ِّطه(((.

((( (ج ،ض ،ف)« :فنون» ،وما يف املتن موافق ملا يف معامل العلامء ،128 :الرقم.648 :
«املعتزلـي» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش الالحق.
((( (ف ،ن ،ش):
ّ
البيهقي) ،کام ّ
أن رسالة
اجلشمي
حممد بن كرامة
ّ
ّ
((( أقول :ما ُذکر من الکتب يف املتن (ملحسن بن َّ
إبليس کانت اسمها( :رسالة الشيخ إبليس إىل إخوانه املناحيس) ،وقيلّ :
(إن تأليف هذه
املکرمة) .الحظ :األعالم،289/5 :
الرسالة صار سب ًبا لقتله علی يد مجاعة من اجلرب َّية بمکَّة َّ
وکذا :کتاب تنبيه الغافلني عن فضائل الطالبني ،12-9 :مقدِّ مة التحقيق.
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[حرف الالم]
[ ]536لوط بن حييى بن سعيد -بالياء -ابن مخِ ْنَف((( -بكرس امليم ،وإسكان

(((
(((
األزدي
الغامدي((( -بالغني املعجمة -أبو
اخلاء املعجمة ،وفتح النون -بن سامل
ّ
ّ

خمنف.

ي((( -بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان اخلاء
[ ]537ليث بن ال َبخْ ترَ ّ

(((
حممد ،وقيل :أبو بصري.
الـم ّ
املعجمةُ -
بضم امليم -أبو َّ
رادي ّ -

((( (ض)« :أبو خمنف» ،والصواب ما يف املتن ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،875 :فهرست
ّ
ابن النديم.106-105 :
مؤرخي العا ّمة أنّه «بن سليم» .الحظ :املعارف ،537 :اللباب
صـرح به كثري من ّ
((( أقول :الذي ّ
يف هتذيب األنساب ،529/1 :فهرست ابن النديم.106-105 :
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.156 :
((( الحظ الرقم.514 :
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[حرف امليم]
(((
األوىل املهملة.
بضم السني ّ
ويس ّ ،
[َّ ]538
حممد بن أمحد بن روح ،أبو أمحد ال َّط ْر ُس ّ

حممد بن جرير -باجليم -أبو جعفر
الطربي((( ،عا ّم ّي.
ّ
[َّ ]539

األسدي((( ،أحد بني نرص بن ُق َعينْ ،
حممد بن قيس ،أبو نرص -بالنون-
ّ
[َّ ]540

بالقاف املضمومة ،والعني املهملة املفتوحة ،والياء الساكنة املن ّقطة حتتها((( نقطتان،
والنون.

حممد بن مسلم((( بن َرب��اح -بفتح ال��راء((( ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة
[َّ ]541

السامن.
واحدة -أبو جعفر األوقص((( ،بالقاف ،والصاد املهملة،
ّ
الطحان .وقيلّ :

األوىل
السمعانـي:
((( قال
«الطرسوسـي -بفتح الطاء والراء املهملتني ،والواو بني السينني املهملتنيّ ،
ّ
ّ
مضمومة ،والثانية مكسورة -هذه النسبة إىل طرطوس ،وهي من بالد الثغر بالشام» .األنساب:
 ،60/4وانظر :معجم البلدان.28/4 :
املوحدة ،بعدها راء مهملة -هذه النسبة
السمعانـي:
((( قال
«الطربي -بفتح الطاء املهملة ،والباء ّ
ّ
ّ
إىل طربستان ،وهي آمل وواليتها ...إنّام هي تربستان؛ ّ
ألن أهلها حياربون بالترب يعني الفاس
طربي .»...األنساب.45/4 :
فعرب وقيل :طربستان ،والنسبة إليها
ّ
ّ
((( الحظ الرقم.71 :
((( (عة) مل ترد« :حتتها».
((( (ض) مل ترد« :بن مسلم).
((( (ض ،ف ،عة)« :بفتح الراء» وما أثبتناه من( :ج ،ش ،ن ،ف ل).
((( األوقص -من الوقص بالتحريك :-وهو قرص العنق.
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بضم الشني املعجمة ،وإسكان العني املهملة،
عيل بن أيب ُش ْع َبةّ ،
[َّ ]542
حممد بن ّ

وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة.

بضم النون -بن أيب طريفة ،بالطاء املهملة،
عيل بن ال ُّن ْعامن-
ّ
[َّ ]543
حممد بن ّ

والفاء.

عيل
اجلوخاين((( ،باجليم قبل الواو((( ،واخلاء املعجمة بعدها(((،
ّ
[َّ ]544
حممد بن ّ

والنون بعد األلف.

حممد بن اخلليل -باخلاء املعجمة -أبو جعفر السكّاك((( ،بالكاف املشدّ دة
[َّ ]545

أيضا ،يعمل السكك.
بعد السني املهملة ،وبعد األلف كاف ً

حممد بن سامعة بن موسى بن روي��د -ب��ال��راء -بن نشيط ،بالشني
[َّ ]546

املعجمة.

شمون ،بالشني املعجمة ،وامليم املشدّ دة.
حممد بن احلسن بن ّ
[َّ ]547
حممد بن احلسني بن سعيد الصائغ ،بالغني(((.((( ،
[َّ ]548

«اجلرخانـي» ،والظاهر َّ
«اجلرخانـي» يف األنساب،
أن الصواب ما أثبتناه ،فإنّا مل نعثر علی
((( (عة):
ّ
ّ
«اجلوخاين» ،فالحظ الرقم.373 :
وأ ّما
ّ
((( (عة)« :الراء» ،الحظ :اهلامش السابق.
((( (ض)« :قبلها»!
«السکاکي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ف):
النجاشـي ،الرقم ،889 :الفهرست،
ّ
ّ
الرقم ،596 :رجال الكشيِّ ّ .539 :
((( (ف) زيادة« :املعجمة».
((( (ش)« :الصانع بالعني» ،وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،900رجال ابن داوود ،503 :الرقم.430 :
292

(((
حممد بن حسان
الرازي((( ،أبو عبد اهلل
ثم الياء املن ّقطة
ّ
[َّ ]549
ّ
الزينبي  ،بالزايّ ،

ثم الباء املن ّقطة حتتها نقطة.
ثم النونّ ،
حتتها نقطتانّ ،

الـحنني((( -باحلاء املهملة املضمومة ،والنون بعدها،
حممد بن احلسني((( بن ُ
[َّ ]550

اهلاشمي،
حممد بن هارون
ّ
أخريا -روى عنه َّ
والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعدها ،والنون ً
(((
حممد بن سعيد
األصفهانـي(((.
ّ
وروى هو عن َّ

(((
(((
ثم التاء املن ّقطة فوقها
حممد بن عبد الرمحن بن فنتي  ،بالفاءّ ،
ثم النونّ ،
[َّ ]551

ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
نقطتانّ ،

(((
علـي بن حاتم.
حممد بن أمحد بن ثابت -بالثاء ّأو اًل -روى عنه ّ
[َّ ]552

حممد بن أيب القاسم
[َّ ]553

يعرف حممد بـِ :
ماجي ُلويه ،باجليم املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة،
َّ

((( الحظ الرقم.133 :
«الزينبي -بفتح الزاي وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها وبعدها النون
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
عيل ،وظنّي أنهّ ا زوجة
ويف آخرها الباء املنقوطة بواحدة -هذه النسبة إىل زينب بنت سليامن بن ّ
عيل بن عبد اهلل بن الع ّباس ،واملنتسب إليها بيت
حممد بن إبراهيم بن َّ
إبراهيم االمام أ ّم َّ
حممد بن ّ
قديم ببغداد» .األنساب.191/3 :
((( (ن) مل ترد« :بن احلسني» .الحظ :اهلامش الالحق.
((( أقولّ :
النجاشـي،
حممد بن احلسن بن احلسني .الحظ :رجال
ّ
لعل الصواب يف العنوان هکذاَّ :
الرقم.6 :
((( (ش) مل ترد« :هو».

((( (ش)« :األصفاهانيّ ».
((( (ج)« :قنتي»ّ ،
ولعل الصواب ما يف املتن .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.890 ،409 ،7 :
ّ
((( (ج)« :بالقاف والنون».
أيضا .الحظ الرقم.590 :
((( يأيت ذکره هبذا العنوان ً
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والالم املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو(((.
(((
ثم باء
حممد بن أيب ُّ
بضم الصاد املهملة ،وبعدها هاء ساكنةّ ،
الص ْهبانّ ،
[َّ ]554

أخريا.
من ّقطة حتتها نقطة ،والنون ً

(((
(((
بضم احلاء -بن خازم ،باخلاء املعجمة،
حممد والد القاسم بن احلسنيّ -
[َّ ]555

والزاي بعد األلف.

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وتشديد الطاء
حممد بن جعفر بن ُب َّطة،
ّ
[َّ ]556

املهملة.

حممد بن أعني -بالعني املهملة بعد األلف ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[َّ ]557

والنونَ -اهل
مداين((( -باهلاء املفتوحة ،والدال املهملة -الصائغ ،بالصاد املهملة ،والياء
ّ

املن ّقطة حتتها نقطتان ،والغني املعجمة.

حممد بن ت َْسنِيم -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املفتوحة ،والسني املهملة
[َّ ]558

الساكنة ،والنون املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة -ويكنّى تسنيم :أبا

(((

الوراق.
يونس بن احلسن بن يونس :أبو طاهر ّ

«حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل بن عمران اخلبابيّ » .الحظ الرقم.620 :
((( يأيت ذکره بعنوانَّ :
((( (ج)« :بالصاد».
((( (ن)« :بن» .الحظ :اهلامش الالحق.
((( (ف) زيادة« :أيب»( ،ف ل)« :القاسم» ،والظاهر ّ
حممد والد القاسم بن
أن الصواب هکذاَّ :
حممد بن احلسني بن خازم ،وما يف املتن هو الصواب ،کام ّ
أن الصواب -بدل خازم :-حازم.
َّ
النجايش ،الرقم،803 ،711 ،645 ،502 ،355 ،309 ،124 ،54 :
الحظ األمرين يف رجال
ّ
.959 ،871
((( الحظ الرقم.76 :
((( (ش ،ج ،ض ،ف)« :أبو».
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(((
بضم النون -الفضل بن ُد َكينْ  ،بالدال املضمومة ،والكاف
وراق أيب ُن َع ْيمّ -
كان ّ

املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون.
الكويف
حممد بن أمحد بن زكر ّيا
[َّ ]559
ّ

املعروف بـ :ابن َد َب��س((( ،بالدال املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

املفتوحة((( ،والسني املهملة.

(((
وانـي((( ،بالقاف املفتوحة ،والطاء املهملة
حممد بن أمحد بن احلسن ال َق َط ّ
[َّ ]560

املفتوحة ،والواو ،والنون بعد األلف ،والياء بعد النون.

حممد بن َع ْبدة -بفتح العني املهملة ،وإسكان الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[َّ ]561

والدال املهملة وبعدها هاء -الناسب ،بالنون.

بيعي((( ،بفتح السني املهملة ،والباء املن ّقطة
الس ّ
حممد بن احلسني بن صالح َّ
[َّ ]562

ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
حتتها نقطةّ ،

وضم امليم وتشديدها،
حممد بن أيوب بن َش ُّمون ،بفتح الشني املعجمة،
ّ
[َّ ]563

أخريا.
والنون ً

((( (ف)« :أبو»! .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.892 :
ّ
((( (ش)« :دکبس» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.109 :
ّ
((( (ف) مل ترد« :والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة».

النجاشـي ،الرقم،337 ،332 :
((( (ض) مل ترد« :بن أمحد» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :رجال
ّ
.1121 ،1093
السمعانـي« :القطوانيّ  -بفتح القاف والطاء املهملة والواو ويف آخرها النون -هذا موضع
((( قال
ّ
بالكوفة ،ولع ّله اسم رجل أو قبيلة نزلت هذه املوضع .»...األنساب.525/4 :
((( الحظ الرقم.76 :
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حممد بن أمحد بن برش -بالراء بعد الشني املعجمة((( -بن البطال -بالطاء
[َّ ]564

الرحال -بالراء واحلاء املهملةُ -س ّمي
املهملة بعد الباء -بن بشري -بالراء بعد الياءّ -

حج إىل غزو.
الرحال؛ ألنّه رحل مخسني رحلة من ّ
ّ

(((
بضم الباء.
حممد بن أمحد بن إسحاق بن ال ُبهلولّ ،
[َّ ]565

(((
(((
بضم الدال املهملة ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها
حممد بن وهبان الدُّ َب ْي ّ
لـي ّ ،
[َّ ]566

نقطة ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان(((.
حممد بن احلسن بن أيب خالد
[َّ ]567

املعروف بـَ :ش ْين ُْولة((( ،بفتح الشني املعجمة ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،

وضم النون ،وإسكان الواو(((.
ّ

((( (عة) زيادة« :الساکنة».
((( (ج) مل ترد« :بن إسحاق»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم،231 :
ّ
الفهرست ،الرقم.84 :
((( (ش)« :رهبان» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1060 :رجال
ّ
الطويس ،الرقم.6327 :
ّ
السمعانـي« :الدبيليّ  -بفتح الدال املهملة وكرس الباء املوحدة وسكون الياء آخر احلروف
((( قال
ّ
ويف آخرها الالم -هذه النسبة إىل دبيل ،وهي قرية من قرى الرملة ...من الشام» .األنساب:
 ،457/2وانظر :معجم البلدان.439-438/2 :
أخيـرا»!
((( (ض ،عة) زيادة« :والنون
ً
((( (ج ،عة)« :بشينر»( ،ف)« :بشينو»( ،ف ل)َ :
«بش ْين ُْولة» ،وما أثبتناه موافق ملا يف (ش) و(ن)،
وکذا لعدّ ة نسخ أخری من اإليضاح .الكشف الوايف يف رشح أصول الكايف ،223 :الشايف يف
أئمة اهلدى ،521/1 :مرآة العقول.182/1 :
رشح الكايف ،445/1 :اهلدايا لشيعة َّ
حمصل يف لقب الرجل:
((( (ض ،ج ،عة)« :الراء» ،مل نحصل عىل ّ
أ .ذكره
األشعري ،وفيه« :شنبولة» .الحظ :رجال
النجايش يف طريقه إىل إدريس بن عبداهلل
ّ
ّ
النجايش ،الرقم ،259 :وهکذا يف معاين األخبار ،112 :االختصاص=294 :
ّ
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(((
بضم القاف ،وتشديد النون بعدها ،والباء((( بعد
[َّ ]568
ّايب ّ ،
حممد بن ّ
عيل ال ُقن ّ

األلف(((.

عيل بن ُخ َش ْيش ،باخلاء املعجمة املضمومة ،والشني املفتوحة
[َّ ]569
حممد بن ّ

(((
أخريا.
املعجمة  ،والياء الساكنة املن ّقطة حتتها نقطتان ،والشني املعجمة ً

(((
بضم الدال املهملة ،وفتح احلاء املهملة ،وإسكان
عيل بن ُد َح ْيم ّ ،
[َّ ]570
حممد بن ّ

الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.

حم��م��د ب���ن ج��ع��ف��ر ال���������رزّاز((( ،ب���ال���راء ّأو ًال ،ب��ع��ده��ا زاي،
[]571
َّ

(((
حم��م��د
راري((( و(((،
ُّ
وب��ع��د األل���ف زاي ً
ال��������ز ّ
أي��ض��ا .روى ع��ن��ه أمح���د ب��ن َّ

بّ .
أن الشيخ ذکره يف مواضع بعنوان« :سنبولة» .الحظ :الفهرست ،الرقم،308 ،120 :
.317

ج .أنّه مذکور يف سند من الکايف بعنوان« :شينولة» .الكايف ،53/1 :ح.15
((( (ش)« :القنانيّ ».
((( (ش)« :الياء».
علـي
«حممد بن ّ
علـي الکاتب» .الحظ الرقم ،664 :وکذا بعنوانَّ :
«حممد بن ّ
((( يأيت ذکره بعنوانَّ :
ابن يعقوب» .الحظ الرقم.682 :
((( (عة)« :املعجمة املفتوحة».
((( (ج ،ف ل)« :دحني» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.273 :
ّ
«الرزاز -بفتح الراء وتشديد الزاي املفتوحة واأللف بني الزايني املعجمتني-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الرز وهو األرز ،وهو اسم ملن يبيع الرز» .األنساب.57/3 :
هذه النسبة إىل ّ
«حممد بن» ،والصواب ما يف املتن قال
النجاشـي يف الطريق إلی کتاب موسى بن
ّ
((( (ف) زيادةَّ :
حممد
حممد
ّ
الزراري قال :حدّ ثنا َّ
حممد قال :حدّ ثنا أبو غالب أمحد بن َّ
حممد بن َّ
عمر بن َبزيع« :أخربنا َّ
أيضا :رجال
الرزاز» .رجال
النجايش ،الرقم:
النجايش ،الرقم ،1089 :والحظ ً
ابن جعفر ّ
ّ
ّ
الزراري ،184 :األمايل (للمفيد) ،259 :ح.1
 ،1128 ،964 ،631 ،286رسالة أيب غالب
ّ
«الرزاز» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش السابق.
((( (ف):
ّ
((( الحظ الرقم.46 :
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أيضا.
بضم الزاي ،وفتح الراء ،وبعد األلف راء((( ً
ّ

حممد بن سلمة -بغري ميم ّأو اًل -بن َأ ْر َتبِ ْيل ،بفتح اهلمزة ،وإسكان الراء،
[َّ ]572

وفتح التاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،وكرس الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان الياء املن ّقطة

أخريا.
حتتها نقطتان ،والالم ً

حممد بن سامل بن الرباء بن َسبرْ َ ة -بفتح
بضم العني -بن َّ
حممد بن ُعمرّ -
[َّ ]573

السني املهملة ،وإسكان الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وفتح الراء -بن َس ّيار -بفتح السني
التميمي((( ،املعروف ِ
عابـي((( ،بالباء((( بعد
أخريا-
باجل ّ
ّ
املهملة ،وتشديد الياء ،والراء ً
األلف ،واجليم املكسورة وبعدها العني املهملة.
البزاز ،بالباء ،والزاءين
حممد بن عبد اهلل بن غالب ،أبو عبد اهلل
األنصاري ّ
ّ
[َّ ]574

املعجمتني.

بضم السني ،وفتح ال�لام ،والياء الساكنة
حممد بن أمحد بن ُس َل ْيم-
ّ
[َّ ]575

الصابونـي(((.
بعدها(((-
ّ

حممد بن حمُ ْ ران ،باحلاء املهملة املضمومة.
[َّ ]576

((( (ف)« :بفتح الراء وفتح الزاء وبعد األلف زاء».
((( الحظ الرقم.444 :
املوحدة -اشتهر
((( قال
السمعانـي« :اجلعابيّ  -بكرس اجليم وفتح العني املهملة ويف آخرها الباء ّ
ّ
التميمي املعروف
حممد بن سلم بن الرباء بن سربة بن سيار
ّ
حممد بن عمر بن َّ
هبذه النسبة أبو بكر َّ
يب ،قايض املوصل .»...األنساب.65/2 :
بـ :ابن اجلعا ّ
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطة».
((( (ج ،ض)« :بعده».
«القنابزي» ،وما أثبتناه من (ش) و(ن)
«الصابري»( ،عة):
«القنابري»( ،ف ل):
((( (ج ،ض):
ّ
ّ
ّ
و(ف) ،وهو املوافق ملا ورد يف رجال
النجايش ،الرقم.327 :
ّ
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واين((( ،بالقاف املفتوحة ،والطاء املهملة
حممد بن أمحد بن احلسني ال َق َط ّ
[َّ ]577

أخريا.
املفتوحة ،والنون بعد األلف ،والياء ً

اليب((( ،بفتح الفاء ،وختفيف الالم ،والباء املن ّقطة حتتها
[َّ ]578
حممد بن زكر ّيا ال َف ّ

نقطة قبل الياء.

عيل بن َم ْع َمر((( ،بفتح امليم ،وإسكان العني املهملة ،وفتح امليم.
[َّ ]579
حممد بن ّ

حممد بن الوليد بن خالد الـخَ زّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني
[َّ ]580

بينهام ألف.

حممد((( بن حييى الـخَ زّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني بينهام ألف.
[َّ ]581
عيل بن حييى
األنصاري ،املعروف بـ :ابن أخي((( َر َواد ،بالراء
ّ
[َّ ]582
حممد بن ّ

املهملة املفتوحة ،والواو املفتوحة ،وبعد األلف دال مهملة.

حممد بن َو ْهبان -بفتح الواو ،وإسكان اهلاء ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[َّ ]583

بضم الدال ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان الياء
أخريا -الدُّ َب ْي ّيل(((،
والنون
ّ
ً
املن ّقطة حتتها نقطتان.

((( الحظ الرقم.560 :
«حممد بن
«حممد بن زكر ّيا
الغالبـي» .الحظ الرقم ،588 :وکذا بعنوانَّ :
ّ
((( يأيت ذکره بعنوانَّ :
يب» .الحظ الرقم.611 :
زكر ّيا بن دينار الغال ّ
((( (ف)« :املعمر» ،والصواب ما أثبتناه .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم،622 ،541 ،356 :
ّ
رجال
الطويس ،الرقم.6310 :
ّ
((( (ض) :مل ترد هذه الرتمجة.
((( (ف)« :أيب»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه يف املتن .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.375 :
ّ
((( الحظ الرقم.566 :
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حممد بن ُم َف َّضل بن إبراهيم بن قيس بن ُر ّمانة ،بالراء ّأو اًل املضمومة،
[َّ ]584

والنون بعد األلف(((.

حممد بن الوليد ،املعروف َ
بشباب -بالشني املعجمة املفتوحة ،والباءين
[َّ ]585

الصرييف((( الر ّق ّي((( ،بالراء بعد الالم.
املنقطتني حتتهام نقطة واحدة بينهام ألف-
ّ

حممد بن القاسم البزّاز ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والزاءين املعجمتني بينهام
[َّ ]586

ألف.

بضم اهلمزة ،وإسكان الواو ،وفتح الراء.
حممد بن ُأ ْو َرمةّ ،
[َّ ]587

حممد بن زكر ّيا اَ
الغل ّيب((( -بالغني املعجمة املفتوحة ،والالم املفتوحة
[َّ ]588
املخ ّففة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الياء((( -وغالب اسم امرأة.
داين((( ،بالواو ،والراء بعدها ،والدال
حممد بن يوسف بن إبراهيم َ
ال��و ْر ّ
[َّ ]589

املهملة ،والنون بعد األلف.

أيضا .الحظ الرقم.601 :
((( يأيت ذکره هبذا العنوان ً
((( الحظ الرقم.112 :
((( الحظ الرقم.261 :
السمعانـي« :الغالبيّ  -بفتح الغني والالم املخ ّففة ويف آخرها الباء املوحدة -هذه النسبة إىل
((( قال
ّ
غالب ،وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه» .األنساب ،321/4 :وانظر :اللباب يف هتذيب
األنساب.396/2 :
أيضا بعنوان:
«حممد بن زكر ّيا الفالبيّ » .الحظ الرقم ،578 :ويأيت ذکره ً
((( تقدّ م ذکره بعنوانَّ :
يب» .الحظ الرقم.611 :
«حممد بن زكر ّيا بن دينار الغال ّ
َّ
السمعانـي« :الوردانيّ  -بفتح الواو وسكون الراء وفتح الدال املهملة ويف آخرها النون-
((( قال
ّ
هذه النسبة إىل وردان وهو منسوب إىل بعض أجداد املنتسب إليه ،واسم لقرية من قرى بخارى
وهي وردانة» .األنساب.588/5 :
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حممد بن أمحد بن ثابت ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط(((.
[َّ ]590

حممد بن القاسم بن بشار ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والشني املعجمة.
[َّ ]591

حممد بن عبد اهلل بن مُمْلك ،بامليم املضمومة ،وامليم بعدها الساكنة ،والالم،
[َّ ]592

أخريا.
والكاف ً

حممد بن خلف بن نُسطاس ،بالنون املضمومة(((.
[َّ ]593

الفحام((( ،بالفاء ،واحلاء املهملة.
حممد بن حييى بن داوود ّ
[َّ ]594

عيل بن شاك ،بالشني املعجمة ،وبعد األلف كاف ،وقيل :بعد
[َّ ]595
حممد بن ّ

ثم عني.
األلف فاء ّ

حممد بن هد ّية ،بتشديد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
[َّ ]596

حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب زيد ،أبو جعفر الز ّيات -بالزاي-
[َّ ]597

اهلمداين((( ،بالدال املهملة.
ّ

عيل
الربقي((( ،بالباء قبل الراء.
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن َّ
[َّ ]598
حممد بن ّ

أيضا .الحظ الرقم.552 :
((( تقدّ م ذکره هبذا العنوان ً
«النسطاسـي ،بكرس النون والطاء املهملة واأللف بني السينني» .األنساب:
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
 ،486/5وانظر :تقريب التهذيب.541/1 :
«الفحام -بفتح الفاء وتشديد احلاء -هذه النسبة إىل بيع الفحم وهو الذي
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
يستعمله احلدَّ اد والص َّفار ويوقدونه يف الشتاء» .األنساب.348/4 :
((( الحظ الرقم.76 :
احلموي« :برقة من قرى قم من نواحي اجلبل ،قال أبو جعفر :فقيه الشيعة أمحد بن أيب عبد
((( قال
ّ
الربقي ،أصله من الكوفة .»...معجم البلدان:
عيل
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن َّ
اهلل َّ
حممد بن ّ
«الربقي -بفتح الباء املنقوطة بواحدة وسكون الراء -هذه
السمعانـي:
 ،390-389/1وقال
ّ
ّ
النسبة إىل برقة وهي بلدة تقارب تروحة من أعامل املغرب .»...األنساب=.324/1 :
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(((
ثم الراء،
ثم القافّ ،
ُينسب إىل برقروذ  -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء بعدهاّ ،
ٍ
سواد قم عىل واد هناك.
ثم الذال املعجمة -قرية من
ثم الواوّ ،
ّ

اهلمذاين((( -بالذال املعجمة-
حممد بن موسى بن عيسى ،أبو جعفر
[َّ ]599
ّ
السماّ ن(((.
(((
الطياليس
التميمي((( ،أبو عبد
بضم العني-
حممد بن خالد بن ُع َمر-
ّ
ّ
[َّ ]600
ّ

اهلل ،كان يسكن الكوفة((( يف صحراء جرم ،باجليم(((.

بضم الراء املهملة ،وتشديد
حممد بن ّ
مفضل بن إبراهيم بن قيس بن ُر ّمانةّ ،
[َّ ]601

امليم ،والنون بعد األلف(((.

أخريا.
حممد بن ُبنْدارّ ،
[َّ ]602
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،وإسكان النون ،والراء ً
الربقي -بفتح الباء والراء ،والقاف بعدمها -هذه النسبة إىل برق وهو بيت كبري
أيضا:
=وقال ً
ّ
من خوارزم انتقلوا إىل بخارى وسكنوها ،وهذه النسبة إىل برق يعني بالفارس َّية «بره» ولد الشاة؛
الفاريس» .األنساب.325/1 :
فعرب
ألنّه كان يف آبائه من يبيع احلمالن ّ
ّ
((( (ن ،ف)« :برق روذ».
((( الحظ الرقم.416 :
اهلمذانـي» .الحظ الرقم.613 :
«حممد بن موسى
ّ
((( يأيت ذکره بعنوانَّ :
«الطيالسـي -بفتح الطاء املهملة ،والياء املنقوطة بنقطتني من حتتها ،وسكون
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
األلف ،وكرس الالم ،ويف آخرها السني املهملة -هذه النسبة إىل الطيالسة ،وهي التي تكون فوق
العاممة» .األنساب.91/4 :
((( الحظ الرقم.444 :
((( (ف)« :کوفة».
((( (ض ،عة) مل ترد« :يف صحراء جرم ،باجليم»( ،ف)« :يف صحراء جرة باجليم»ّ ،
ولعل الصواب
ما أثبتناه؛ ملوافقته مع ما يف رجال
النجايش ،الرقم.910 :
ّ
أيضا .الحظ الرقم.584 :
((( تقدّ م ذکره هبذا العنوان ً
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دي
حممد بن أمحد بن خاقان -باخلاء املعجمة ،والقاف والنون -الن َّْه ّ
[َّ ]603

(((

القالنيس((( ،املعروف بـ :محدان.
ّ

حممد بن موسى ،أبو جعفر ،لقبه خورا -باخلاء((( املضمومة -كوفيّ  ،ثقة.
[َّ ]604
ثم الكاف.
ثم األلفّ ،
عيل بن جاك ،باجليمّ ،
[َّ ]605
حممد بن ّ

كوفـي ،يسكن
البجلـي((( و(((،
حممد بن رجاء -باجليم-
ّ
ّ
حممد بن أمحد بن َّ
[َّ ]606

ثم النون.
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
بضم العني ،والراءّ ،
طاقات ُعرينةّ ،

(((
بضم امليم ،وفتح السني املهملة -كوفيّ .
حممد بن عبد اهلل ُ
[َّ ]607
الـم َس ّيل ّ -

(((
بضم امليم ،وختفيف الالم ،والياء -قبيلة من مذحج ،بالذال املعجمة.
ومس ْلية ّ -

اهلمداين((( ،بالدال املهملة ،كوفيّ .
حممد بن األصبغ -بالغني املعجمة-
ّ
[َّ ]608

حممد
اهلمذاين((( -بالذال املعجمة -وكيل
ّ
عيل بن إبراهيم بن َّ
[َّ ]609
حممد بن ّ

أيضا(،((1
عيل وكيل الناحية ً
الناحية ،وله ابن يقال له :القاسم ،وكيل الناحية ً
أيضا ،وأبوه ّ
((( الحظ الرقم.341 :
((( الحظ الرقم.245 :
((( (ف) زيادة« :املعجمة».
((( (ف) مل ترد« :البجليّ ».
((( الحظ الرقم.283 :
((( الحظ الرقم.277 :
((( (ض)« :مسيلة» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،923 :والحظ
ّ
أيضا الرقم.277 :
ً
((( الحظ الرقم.76 :
((( الحظ الرقم.416 :
«أيضا».
(( ((1ف) مل تردً :
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أيضا(((.
حممد وكيل الناحية ً
وجدّ ه إبراهيم بن َّ
(((
بضم
وكان يف وقت القاسم هبمذان((( معه أبو
علـي ،والعزيرّ -
علـي بسطام بن ّ
ّ
أخريا -بن زهري ،وهو أحد
العني ،والزاي بعدهاّ ،
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء ً

ثم الشني املعجمة ،وامليم املفتوحة ،والراء الساكنة ،والدال
بني
كشم ْرد -بالكافّ ،
َ
املهملة -ثالثتهم وكالء يف موضع واحد هبمذان.

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن مهران بن خانِ َبة ،باخلاء املعجمة ،والنون
[َّ ]610

املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة.

حممد بن زكر ّيا بن دينار
الغاليب((( ،بالغني املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها
[َّ ]611
ّ

نقطة -موىل بني غالب ،وبنو غالب قبيلة بالبرصة(((.

حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أع�ين ،أب��و طاهر
[َّ ]612

راري((( و((( ،بالزاي املضمومة ،والراء بعدها وبعد األلف.
ُّ
الز ّ
حممد بن موسى
اهلمذاين((( ،بالذال املعجمة(((.
ّ
[َّ ]613

أيضا».
((( (ش ،ج ،ف ،ض) مل ترد« :الناحية ً
((( (ف) مل ترد« :هبمذان».
((( (ض)« :مع أيب».
((( الحظ الرقم.588 :
«حممد بن
«حممد بن زكر ّيا
الفالبـي» .الحظ الرقم ،578 :وکذا بعنوانَّ :
ّ
((( تقدّ م ذکره بعنوانَّ :
يب» .الحظ الرقم.588 :
زكر ّيا الغال ّ
(الرازي)!
((( (ج):
ّ
((( الحظ الرقم.46 :
((( الحظ الرقم.416 :
اهلمذانـي» .الحظ الرقم.599 :
«حممد بن موسى بن عيسى
ّ
((( تقدّ م ذکره بعنوانَّ :
304

حممد بن حييى
املعاذي((( ،بالذال املعجمة.
ّ
[َّ ]614
عيل
اهلمذاين((( ،بالذال املعجمة.
ّ
[َّ ]615
حممد بن ّ

حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
األشعري(((،
ّ
[َّ ]616

حممد بن احلسن بن الوليد
ثقة ،يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل ،واستثنى الشيخ َّ
ما يرويه عن مجاعة ذكرهتم يف كتاب كشف املقال يف معرفة الرجال.

له كتب منها :كتاب نوادر احلكمة ،وهو كتاب حسن كبري يعرفه القم ُّيون بـ( َد َّبة

فامي
شبيب) -بفتح الدال املهملة ،وتشديد الباء املن ّقطة حتتها نقطة -وشبيب
ّ
 بالشني املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الياء املن ّقطة حتتها نقطتان وبعدها(((

والفامي -بالفاء ،وامليم بعد األلف -ب ّياع ّ
كل يشء ،كان بقم له د ّبة ذات بيوت يعطي
ّ

منها ما ُيطلب منه من دهن ،فش ّبهوا هذا الكتاب بذلك.

حممد بن عبد اهلل بن ن ِ
َجيح ،بالنون ،واجليم ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[َّ ]617

ّ
بالشخري((( -بالشني املعجمة ،واخلاء
الكويف ،املعروف
واحلاء املهملة ،أبو عبد اهلل
ّ

(((

النجاشـي ،الرقم:
(القادري)! .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم ،6263 ،5895 :رجال
((( (ج):
ّ
ّ
.939
بضم امليم وفتح العني املهملة ،ويف آخرها الذال
«املعاذي-
السمعانـي:
وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
ّ
املعجمة -هذه النسبة إىل آل معاذ ،وهو بيت كبري بمرو» .األنساب.332/5 :
((( الحظ الرقم.416 :
((( الحظ الرقم.289 :
أيضا ،والحظ :رجال
((( (ج)« :ق��ايض» ،والصواب ما يف املتن کام يظهر من ضبط الکلمة ً
النجايش ،الرقم.939 :
ّ
النجاشـي ،الرقم ،941 :رجال ابن داوود:
((( (ج)« :بالشحري» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ّ
 ،321الرقم ،1408 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
((( (ج)« :احلاء».
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املشدّ دة ،والراء بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
السلمي
حممد بن ع ّياش -بالشني املعجمة-
ّ
حممد بن مسعود بن َّ
[َّ ]618

(((

(((
اشـي((( ،ثقة ،عظيم
ّ
السمرقندي  ،أبو النرض -بالضاد املعجمة -املعروف بـ :الع ّي ّ
الشأن جليل القدر ،شيخ الطائفة ،أنفق عىل العلم واحلديث تركة أبيه ك ّلها وكانت

ثالثامئة ألف دينار ،وكانت داره كاملسجد بني ناسخ أو مقابل أو قارئ أو متع َّلم مملوءة
من الناس ،وصنّف كت ًبا كثرية يف أصناف العلوم.

حممد بن راشد احلبال ،باحلاء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة.
[َّ ]619

حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل -بالياء -بن عمران
اخلبايب((( -باخلاء املعجمة،
[َّ ]620
ّ

الربقي((( -بالباء قبل الراء -أبو عبد اهلل،
والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل األلف وبعدها-
ّ
املل ّقب :ماجيلويه((( -باجليم ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد اجليم وبعد الواو (((-وأبو

القاسم يل ّقب بندار -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والنون -س ّيد من أصحابنا ،ثقة عامل
فقيه.

ال������ص������ َّف������ار(((،
ف����������روخ
حم����م����د ب�����ن احل����س����ن ب�����ن
[]621
َّ
ّ
َّ
((( الحظ الرقم.28 :
((( الحظ الرقم.128 :
((( (عة)« :الع ّياش».
((( قال الس ّيد
«اخلبابـي ،لع ّله منسوب إىل خباب بن األرت باأللف والراء والتاء».
الربوجردي:
ّ
ّ
طرائف املقال.173/2 :
((( الحظ الرقم.598 :
((( (ج ،ف)« :بامجيلويه».
«حممد بن أيب القاسم» .الحظ الرقم.553 :
((( تقدّ م ذکره بعنوانَّ :
السمعانـي« :الص ّفار -بفتح الصاد املهملة ،وتشديد الفاء ،ويف آخرها الراء املهملة -يقال=
((( قال
ّ
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بالفاء((( ،والراء املشدّ دة ،والواو ،واخلاء املعجمة.

ِ
ي((( -باحلاء
حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن جامع بن مالك احل ْميرَ ّ
[َّ ]622
القم ّي.
املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املفتوحة بعد امليم الساكنة -أبو جعفر ِّ
وجها .كاتَب صاحب األمر ،وسأله مسائل يف أبواب الرشيعة .قال
كان ثق ًة ً

أمحد بن احلسني((( :وقعت هذه املسائل إيل يف أصلها والتوقيعات بني السطور.
(((
الـم
حاربـي((( ،بامليم املضمومة.
ّ
حممد بن عبيد  -بالياءُ -
[َّ ]623

حممد بن عط ّية -بتشديد الياء -احلنَّاط ،بالنون.
[َّ ]624

اخللقانـي((( ،باخلاء
ع���وام((( -بالواو املشدّ دة بعد العني-
حممد بن ّ
ّ
[َّ ]625

املعجمة((( ،والقاف ،والنون قبل الياء.

=ملن يبيع األواين الصفر َّية :الص ّفار» األنساب.546/3 :
((( (ف)« :بالصاد».
«احلمريي -بكرس احلاء املهملة وسكون امليم وفتح الياء املنقوطة بنقطتني من
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
حتتها وكرس الراء املهملة -هذه النسبة إىل محري ،وهي من أصول القبائل ،نزلت أقىص اليمن ،قال
الدارقطني :محري القبيل الذي ينسب إليه احلمري ُّيون من اليمن» .األنساب270/2 :
ّ
الغضائري ،كام يف رجال
((( (عة)« :احلسن» ،والصحيح ما يف املتن ،وهو ابن
النجاشـي ،الرقم:
ّ
ّ
 ،949رجال ابن داوود ،318 :الرقم ،1390 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
((( (ف)« :عبيد اهلل»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،950 :األمايل
ّ
(للطويس) ،447 :ح ،596 ،5ح.11
((( الحظ الرقم.275 :
((( (ف)« :العوام» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،953 :رجال ابن
ّ
داوود ،330 :الرقم.1444 :
((( الحظ الرقم.285 :
((( (ض) مل يرد« :املعجمة».
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حممد بن عبد اهلل بن ِرباط -بكرس الراء ،وفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[َّ ]626

والطاء املهملة -ال َب َج ّيل((( ،بالباء املفتوحة.

ْعاين((( ،بالصاد املهملة ،والنون ،والعني املهملة،
حممد بن يوسف َّ
الصن ّ
[َّ ]627

والنون قبل الياء.

(((
الـم َعدّ ل((( ،بفتح العني املهملة ،وتشديد الدال املهملة.
حممد بن عثامن
ُ
[َّ ]628

اخلثعمي
بضم احلاء املهملة ،والياء بعد الكاف-
ّ
حممد بن ُحكيمّ -
[َّ ]629

(((

وقيل :حكيم ،بفتح احلاء املهملة.

حممد بن مارد ،بالراء ،والدال املهملة.
[َّ ]630

بضم
اخلثعمي((( ،أخو ُم َغ ّلس-
حممد بن حييى بن سلامن((( -بغري ياء-
ّ
ّ
[َّ ]631

امليم ،وفتح((( الغني املعجمة ،وتشديد الالم ،والسني املهملة.

((( الحظ الرقم.283 :
السمعانـي« :الصنعانيّ  -بفتح الصاد املهملة ،وسكون النون ،وفتح العني املهملة،
((( قال
ّ
والنون بعد األلف -هذه النسبة إىل صنعاء ،واملنتسب فيها باخليار بني إثبات النون بعد األلف،
أيضا .»...األنساب.556/3 :
وإسقاطها ،ويقال فيه:
صنعائي ً
ّ
النجاشـي ،الرقم.956 :
((( (ش ،ن) زيادة« :بن» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
ّ
((( (ج)« :العدل»ّ ،
النجاشـي ،الرقم.956 :
ولعل الصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما ورد يف رجال
ّ
بضم امليم ،وفتح العني ،والدال املشدّ دة املهملتني ،ويف
وکيفام کان ،قال
السمعانـي« :املعدّ لّ -
ّ
آخرها الالم -هذا اسم ملن عدّ ل وزكّي وقبلت شهادته عند القضاة وفيهم كثرة» .األنساب:
.340/5
((( الحظ الرقم.481 :
النجاشـي ،الرقم ،963 :إلاَّ ّ
أن ابن داوود أثبته:
النجاشـي .الحظ :رجال
((( هکذا أثبته
ّ
ّ
«سليامن» .رجال ابن داوود ،340 :الرقم.1500 :
((( الحظ الرقم.481 :
((( (ف) مل ترد« :امليم ،وفتح».
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حممد بن عذافر -بالذال املعجمة ،والفاء -بن عيسى بن أفلح -بالفاء،
[َّ ]632

واحلاء املهملة.

(((
التغلبي((( ،بالغني املعجمة.
حممد بن إسحاق بن عماّ ر بن حيان
ّ
[َّ ]633

ُورك ،بالغني املعجمة املضمومة ،والواو ،والراء املفتوحة،
حممد بن غ َ
[َّ ]634

والكاف.

حممد بن معروف اخلزّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاءين املعجمتني.
[َّ ]635
حممد بن فرات ،بالفاء ،والراء ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان.
[َّ ]636

حممد بن إسامعيل بن خثيم ،باخلاء املعجمة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث
[َّ ]637

نقط ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.

حممد يل ّقب :ثوابا -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،والواو ،واأللف،
[َّ ]638

كوفـي.
مقصورا(((-
والباء املن ّقطة حتتها نقطة
ّ
ً

حممد بن صدقة
العنربي((( -بالنون بعد العني((( ،والباء املن ّقطة حتتها
ّ
[َّ ]639

(((

نقطة ،والراء.

((( (ض ،ج)« :حنان»ّ ،
النجاشـي ،الرقم.968 :
ولعل الصواب ما أثبتناه؛ ألنّه موافق ملا يف رجال
ّ
((( الحظ الرقم.168 :
((( (ش ،ف ،ج ،ض)« :مقصور».
«العنربي -بفتح العني املهملة ،وسكون النون ،وفتح الباء املوحدة ،والراء-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل بني العنرب ،وخي ّفف ،فيقال هلم :بلعنرب وهم مجاعة من بني متيم ،ينسبون إىل بني
العنرب بن عمرو بن متيم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مرض بن نزار» .األنساب.245/4 :
((( (ج)« :األلف»!.
((( (ش ،ج) :مل يرد «حتتها».
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حممد بن ُم ِ
بضم امليم ،والراء بعدها ،واأللف ،والزاي -بن َحكيم-
رازمّ -
[َّ ]640

(((
الساباطي
األزدي((( ،ثقة.
بفتح احلاء ،وبعد الكاف ياء(((-
ّ
ّ

(((
(((
التميمي
البرصي ،بالباء.
حممد بن متيم الن َّْه َش ّيل
ّ
ّ
[َّ ]641

وضم
حممد بن منصور بن يونس َبز ُْرج ،بفتح الباء((( املن ّقطة حتتها نقطة،
ّ
[َّ ]642

أخريا.
الزاي ،وإسكان الراء ،واجليم ً

حممد بن احلسن الصائغ ،بالياء والغني املعجمة.
[َّ ]643
حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن سامل
[َّ ]644

(((
بضم السني ،والياء الساكنة بعد الالم -بن الحق ،أبو((( عبد اهلل
وقيلُ :س َل ْيم ّ -

((( (ج) زيادة« :ويف اخلالصة بضم الباء».

أق��ول :الظاهر أنّ��ه حاشية زي��دت يف املتن ،وک��م هلا من نظري يف النسخ املخطوطة ،کام
ال خيفی.
«الساباطي -بفتح السني املهملة ،والباء املنقوطة بواحدة بني األلفني ،ويف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
آخرها الطاء املهملة -هذه النسبة إىل ساباط ،وهي بلدة معروفة بام وراء النهر .»..األنساب:
 ،193/3وقال« :وساباط :قرية عىل فرسخني من املدائن عىل طريق الكوفة» .األنساب:
.193/3
((( الحظ الرقم.104 :
((( قال ابن األثري« :النهشليّ  -بفتح النون وسكون اهلاء وفتح الشني املعجمة وبعدها الم -هذه
النسبة إىل هنشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم بطن كبري من متيم
ينسب إليه مجع كثري .»...اللباب يف هتذيب األنساب.338/3 :
((( الحظ الرقم.444 :
ٍ
بضم الباء.
((( هکذا ضبطه يف موضع آخر .الحظ الرقم ،397 :ولکن يف موض ٍع ثالث ضبطه ّ
الحظ الرقم.405 :
(للطوسـي) ،577 :ح.8
((( قد ورد يف سند رواية« :مسلم» .الحظ :األمايل
ّ
((( (ج)« :بن»ّ ،
ولعل الصواب ما يف املتن ،کام ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.990 :
ّ
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الالحقي((( ،الص ّفار((( .وقيل :الع ّطار.
ّ
احلرضمي((( ،أبو عبد اهلل ،ثقة.
حممد بن رشيح -بالشني املعجمة-
ّ
[َّ ]645
عيل بن احلسني
حممد بن جعفر بن َّ
[َّ ]646
حممد بن ّ

يل ّقب :ديباجة ،بالدال املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والباء املن ّقطة حتتها

نقطة ،واجليم.

الصرييف
حممد بن فضيل -بالياء بعد الضاد املعجمة -بن كثري
[َّ ]647
ّ

(((

وقيل:
الربقي((( ،أبو جعفر األزرق.
ّ

حممد بن سهل بن اليسع بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص -باحلاء
[َّ ]648

األشعري(((.
املهملة ،والصاد املهملة ،والواو بينهام-
ّ

حممد بن ُم َيس -بامليم املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني
[َّ ]649

(((
بضم النون ،وفتح اخلاء املعجمة(((-
املهملة املشدّ دة ،والراء -بن عبد العزيز النُّخَ ّ
عي ّ -

«الالحقي -بكرس احلاء املهملة ويف آخرها القاف -هذ النسبة إىل الحق ،وهو
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
الالحقي» .األنساب.662/5 :
اسم جلدّ املنتسب إليه وهو عمران بن سوار بن الحق
ّ
((( الحظ الرقم621 :
((( الحظ الرقم.328 :
((( الحظ الرقم.112 :
((( الحظ الرقم.598 :
((( الحظ الرقم.289 :
«النخعي -بفتح النون واخلاء املعجمة بعدها العني
السمعانـي:
«النحعي» .قال
((( (ن ،ض ،ج):
ّ
ّ
ّ
املهملة -هذه النسبة إىل النخع ،وهي قبيلة من العرب نزلت الكوفة ،ومنها انترش ذكرهم ،وهو
جرس -بالفتح -بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد .»...األنساب.473/5 :
((( (ش ،ج ،ن ،ض)« :احلاء املهملة» .الحظ :اهلامش السابق.
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(((
مقصورا(((.
بضم الزاء
ً
ب ّياع الزُّطی ّ -

حممد بن مص ّبح -بتشديد الباء املن ّقطة حتتها نقطة -بن ص ّباح ،بتشديد
[َّ ]650

الباء.

(((
الطربي
اجلبلـي((( ،باجليم ،والباء
حممد بن أسلم -باهلمزة قبل السني-
ّ
ّ
[َّ ]651

املن ّقطة حتتها((( نقطة.

زامي((( -بالراء املكسورة ،والزاي ،وامليم بعد األلف-
الر ّ
حممد بن زيد ِّ
[َّ ]652

خادم الرضا.

حممد ب��ن
[َّ ]653

(((

ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ّأو ًال -روى عن

((( الحظ الرقم12 :
((( (ج ،ف)« :مقصور».
((( الحظ الرقم.539 :
السمعانـي« :اجلبليّ  -بفتح اجليم والباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها الالم -هذه النسبة إىل
((( قال
ّ
اجلبل ،وهي كثرية يف ّ
كل إقليم ،بعضهم ينتسبون إىل جبال مهذان وبخراسان ،وهبراة :مجاعة
اجلبيل املعروف هبذه النسبة إىل جبلة وهي بلدة من بالد الشام
ينتسبون إىل جبل هراة ،وأ ّما
ّ
قريبة من محص ممّا ييل تلك السواحل فيام أظ ّن» .األنساب ،19/2 :وانظر :اللباب يف هتذيب
األنساب.257/1 :
وضم الباء املشدّ دة املنقوطة بنقطة واحدة -وهذه
«اجلبيل -بفتح اجليم
أيضا:
وقال
السمعانـي ً
ّ
ّ
ّ
النسبة إىل جبل ،وهي بلدة عىل الدجلة بني بغداد وواسط اجتزت هبا يف انحداري إىل البرصة،
واملثل السائر املعروف الذي يرضب ملادح نفسه :نعم القايض قايض جبل» .األنساب.20/2 :
((( (ج ،ش) مل ترد« :حتتها».
«الرزامي -بكرس الراء وفتح الزاي ويف آخرها امليم -هذه النسبة إىل حم َّلة بمرو
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ُيقال هلا (حوض رزام) وإىل الساعة املح ّلة هبذا االسم تعرف ،وهذه املح ّلة منسوبة إىل رزام بن
الرزامي ،غزا مع عبد اهلل بن املبارك ،واستشهد قبل موت ابن املبارك بسنني،
املطوعي
أيب رزام
ّ
ّ
وكان حوض رزام قبل ذلك مزارع خّ
فاتذ رزام هبا احلوض واملسجد» .األنساب.59/3 :
مطبعي .الحظ :رجال
((( (عة) مل ترد« :بن» ،ولع ّله غلط
النجاشـي ،الرقم.1003 :
ّ
ّ
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الكاظم.

عيل بن
حممد بن مسلم -بامليم قبل السني وبعد الالمّ -
[َّ ]654
كويف ،يروي عنه ّ

الطاطري وغريه.
احلسن
ّ

بضم الباء.
حممد بن ال ُبهلولّ ،
[َّ ]655

ثم القاف ،والنون بعد األلف -صاحب
ثم الراءّ ،
حممد بن زرقان -بالزايّ ،
[َّ ]656

موسى بن جعفر بن((( احلباب ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل األلف وبعدها.

ثم اخلاء املعجمة املفتوحة،
جي(((-
الر َخ ّ
حممد بن الفرج ُّ
[َّ ]657
بضم الراءّ ،
ّ

واجليم بعدها.

حممد بن سعيد -بالياء -بن غزوان ،بالغني املعجمة((( ،والزاي.
[َّ ]658

وضم اجليم ،وتشديد
ي((( ،بفتح اهلمزة،
اآلج ّر ّ
حممد بن عيسى بن عثامن((( ُ
ّ
[َّ ]659

الراء.

((( (عة) مل ترد« :بن» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1006 :رجال ابن
ّ
داوود ،311 :الرقم ،1349 :اَّإل ّ
أن فيه :صاحب موسى بن جعفر بن اجلوان .روضة
املتّقني ،437/14 :وفيه :صاحب موسى بن جعفر بن اخلباب.
بضم الراء وفتح اخلاء املعجمة املشدَّ دة ويف آخرها اجليم -هذه
السمعانـي:
((( قال
«الرخجيّ -
ّ
ّ
النسبة إىل الرخج َّية ،وهي قرية عىل نحو فرسخ من بغداد وراء باب األزج» .األنساب.52/3 :
السمعانـي مجاعة ونسبهم إىل هذه القرية ومل يذكر النسبة إىل الرخج البالد
قال ابن األثري« :ذكر
ّ
املعروفة وهي جتاور سجستان» .اللباب يف هتذيب األنساب.20/2 :

((( (ض) مل ترد« :بالغني املعجمة».
((( (ف)« :إسحاق» ،وما أثبتناه موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1017 :
ّ
وضم اجليم وتشديد الراء املهملة -هذه النسبة إىل
«اآلجري -بفتح األلف
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
أيضا» .األنساب.59/1 :
عمل اآلجر وبيعه ،ونسبة إىل درب اآلجر ً
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ِّ
حممد بن عبد الرمحن بن ِق َبة
بخط
الرازي((( ،أبو جعفر ،متك ّلم ،وجدت
ّ
[َّ ]660

حممد بن قبة -بالقاف املكسورة،
حممد بن معدّ
ّ
املوسوي :هو َّ
السعيد صفي الدين َّ

والباء املن ّقطة حتتها نقطة

(((

بضم
املفتوحة املخ ّففة -ووج��دت يف نسخة أخ��رى:
ّ

صفي
األول الذي قاله الس ّيد
القاف ،وتشديد الباء ،وال��ذي سمعناه من مشاخينا ّ
ّ
الدين.

بضم
ثم الراء -بن ُر ْستَمّ -
ثم الياءّ ،
حممد بن جرير -باجليم ،والراء بعدهاّ ،
[َّ ]661
(((
لـي((( -بضم
الراء ،وإسكان السني ،وفتح التاء املن ّقطة فوقها نقطتان-
ّ
اآلم ّ
الطربي ُ ،
امليم -أبو جعفر ،جليل من أصحابنا ،كثري العلم ،حسن الكالم ،ثقة يف احلديث.

ِّ
املوسوي قال :ليس هذا
وجدت
حممد بن معدّ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

(((
إمامي.
عامي ،وذا
صاحب التاريخ ،ذلك
ّ
ّ

حممد بن جعفر بن َعنْ َب َسة -بالنون بعد العني ،والباء املن ّقطة حتتها((( نقطة،
[َّ ]662

بضم الراء ،والواو
والسني املهملة املفتوحة-
ّ
األهوازي احلدّ اد ،يعرف بـ :ابن ُر َو ْيدةّ -
املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة.

((( الحظ الرقم.133 :
((( (ش ،ج ،ن)« :نقطة من حتتها».
((( الحظ الرقم.539 :
بضم امليم والالم -اسم أكرب مدينة بطربستان يف السهل؛ ّ
ألن طربستان
((( قال
ّ
احلموي« :آملّ -
سهل وجبل....لكنّهم ّ
حممد
قل ما ينسبون إىل غري طربستان فيقال هلم:
ّ
الطربي ،منهم أبو جعفر َّ
الطربي صاحب التفسري والتاريخ املشهور ،أصله ومولده من آمل» .معجم البلدان:
ابن جرير
ّ
.57/1
((( (عة) زيادة« :وذلك».
((( (ض) مل ترد« :حتتها».
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عيل َّ
غاين((( -بالشني املعجمة ،والالم الساكنة ،والغني
الش ْل َم ّ
[َّ ]663
حممد بن ّ
املعجمة بعد امليم ،والنون بعد األلف قبل الياء -أبو جعفر املعروف بـ :ابن أيب ال َعزاقر،

بالعني املهملة املفتوحة ،والزاي ،والقاف ،والراء.

(((
عيل الكاتب
ثم((( النون(((.
القنائي  ،ممدو ًدا بالقاف ّ
ّ
[َّ ]664
حممد بن ّ

عيل بن مروان بن املاهيار -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[َّ ]665
حممد بن الع ّباس بن ّ

البزاز -بالزاءين املعجمتني -املعروف بـ :ابن اجلحام(((،
والراء
أخريا -أبو عبد اهلل ّ
ً

باجليم قبل احلاء املهملة.

حممد بن برش -بغري ياءَ -
وين((( -باحلاء املهملة((( ،والدال املهملة
احل ْمدُ ّ
[َّ ]666
ردي((( -بالنون بعد السني الثانية،
املضمومة ،والنون بعد الواو -أبو احلسني السوسن ِْج ّ

حجة.
حج عىل قدميه مخسني ّ
واجليمّ -

((( انظر فيه :معجم البلدان.359/3 :
بضم َّأوله ،وتشديد ثانيه ،مقصور -ويعرف بـ(دير مرماري السليخ).
((( قال
ّ
احلموي« :دير قنىّ -

ً
الرشقي
منحدرا بني النعامنية ،وهو يف اجلانب
فرسخا من بغداد
الشابشتي :هو عىل ستّة عرش
قال
ّ
ً
ّ
معدود يف أعامل النهروان ،وبينه وبني دجلة ميل .»...معجم البلدان.528/2 :
((( (ف)« :و».
«حممد بن
علـي
القنابـي» .الحظ الرقم ،568 :وسيأيت بعنوانَّ :
ّ
«حممد بن ّ
مر ساب ًقا بعنوانَّ :
((( ّ
عيل بن يعقوب» .الحظ الرقم.682 :
ّ
مطبعي ،وذلك يظهر من ضبط الکلمة.
«احلجام» ،وهذا غلط
((( (عة):
َّ
ّ
السمعانـي« :احلمدونّـي -بفتح احلاء وسكون امليم وضم الدال املهملتني ويف آخرها
((( قال
ّ
النون -هذه النسبة إىل محدونة بنت غضيض أ ّم ولد الرشيد» .األنساب.259/2 :
((( (ش ،ج)« :املضمومة».
«السوسنجردي -بالواو بني السينني املهملتني ،وسكون النون ،وكرس
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
اجليم ،وسكون الراء ،ويف آخرها الدال املهملة -هذه النسبة إىل قرية بنواحي بغداد يقال هلا:
سوسنجرد» .األنساب ،335/3 :وانظر :معجم البلدان.281/3 :
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حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب ،أبو بكر ،يعرف
حممد بن أمحد بن َّ
[َّ ]667

بابن أيب الثلج -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،واجليم بعد الالم -وأبو الثلج هو عبد
اهلل بن إسامعيل ،ثقة ،عني ،كثري احلديث.

(((
وجدت ِّ
حممد بن معد
حممد
ُ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ
املوسوي :هذا َّ

(((

البغدادي ،مشهور عند أصحاب احلديث ،يروي
ابن عبد اهلل بن إسامعيل بن أيب الثلج
ّ

عن أيب احلراب((( ،وروح بن عبادة ،وخلف بن الوليد ،وغريهم.

حممد املذكور
حممد بن إسامعيل
ّ
الصحاري ،وكان يروي عنه ابن ابنه َّ
وحدّ ث عنه َّ

حممد بن
حممد هذا أبو احلسن
الدارقطني عن جدّ ه عن َّ
ّ
يف هذه الورقة ،ويروي عن َّ

(((
املوسوي.
إسامعيل ،وکتب
حممد بن معدّ
ّ
َّ

عيل بن عبدك -بالكاف بعد الدال املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها
[َّ ]668
حممد بن ّ

(((

نقطة قبل الدال -أبو جعفر
اجلرجاين((( ،جليل القدر من أصحابنا ،فقيه متك ّلم.
ّ

قيني((( -باحلاء((( املضمومة،
حممد بن عبيد اهلل -بالياء بعد الباءُ -
الـح ّ
[َّ ]669

ِّ
«بخط الس ّيد» (ج ،ن) مل ترد« :الس ّيد».
((( (ش ،ض) مل ترد:
((( (ج)« :معد»!.
((( (ش)« :اجلواب».
((( (ج ،ن ،ض ،عة)« :عنه» ،وال خيفی ما فيها من الرکاکة.
((( (ج ،ش ،ض) مل ترد« :حتتها».
بضم اجليم وسكون الراء املهملة واجليم والنون بعد األلف -هذه
((( قال
السمعانـي« :اجلرجانيّ ّ -
ّ
النسبة إىل بلدة جرجان وهي بلدة حسنة فتحها يزيد بن امله َّلب .»...األنساب.40/2 :
علـي بن احلسني األصغر بن زين العابدين ،فعليه
((( منسوب إلی ُحقينة ،وهو أمحد ُحقينة بن ّ
ّ
«احلسيني» .الحظ :عمدة الطالب ،315 :الشجرة املباركة يف أنساب
أن الصحيح يف نسبته
ّ
الطالب َّية ،163 :الفخري يف أنساب الطالب ِّيني ،76 :هتذيب األنساب 243 :و.246
((( (عة) زيادة« :املهملة».
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(((
احلسيني
العلوي
املدنـي.
والقاف ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون-
ّ
ّ
ّ

حممد بن إبراهيم بن جعفر ،أبو((( عبد اهلل الن
ُّعامنـي((( -بالنون املضمومة
ّ
[َّ ]670

قبل العني ،املعروف بـ :ابن زينب -بالزاي ،والنون بني الياء والباء -شيخ من أصحابنا،

عظيم القدر ،رشيف املنزلة ،صحيح العقيدة ،له((( كتب منها :كتاب الغيبة ،كان الوزير

يب((( ابن بنته فاطمة.
أبو القاسم املغر ّ

(((
ني((( -بالراء املضمومة ،واهلاء
الر ْه ّ
حممد بن بحر -بالباء املن ّقطة نقطةُّ -
[َّ ]671

الساكنة ،والنون -أبو احلسني
الشيباين((( ،ساكن ترماشري((( -بالتاء املن ّقطة فوقها
ّ
«احلسني» ،ولکن الصواب ما أثبتناه ،ويظهر ذلك من مالحظة اهلامش السابق.
((( (ض ،عة):
ّ
((( (ج)« :اب��ن» ،والصواب ما أثبتناه کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1043 :رجال ابن
ّ
داوود ،290 :الرقم ،1256 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
بضم النون وسكون العني ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل بلدة
((( قال
السمعانـي« :النعامنيّ ّ -
ّ
عىل ّ
شط الدجلة يقال هلا( :النعامن ّية) ،بني بغداد وواسط .»...األنساب.509/5 :
((( (عة)« :وله».
النجاشـي ،الرقم،167 :
«العمري» ،والصواب ما أثبتناه کام يف رجال
((( (ض ،ج ،عة):
ّ
ّ
.1043
((( (عة) زيادة« :حتتها».
حممد بن
((( قال
ّ
بضم َّأوله ،وسكون ثانيه -قرية من قرى كرمانُ ،ينسب إليها َّ
احلموي« :رهنةّ -
الرهني ،أحد األدباء العلامء ،قرأ عىل ابن كيسان كتاب سيبويه ،وروى
بحر يكنّى :أبا احلسن،
ّ
كثريا من حديث الشيعة» ،وله يف مقاالهتم تصانيف .معجم البلدان.108/3 :
ً
السمعانـي« :الشيبانيّ  -بفتح الشني املعجمة ،وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها والباء
قال
(((
ّ
املوحدة بعدها ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل شيبان وهي قبيلة معروفة يف بكر بن وائل.»...
ّ
األنساب ،482/3 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.220/2 :
الغضائري،98 :
النجاشـي ،الرقم ،1044 :رجال ابن
((( الصواب« :نرماشري» ،الحظ :رجال
ّ
ّ
احلموي« :نرماسري مدينة مشهورة من أعيان مدن كرمان ،بينها وبني بم
الرقم ،147 :قال
ّ
مرحلة ،وإىل الفهرج عىل طريق املفازة مرحلة» .معجم البلدان.281/5 :
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ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ثم الشني املعجمةّ ،
ثم األلفّ ،
ثم امليمّ ،
ثم الراءّ ،
نقطتانّ ،

ثم الراء -من أرض كرمان.
ّ

كتب ،منها :كتاب القالئد ،فيه كالم عىل مسائل اخل�لاف التي بيننا وبني
له ٌ

املخالفني.

(((
وجدت ِّ
حممد بن معدّ  :هذا الكتاب عندي وقع
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

(((
غرائب ،ورأيت جم ّلدً ا فيه كتاب
كتاب ج ّيد((( مفيد((( وفيه
إ ّيل من خراسان ،وهو
ُ
ٌ

النكاح حسن بالغ يف معناه ،ورأيت له((( أجزاء مق ّطعة((( وعليها خ ّطه ،إجازة لبعض
يتضمن الفقه واخلالف والوفاق ،وظاهر احلال ّ
أن املج ّلد الذي
من قرأ الكتاب عليه،
ّ
ورأيت َّ
خط
يتضمن النكاح يكون أحد كتب هذا الكتاب الذي األجزاء املذكورة منه،
ُ
ّ

املذكور ،وهو ّ
املوسوي.
حممد بن معد
ّ
خط جيد مليح ،وكتب َّ

بضم السني -بن بنداذ -بالذال
عيل بن الفضل بن متام بن ُسكنيّ -
[َّ ]672
حممد بن ّ

املعجمة بعد األلف -بن داذمهر بن فرخزاذ -بالفاء ،والراء((( ،واخلاء املعجمة ،والزاي،
والذال املعجمة بعد األلف -بن مناذر ماه -بالنون بعد امليم ،والذال املعجمة بعد

األلف -بن شهريار األصغر.

((( (ش ،ض)« :السعيد»( ،ف)« :السيد».
((( (ش) زيادة« :ج ّيد».
((( (ف ،ش) زيادة« :ووقع ّإيل من کتبه کتاب مقدّ مات القراءات»( ،ش)« :القرآن وهو کتاب
ج ّيد مفيد».
((( (ج ،ف) مل يرد« :و فيه».
((( (عة) مل يرد« :له».
((( (ف ل)« :منقطعة».
((( (ض) مل ترد« :والراء».
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الـجنَـ ْيد -باجليم املضمومة ،والنون املفتوحة -أبو
حممد بن أمحد بن ُ
[َّ ]673

(((

ُ
عيل
جليل القدر ،صنَّف فأكثر ،كان عنده مال
اإلسكايف((( ،وج ٌه يف أصحابنا ،ثق ٌة،
ّ
ّ
للصاحب وسيف ،وأوىص به إىل جاريته؛ فهلك ،له كتب منها :کتاب((( هتذيب الشيعة

ألحكام الرشيعة.

(((
وجدت ِّ
إلـي
ُ
حممد بن معدّ  -ما صورته :-وقع َّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ
من هذا الكتاب جم ّلد واحد قد((( ذهب من َّأوله أوراق ،وهو كتاب النكاح ،فتص ّفحته
ٍ
ألحد من هذه الطائفة كتا ًبا أجود منه ،وال أبلغ ،وال أحسن
وملحت مضمونه ،فلم َأر
عبارة ،وال ّ
أدق معنى ،وقد استوىف فيه((( الفروع واألصول ،وذكر اخلالف يف املسائل،

ّ
واستدل بطرق اإلمام َّية وط��رق((( خمالفيهم ،وهذا الكتاب إذا
وحت��رر((( عىل ذلك،
ّ
ِ
وح ِّص َل
وح ّصلت معانيه وأديم اإلطالة فيه ُعل َم قدره وموقعهُ ،
ُأمعن((( النظر فيهُ ،

املوسوي.
حممد بن معد
ّ
به(ٌ ((1
كثري ال حيصل من غريه ،وكتب َّ
نفع ٌ

((( (ج)« :أبا»!
السمعانـي« :اإلسكاف -بكرس األلف وسكون السني املهملة ويف آخرها الفاء -هذه ملن
((( قال
ّ
واإلسكايف -بكرس األلف وسكون السني املهملة ويف آخرها
يعمل اللوالك والشمشكات،
ّ
الفاء -هذه النسبة إىل إسكاف وهي ناحية ببغداد عىل صوب النهروان ،وهي من سواد العراق».
األنساب ،149/1 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب.57/1 :
((( (عة) مل ترد« :کتاب».
((( (ش ،ن ،ج ،ض) مل ترد« :الس ّيد».
((( (عة)« :وقد».
((( (ج)« :منه».
((( (ش ،ن ،عة)« :حتدّ ث».
((( (ج ،ن)« :طرق».
((( (ض ،ش ،ج ،ف ل)« :أنعم».
(( ((1ض ،عة)« :به» (ج) زيادة« :يشء».
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األمحدي يف
وأقول أنا :وقع((( إليّ من مصنّفات هذا الشيخ املع ّظم((( الشأن كتاب
ّ

دي ،وهو خمترص هذا الكتاب ،وهو كتاب ج ّيدّ ،
يدل عىل فضل هذا الرجل
الفقه
املحم ّ
ّ
وكامله ،وبلوغه الغاية القصوى يف الفقه وجودة نظره ،وأنا ذكرت خالفه وأقواله يف

كتاب خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة.

اخلزاز -باخلاء
حممد بن احلسني بن سفرجلة((( -بالفاء واجليم -أبو احلسن ّ
[َّ ]674

املعجمة ،والزاءين املعجمتني.

(((
بضم النون ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة
حممد بن أمحد النُّع ْي ّ
[َّ ]675
مي ّ ،

بعد العني املهملة.

(((
حممد
حممد بن احلسن بن َّ
حممد بن احلسن بن عبيد اهلل بن احلسن بن َّ
[َّ ]676

((( و(((
علـي بن أيب طالب ،أبو عبد اهلل
ابن عبيد اهلل((( بن احلسني
علـي بن احلسني بن ّ
بن ّ

((( (عة)« :قد وقع».
((( (ن ،ف ،ش)« :العظيم».
((( (ض)« :سفرجل» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1043 :رجال ابن
ّ
داوود ،305 :الرقم ،1323 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
«النعيمي -بفتح النون وكرس العني املهملة وبعدها الياء املنقوطة باثنتني من
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
حتتها -هذه النسبة إىل نعيمة ،وهو بطن من الكالع ونعيمة واخلباير أخوان من الكالع ،والكالع
من محري» .األنساب.510/5 :
((( (ن ،ج ،ف ،عة)« :عبد اهلل» ،وما أثبتناه من (ض) ،وهو املوافق ملا يف رجال
النجاشـي،
ّ
الرقم ،1058 :وهو الصواب .الحظ :عمدة الطالب.319 :
((( (ن ،ف)« :عبد اهلل» ،وهکذا استظهر
القهبائي .جممع الرجال ،190/5 :ولكن الصحيح
ّ
ما يف املتنّ ،
اجلواين من
حممد
مسمی
بمحمد ،بل َّ
ّ
فإن (عبد اهلل بن احلسن األصغر ليس له ولد َّ
ّ
ولد عبيد اهلل) .الحظ :عمدة الطالب.319 :
((( (ش ،ف ،ج ،ن)« :احلسن» ،والصواب ما يف املتن ،فإنّه (احلسني األصغر بن زين العابدين
عيل بن أيب طالب) .الحظ :عمدة الطالب.311 :
ّ
عيل بن ّ
علـي بن احلسني بن ّ
((( (ض) مل ترد« :احلسني» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1058 :
ّ
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اجلواين((( ،باجليم ،والنون قبل الياء.
ّ

(((
حممد بن
ثم النون -بن َّ
ثم األلفّ ،
حممد بن وهبان -بالباء املن ّقطة نقطةّ ،
[َّ ]677

محاد بن برش -بغري ياء -بن سامل بن نافع بن هالل بن صهبان -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة

أخريا -بن
أخريا -بن هراب -باهلاء ّأو اًل ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ً
بعد اهلاء ،والنون ً

عائذ -بالذال املعجمة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن جرير بن أسلم((( بن هناة
 -بالنون -بن مالك بن فهم -بالفاء -بن غنم -بالغني املعجمة ،والنون -بن دوس((( بن

ُعدثان((( -بالعني املهملة املضمومة ،والدال املهملة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط.
(((
أبو عبد اهلل
بضم الدال.
الدبييل ّ ،
ّ

حممد بن نرص -بغري ياء -بن منصور
حممد بن َّ
[َّ ]678

(((
السكونـي((( ،املعروف بـ :ابن خرقة ،باخلاء املعجمة ،والراء املهملة
أبو عمرو
ّ

والقاف.

((( الحظ الرقم.14 :
((( (ش ،عة) زيادة« :حتتها».
((( (ش)« :حريز بن أسلم»( ،ف)« :جوير بن سليم»( ،ف ل)« :جرير بن أسلم» ،وهو الصواب،
وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.1060 :
ّ
((( (ش)« :عدس»( ،عة)« :إدريس»( ،ن ،ف)« :دويس» ،وما أثبتناه من (ض)( ،ج)( ،ف ل)،
«الفهمي نسبة إىل
النجايش ،الرقم .1060 :قال ابن األثري:
وهو الصواب املوافق ملا يف رجال
ّ
ّ
فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد اهلل بن زهران .»...اللباب يف هتذيب األنساب/2 :
 ،448والحظ معجم قبائل العرب.930/3 :
((( (ن ،ف ،ج ،عة ،ش)« :عدثار» ،وما أثبتناه من (ض) و(ف ل) ،وهو الصواب املوافق ملا يف
رجال
النجايش ،الرقم ،1060 :الحظ :اهلامش السابق.
ّ
((( الحظ الرقم.566 :
((( (ض)« :عمر» ،وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم،1061 :
ّ
الفهرست ،الرقم ،828 :رجال
الطويس ،الرقم.6416 :
ّ
((( الحظ الرقم.25 :
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(((
ثم
علـي بن عبدويه -بالواو بعد الدالّ ،
حممد بن أيب عمران موسى بن ّ
[َّ ]679
الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -ويف نسخة(((( :عبد ر ّبه) ،بالراء املهملة بعد الدال ،والباء

املن ّقطة حتتها نقطة.

حممد ،أبو جعفر
اجلريري((( -باجليم ،والراء قبل الياء
ّ
حممد بن أمحد بن َّ
[َّ ]680

البرصي -بالباء.
املن ّقطة حتتها نقطتان وبعدها .املعروف بابن
ّ

حممد بن سليامن بن احلسن
حممد بن عبيد اهلل -بالياء بعد الباء -بن أمحد بن َّ
[َّ ]681

ُّراري((( -بالزاي ّأو ًال املضمومة ،والراء بعدها،
بن اجلهم بن بكري بن أعني ،أبو طاهر الز ّ

والراء بعد األلف -وهو ابن أيب غالب.

عيل بن يعقوب بن إسحاق بن أيب ُق َّرة -بالقاف املضمومة ،والراء
[َّ ]682
حممد بن ّ

يب((( ،بالقاف ،والنون ،والباء بعد األلف(((.
املشدّ دة -أبو الفرج القنا ّ

حممد بن النعامن بن عبد السالم بن جابر بن النعامن بن سعيد
حممد بن َّ
[َّ ]683

ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان
 -بالياء -بن جبري -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد اجليمّ ،

بضم الواو -بن((( هالل بن أوس بن سعيد -بالياء -بن سنان بن
 ابن ُو َه ْيب(((-ّ
((( (ض) زيادة« :بن» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1062 :رجال ابن
ّ
داوود ،289 :الرقم ،1251 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
((( (ض)« :نسخ».
((( الحظ الرقم.3 :
((( الحظ الرقم.46 :
((( (ش)« :القناي».
علـي
«حممد بن ّ
علـي القنابيّ » .الحظ الرقم ،568 :وکذا بعنوانَّ :
«حممد بن ّ
((( تقدّ م ذکره بعنوانَّ :
الکاتب» .الحظ الرقم.664 :
((( (ض ،عة)( :وهب) ،والصواب ما يف املتن.
النجاشـي ،الرقم=:
((( (ض ،ج ،ف ،عة)« :أبو» ،وما أثبتناه من (ن) ،وهو الصواب ،کام يف رجال
ّ
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عبد الدار بن الريان((( بن فِ ْطر((( -بكرس الفاء ،وإسكان الطاء -بن زياد بن احلارث

ابن مالك بن ربيعة بن كعيب((( -بالياء -بن احلارث بن كعب بن ُع َلة -بالعني املهملة

(((
بضم الدال املهملة -بن زيد
املضمومة ،والالم املخ ّففة -بن خالد بن مالك بن أ ُددّ -

ابن َي ْشجب -بفتح الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وإسكان الشني املعجمة ،واجليم ،والباء

املن ّقطة حتتها نقطة -بن عريب((( بن زيد((( بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن

قحطان بن عابر((( بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح ،(((شيخنا املفيد ،قدّ س اهلل

ونور رضحيه.
روحهّ ،

حممد التّبان ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املشدّ دة،
حممد بن عبد امللك بن َّ
[َّ ]684

=.1067
((( ّ
السمعانـي« :عبد املدان واسمه عمرو بن الديان -واسمه يزيد-
لعل الصواب« :الديان» ،قال
ّ
ابن قطن بن زياد بن احلارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن احلارث بن كعب بن عمرو بن علة
ابن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ» .األنساب:
 ،232/4والحظ تاريخ بغداد ،111/14 :الرقم.7447 :
((( الصواب« :قطن» ،الحظ :اهلامش السابق.
((( الصواب« :كعب» ،الحظ :اهلامش السابق.
((( ّ
لعل الصواب« :جلد» ،الحظ :اهلامش السابق.
((( (ن ،ض ،ش ،ع��ة)« :غريب» ،وما أثبتناه من (ج) ،وهو الصواب املوافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم .1067 :الحظ :اهلامش السابق.
ّ
((( (ف)« :عمر».
الطائي« :هذه
السمعانـي يف بيان نسبة
((( (ف ،عة)« :عامر» ،وما أثبتناه يف املتن هو الصواب .قال
ّ
ّ
النسبة إىل طيء ،واسمه جلهمة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهالن بن سبأ
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» .األنساب:
 ،36-35/4ومثله يف موضع آخر .األنساب ،455/4 ،486/1 :املعارف ،27 :ومنه يظهر
ّ
أن الصواب فيه« :شالخ» دون «شالح».

((( (ج ،ش ،ن)« :بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح.»
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أخريا.
والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والنون ً

(((
[ ]685موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب
ثم اجليم.
البجيل  ،بالباءّ ،
ّ

ثم اجليم ،ثقة جليل.
أبو عبد اهلل ،يل ّقب
املجيل ،بامليم بعد الالمّ ،
ّ

[ ]686موسى بن عمر -بغري واو -بن يزيد بن ذبيان((( ،بالذال املعجمة.
(((
ثم الياء املن ّقطة حتتها
[ ]687موسى بن جعفر الك َُم ْي ّ
ثم امليمّ ،
ذاين  ،بالكافّ ،

ثم الياء.
ثم النونّ ،
ثم األلفّ ،
ثم الذال املعجمةّ ،
نقطتانّ ،

حممد بن العباس بن إسامعيل بن أيب سهل بن
[ ]688موسى بن احلسن بن َّ

بضم الباء -أبو احلسني املعروف بابن كبرْ يا((( ،بالكاف املفتوحة ،والباء
نُو ُبخت(((-
ّ

املن ّقطة حتتها نقطة الساكنة ،والراء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة.

((( الحظ الرقم.283 :
((( الحظ الرقم.276 :
((( الحظ الرقم.377 :
املوحدة وسكون اخلاء املعجمة
السمعانـي:
((( قال
بضم النون أو فتحها وفتح الباء ّ
«النوبختيّ -
ّ
ّ
ويف آخرها التاء املنقوطة من فوقها باثنتني -هذه النسبة إىل نوبخت وهو اسم لبعض أجداد
عيل بن الع ّباس بن إسامعيل بن أيب سهل بن نوبخت الكاتب
أيب َّ
حممد احلسن بن احلسني بن ّ
فاريس مركّب من كلمتني:
النوبختي» .األنساب ،529/5 :قال الس ّيد األمني« :أصله لفظ
ّ
ّ
إحدامها (نو) بمعنى جديد ،والثانية (بخت) بمعنى ّ
حظ ،أي (جديد البخت) ،ويقول العجم
احلظ ومقتبل ّ
أيضا( :جوان بخت) ،أي شاب ّ
ضموا النون ملناسبة
ً
احلظ ،فلماّ استعملته العرب ّ
وكثريا يقلبون الواو ياء فيقولون :نيبخت ،هذا
الضمة للواو وقد ينطقوهنا بالفتح عىل األصل
ً
وقالوا يف النوروز :نريوز ،فقلبوا الواو ياء» .أعيان الشيعة.93/2 :
النجاشـي ،الرقم ،1083 :ولکن املصنِّف يف ترمجته يف
النجاشـي .الحظ :رجال
((( هکذا أثبته
ّ
ّ
خالصة األقوال أثبته« :ابن كرييا -بالياء املنقطة حتتها نقطتان بعد الكاف وبعد الراء -وأ ّما ابن
داوود فأثبته :ابن زكريا» .رجال ابن داوود ،354 :الرقم.1583 :
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(((
عالـام ،وكان مع
منز ًها
كثري ،وكان ّ
ً
كان حسن املعرفة بالنجوم ،وله فيها كال ٌم ٌ

ّفات يف النجوم ،وهو حسن العبادة والدين،
هذا يتد ّين((( ،حسن االعتقاد ،وله مصن ٌ
يقالّ :
إن اسم أيب سهل بن نوبخت :طيموث ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الطاء،

أخريا.
والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ً

[ ]689موسى بن إبراهيم
امل��روزي((( -بالزاي قبل الياء -أبو محران -باحلاء
ّ

كتاب ذكر أنّه سمعه ،والكاظم حمبوس عند
املهملة ،روى عن الكاظم ،له
ٌ
شاهك(((.
شاهك ،بفتح اهلاء ،وهو مع ّلم ولد
السندي بن َ
السندي بن َ
ّ
ّ
[ ]690موسى بن سابق ،بالباء املن ّقطة حتتها((( نقطة بعد األلف.
[ ]691موسى بن عمر -بغري واو -بن بزيع -بالزاي ،والعني املهملة.
[ ]692موسى بن سلمة ،بالسني املهملة ّأو اًل.

[ ]693موسى بن محاد
الطياليس((( الدارع((( ،بالدال املهملة ّأو اًل.
ّ
«مفو ًها».
((( (ش ،ف)ّ :
((( (عة)« :متد ّينًا».
«امل��روزي -بفتح امليم وال��واو ،بينهام الراء الساكنة ،ويف آخرها الزاي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل مرو الشاهجان؛ وإنّام قيل هلا« :الشاهجان» يعني شاه جاء يف موضع امللوك
ومستقرهم ...وكان إحلاق الزاي يف هذه النسبة -فيام أظ ّن -للفرق بني النسبة إىل املروي ،وهي
ّ
الثياب املشهورة بالعراق منسوبة إىل قرية بالكوفة» .األنساب.266-265/5 :
((( (ف)« :لعنه اهلل» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1082 :
ّ
((( (ش ،ج) مل ترد« :حتتها».
((( الحظ الرقم.600 :
النجاشـي -وتبعه ابن داوود :-بـ«الذراع» .رجال
((( ضبطه
النجاشـي ،الرقم،1092 :
ّ
ّ
رجال ابن داوود ،521 :الرقم.510 :
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(((
الكرام،
[ ]694معاوية بن ميرسة بن رشيح -بالشني املعجمة -روى عنه ابن أيب ّ

بتشديد الراء.

[ ]695معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية خ ّباب -باخلاء املعجمة ،والباء املن ّقطة
(((
(((
بضم الدال املهملة،
حتتها نقطة املشدّ دة قبل األلف وبعدها -بن عبد اهلل الدُّ ْه ّ
ني ّ -
وإسكان اهلاء ،والنون بعدها -ودهن من بني بجيلة.

وجها ،يكنّى :أبا معاوية
وجها يف أصحابنا ،وأبوه عامر ثقة يف العا ّمة ً
وكان((( ثق ًةً ،

وحممد.
بضم احلاء -وكان له من الولد :القاسم ،وحكيمّ ،
وأبا القاسم وأبا ُحكَيمّ -
ني
بضم احلاء -بن معاوية بن عماّ ر الدُّ ْه ّ
[ ]696معاوية بن ُحكَيمّ -

(((

ثقة جليل من أصحاب الرضا.

وضم الزاي ،وإسكان
[ ]697منصور بن يونس بز ُْرج ،بالباء املن ّقطة((( نقطة،
ّ
((( (عة)« :عن» والصواب ما يف املتن کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1093 :رجال ابن
ّ
داوود ،350 :الرقم.1558 :
((( (ش ،ج ،ض)« :حتتها».
«الدهني ،هذه النسبة إىل ُد ْهن -مضموم الدال املهملة جمزوم اهلاء ،وقال
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
بعضهم :مفتوح اهلاء -وهي قبيلة من بجيلة ،ودهن يف عبد القيس بطن منه وهو دهن بن عذرة
ابن منبه بن زكرة بن لكيز بن أفىص بن عبد القيس ،وأ ّما دهن بجيلة فهو دهن بن معاوية بن
أسلم بن أمحس بن الغوث بن أنامر ،ذكر ذلك ابن حبيب ،وأ ّما املشهور بالنسبة إىل دهن بجيلة
البجيل ،من أهل الكوفة» .األنساب ،517/2 :وقال
الدهني
معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية
ّ
ّ
«الدهني -بكرس الدال املهملة وسكون اهلاء ،ويف آخرها النون -هذه النسبة إىل دهنة،
أيضا:
ً
ّ
وهي بطن من غافق» .األنساب.518/2 :
((( (ن ،ش ،ض ،ج) مل ترد« :وكان».
((( الحظ الرقم.695 :
((( (عة) زيادة« :حتتها».
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أخريا.
الراء ،واجليم ً

[ ]698منصور بن حازم ،باحلاء املهملة ،والزاي.
[ ]699مثنّى بن الوليد احلنّاط ،بالنون.
ثم الياء املن ّقطة حتتها
بضم اخلاء املعجمة ،والنون بعدهاّ ،
[ ]700معلىّ بن ُخنَ ْيسّ -

كويفّ ،بزاز ،بالزاي بعد الباء ،ضعيف(((.
ثم السني املهملةّ -
نقطتانّ ،
حممد
البرصي ،بالباء(((.
ّ
[ ]701معلىّ بن َّ

القابوسـي
حممد بن املنذر بن سعيد -بالياء -بن أيب((( اجلهم
ّ
[ ]702منذر بن َّ

(((

 -بالقاف -من ولد قابوس بن النعامن بن املنذر ،ثقة جليل.

ثم الياء املن ّقطة حتتها
[ ]703منذر بن َجفري -باجليم املفتوحة ،والفاء بعدهاّ ،

ثم الفاء -بن َحكيم -بفتح احلاء،
ثم الياءّ ،
ثم الراء؛ وقيل :جيفر بتقديم اجليمّ ،
نقطتانّ ،

دي((( -بالباء املن ّقطة حتتها((( نقطة.
والياء قبل((( امليم -ال َع ْب ّ

[ ]704م���روان ب��ن قيس
ال��دي��ن��وري((( -بالنون بعد ال��ي��اء املن ّقطة حتتها
ّ

((( (عة) مل ترد« :ضعيف».
((( (ش ،ج) زيادة« :املعجمة».
((( «ض ،عة» مل ترد« :أيب» ،وما أثبتناه موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1118 :رجال
ّ
ابن داوود ،353 :الرقم.1571 :
((( الحظ الرقم.299 :
((( (ف)« :و».
((( الحظ الرقم.23 :
((( (ش ،ج) مل ترد« :حتتها».
«الدينوري -بكرس الدال املهملة وسكون الياء آخر احلروف وفتح النون
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
والواو ويف آخرها الراء -هذه النسبة إىل الدينور ،وهي بلدة من بالد اجلبل عند قرميسني»=.
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القرشـي(((.
نقطتان(((-
ّ

ِ
األول ،وفتح الثاين ،بينهام سني مهملة -بن عبد
[ ]705م ْس َمع -بكرس امليم ّ
امللك ابن ِم ْس َمع بن مالك بن ِم ْس َمع بن شيبان بن شهاب بن قلع -بالقاف -بن عمرو
 -بالواو -بن ع ّباد بن جحدر -وهو ربيعة -بن سعد -بغري ياء -بن مالك بن ضبيعة(((-

بضم الضاد املعجمة ،وفتح الباء املن ّقطة
ّ
(((
علـي بن بكر((( بن
بالباء املن ّقطة نقطة بعد األلف ،والعكاب الغبار -بن صعب بن ّ
(((

نقطة -بن قيس بن ثعلبة بن عكابة-

وائل.

أبو َس ّيار -بفتح السني املهملة ،وتشديد الياء -املل ّقب ِك ْردين -بكرس الكاف،

واألول أثبت عندي ،وتسكني الراء ،والدال املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها
بضمها،
ّ
وقيلّ :
أخريا.
نقطتان ،والنون ً

عظيم املنزلة ،قال له((( الصادق« :إنيّ ألعُدّ ك ٍ
ألمر عظيم يا أبا الس ّيار».

=األنساب.531/2 :
((( (ج) مل ترد« :بالنون بعد املنقطة حتتها نقطتان»
((( الحظ الرقم.524 :
((( (ف ،ض ،عة)« :ضبعة» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1124 :قال
ّ
ابن عساكر« :مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب بن قلع -وقلع لقب واسمه علقمة -ابن
عمرو بن عباد ،ويقال :ابن عباد بن عمرو ،وهو جحدر بن عمرو بن ربيعة بن ضبيعة بن قيس
عيل بن بكر بن وائل» .تاريخ مدينة دمشق.497/56 :
ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن ّ
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( (عة)« :حتتها».
النجاشـي ،الرقم .1124 :الحظ :اهلامش
((( (عة)« :بکري» ،والصواب ما أثبتناه ،کام يف رجال
ّ
السابق.
((( (ض) مل ترد« :له».
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كثريا ،وأكثر الرواية عن الصادق ،وروى عن الكاظم
وروى عن الباقرً 

أيضا.
ً

اهل ْلقام -بكرس اهلاء ،والقاف -بن ع ْلوان ِ
[ ]706مصبح بن ِ
الع ْج ّيل(((.
ُ

[ُ ]707منخّ ل بن مجيل -بتشديد اخلاء املعجمة بعد النون ،وقيل :بإسكان النون

اجلواري -باجليم -ضعيف.
األسدي((( ،ب ّياع
وضم اخلاء-
بعد امليم املضمومة(((،
ّ
ّ
ّ

بضم امليم ،وتشديد امليم الثاين -بن اَّ
خلد -باخلاء املعجمة،
عمر-
ّ
[ُ ]708م ّ
وتشديد الالم -بن أيب اَّ
أيضا -أبو ّ
خالد ،ثقة.
خلد -بتشديد الالم((( ً
[ ]709من ّبه -بالنون بعد امليم ،والباء املن ّقطة نقطة املشدّ دة -بن عبد اهلل
أبو((( اجلوزاء -ممدو ًدا((( باجليم والزاي قبل األلف.
َزي((( -بفتح العني املهملة ،وفتح
عيل ال َعن ّ
[ ]710مندل -بالنون بعد امليم -بن ّ

النون ،وكرس ال��زاي((( -واسمه عمرو -بالواو -وأخوه ح ّيان -بالياء املن ّقطة حتتها
((( الحظ الرقم.111 :
((( (ض)« :املضموم».
((( الحظ الرقم.71 :
((( (ف)« :بن أيب خالد ،بتشديد الالم».
((( (ف)« :بن أيب» ،والصواب ما أثبتناه ،ملوافقته مع ما ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم1129 :
ّ
وهکذا ورد يف أسانيد کثرية ،وعلی سبيل املثال الحظ :اخلصال ،37/1 :ح،63/1 ،16
ح ،137/1 ،91ح ،333/1 ،154ح ،33علل الرشائع ،297/1 :ح ،462/2 ،1ح.4
((( (ش ،ض ،ف)« :ممدود».
((( الحظ الرقم.254 :
النجاشـي ،الرقم ،1131 :رجال الطوسيّ  ،الرقم،3469 :
((( ما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
ّ
هتذيب الكامل ،493/28 :الرقم ،6176 :ولکن قد أثبته املصنِّف يف ترمجة الرجل يف خالصة=
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نقطتان بعد احلاء املهملة((( -ثقتان ،رويا عن الصادق.
[ ]711محُ َ ِّسن -بتشديد السني املهملة -بن أمحد
القييس((( ،من موايل قيس بن
ّ

عيالن -بالعني املهملة.

وضم الزاي ،والباء املن ّقطة((( نقطة،
[َ ]712م ْرزُبان -بفتح امليم ،وإسكان الراء،
ّ

واأللف ،والنون -بن عمران بن عبد اهلل بن سعد
األشعري(((.
ّ

[ُ ]713م ِ
ثم امليم -بن
ثم الزاي املكسورةّ ،
ثم األلفّ ،
بضم امليم ،والراء بعدهّ ،
رازمّ -

(((
(((
األزدي
حممد
َحكِيم -بفتح احلاء ،وإسكان الياء قبل امليم-
ّ
ّ
املدائني  ،ثقة ،وأخواه َّ

ابن حكيم((( ،وحديد بن حكيم.

املدائني((( ،ضعيف.
[َ ]714م ّياح -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد امليم-
ّ
«العرتي ،بالعني املهملة املفتوحة والتاء املنقطة فوقها نقطتان املفتوحة والراء بعدها»،
=األقوال:
ّ
الربقي.46 :
ومثله يف رجال
ّ
((( (ش ،ج)« :املهملة».
((( قال ابن األثري« :القيسيّ  -بفتح القاف وسكون الياء حتتها نقطتان ويف آخرها سني مهملة -هذه
عيل بن بكر بن وائلُ ،عرف هبا مجاعة ،وإىل قيس
النسبة إىل قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن ّ
أيضا كثري ،وإىل القيس قرية بصعيد مرص ...وإنّام قيل هلذه القرية :قيس؛ ّ
ألن
عيالن بن مرض ،وهم ً
املرادي وشهد فتح مرص ،وفاته النسبة إىل قيس بن سعد بن
فتحها كان عىل يد قيس بن احلارث
ّ
مالك بن النخع بطن من النخع» .اللباب يف هتذيب األنساب.70-69/3 :
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( الحظ الرقم.289 :
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.146 :
مطبعي ،کام ال خيفی.
((( (عة)« :حکم» ،وهذا غلط
ّ
((( الحظ الرقم.146 :
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[َ ]715م ْع َمر -بفتح امليم ،وإسكان العني ،وختفيف امليم الثاين -بن حييى بن
((( ِ
لـي((( ،ثقة.
سام الع ْج ّ
[َ ]716م ْر َوك -بالكاف بعد الواو املفتوحة ،وقبلها راء ساكنة بعد امليم املفتوحة(((-

ابن عبيد -بالياء -بن سامل بن أيب حفصة ،واسم مروك :صالح ،واسم أيب حفصة :زياد.
[ ]717معن -بالنون -بن عبد السالم.

مخِ
ثم
[َ ْ ]718ول -بكرس امليم ،وإسكان اخلاء املعجمة ،وبعدها واو مفتوحةّ ،

دي((( -بالنون املفتوحة ،والدال املهملة.
الم((( -بن إبراهيم الن َّْه ّ

بضم امليم ،وفتح القاف ،وتشديد الراء املكسورة ،والنون -روى
[ُ ]719م َق ِّرنّ -

عن ّجده ربيعة بن سميع عن أمري املؤمنني.
[ِ ]720م ْي َثم -بكرس امليم -بن حييى.

[َ ]721م ْه ِزيار -بفتح امليم ،وكرس الزاي -والد إبراهيم.

[ ]722موسى بن زنجويه ،بالزاي ،والنون ،واجليم ،والواو ،والياء املن ّقطة حتتها

اإلرمني((( ،بكرس اهلمزة قبل الراء.
نقطتان املفتوحة-
ّ

الربقي،18 ،11 :
((( (ن)« :س��امل»( ،ف ل)« :مسافر»( ،ف)« :بسام» ،وهو موافق ملرجال
ّ
الطويس ،الرقم،1578 :
النجايش ،الرقم ،1141 :رجال
ثبت موافق ملا ورد يف رجال
وما ُأ َ
ّ
ّ
صوبه علم اهلدی .الحظ:
 ،4545هتذيب الكامل ،325-323/28 :الرقم ،6109 :وهکذا ّ
نضد اإليضاح.336 :
((( الحظ الرقم.111 :
((( (ف) مل ترد« :وقبلها راء ساكنة بعد امليم املفتوحة».
((( (ف)« :الالم».
((( الحظ الرقم.341 :
((( الحظ الرقم.471 :
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(((
[ ]723موسى بن إسامعيل
ثم الذال
ّ
ثم الواوّ ،
السوذكي  ،بالسني املهملةّ ،

ثم الكاف.
املعجمةّ ،

ِ
بضم امليم ،وإسكان الشني املعجمة ،وفتح امليم ،وكرس العني
[ُ ]724م ْش َمع ّلّ -

(((
��دي
النارشي((( -بالنون،
ّ
املهملة((( ،وتشديد الالم -بن سعد((( -بغري ياء -األس ّ

والشني املعجمة املكسورة ،والراء املهملة.

[ ]725مهدي بن َعتيق ،بالعني املهملة املفتوحة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان،

والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والقاف.

[ ]726موسى بن هد ّية((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة بعد الدال.

ثم الياء
[َ ]727م َـمو ْيه((( -بامليم املفتوحة ،وبعده ميم مفتوحة((( ً
ثم الواوّ ،
أيضاّ ،

املن ّقطة حتتها نقطتان -بن معروف.

ثم إنّه ال يبعد کون
«السودکي» ،وهذا غلط
((( (ض ،ج ،ف)« :السوذك»( ،عة):
مطبعيّ ،
ّ
ّ
(التبوذكي) .الحظ :رجال
الصواب:
النجايش ،الرقم.1158 :
ّ
ّ
((( (ض) مل ترد« :بن سعد».
((( (ف) مل ترد« :املهملة» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1125 :
ّ
((( الحظ الرقم.71 :
((( الحظ الرقم.163 :
((( (ش ،ن)« :هندية» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف ورد رجال
النجاشـي ،الرقم.664 :
ّ
((( (ش ،ج ،ض)« :مموي» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم،939 :
ّ
رجال ابن داوود ،520 :الرقم.500 :
((( (ف ،ش)« :مفتوح».
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[حرف النون]
[ ]728نرص بن عبد اهلل بن خشيش ،باخلاء املعجمة ،والشني املعجمة قبل الياء

املن ّقطة حتتها نقطتان وبعدها.

القابوسـي(((.
مي((( -باخلاء املعجمة-
ّ
[ ]729نرص بن قابوس ال َّلخْ ّ
ِ
ري((( -بالنون قبل القاف.
[ ]730نرص بن مزاحم -بالزاي -الـمنْ َق ّ

البلخي،
[ ]731نرص بن ص ّباح -بتشديد الباء املن ّقطة حتتها نقطة -أبو القاسم
ّ

غايل((( املذهب.

[ ]732ن ِ
َجيح -بالنون قبل اجليم ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل احلاء املهملة
ِ
(((
قي((( -بالغني املعجمة
ثم الباء املن ّقطة نقطة -الغاف ّ
 بن قباء -ممدود ،بالقاف ّأو اًلّ ،((( الحظ الرقم.299 :
((( الحظ الرقم.299 :
((( الحظ الرقم.127 :
((( (ش ،ن ،ج)« :غال».
((( (عة) زيادة« :حتتها».

«الغافقي -بفتح الغني املعجمة وكرس الفاء والقاف -هذه النسبة إىل غافق بن
((( قال ابن األثري:
ّ
العاص بن عمرو بن مازن بن األزد بن الغوث .،وقال غريه :غافق بن الشاهد بن عك بن
احلموي:
عدثان ابن عبد اهلل بطن من األزد» .اللباب يف هتذيب األنساب ،373/2 :وقال
ّ
«غافق حصن باألندلس من أعامل فحص البلوط» .معجم البلدان.183/4 :
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ثم القاف.
ثم الفاء املكسورةّ ،
ثم األلفّ ،
ّأو اًلّ ،

[ ]733نشيط -بالشني املعجمة بعد النون ،وبعدها ياء من ّقطة حتتها نقطتان،

أخريا -بن صالح بن لفافة -بالفاء قبل األلف وبعده(((.
والطاء املهملة ً
[ ]734ناصح الب ّقال -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة((( قبل القاف.

((( (ف)« :بعدها».
((( (ج) مل ترد« :حتتها نقطة» (ش)« :حتتها».
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[حرف الواو]
[َ ]735و ْهب بن َو ْهب بن عبد اهلل بن ز ََم َعة -بفتح الزاي ،وامليم املفتوحة ،والعني

َـري
املهملة املفتوحة -بن األسود بن املطلب بن أسد((( بن عبد العزّى ،أبو ال َب ْخت ّ

(((

 باخلاء املعجمة ،كان َّكذا ًبا.

[َ ]736و ْهب بن عبد ر ّبه بن أيب ميمونة بن يسار -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان،

بضم القاف ،وفتح العني
أخريا -موىل بني نرص بن ُق َعينْ ،
والسني املهملة ،والراء
ّ
ً
ثم النون.
املهملة ،والياءّ ،
حممد البزّاز ،بالزاءين املعجمتني.
[َ ]737و ْهب بن َّ

[ُ ]738و َه ْيب -بالياء قبل الباء ،وقيل :وهب بغري ياء -بن خالد
البرصي ،بالباء
ّ

املن ّقطة نقطة.

ري((( ،باجليم
الـج َر ْي ّ
عيل((( ُ
[ُ ]739و َه ْيب -بالياء قبل الباء -بن َح ْفص ،أبو ّ
املضمومة.
النجاشـي ،الرقم ،1155 :فهرست ابن
((( (ج ،ف)« :األسد» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
ّ
النديم ،113 :ميزان االعتدال ،354-353/4 :الرقم.9434 :
((( الحظ الرقم.156 :
علـي» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1159 :
ّ
((( (عة) مل ترد« :أبو ّ
((( الحظ الرقم.3 :
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[ُ ]740و َه ْيب -بالياء قبل الباء -بن َح ْفص النخّ اس((( و((( ،بالنون ،واخلاء(((.
[ ]741وليد بن َصبيح ،بفتح الصاد ،والياء بعد الباء.

ايف((( ،بالواو ،والصاد املهملة املشدّ دة.
[ ]742وليد بن العالء ّ
الوص ّ

[َ ]743و ِريزَة -بالواو املفتوحة ،والراء املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان

اين((( ،بالغني املعجمة ،والسني املهملة
الغس ّ
حممد ّ
الساكنة ،وال��زاي املفتوحة -بن َّ
املشدّ دة ،والنون بعد األلف.

((( (ن ،ف)« :النحاس» ،وما أثبتناه يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
.1160
((( الحظ الرقم.7 :
((( (ن ،ف)« :احلاء».
((( الحظ الرقم.492 :
«الغسانـي -بفتح الغني املعجمة ،وتشديد السني املهملة ،ويف آخرها النون-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
سميت غسان بامء نزلوها »....األنساب:
هذه النسبة إىل غسان ،وهي قبيلة نزلت الشام ،وإنّام ّ
.295/4
بضم الغني املعجمة وفتح السني املشدّ دة املهملة بعدها األلف ويف آخرها
أيضا:
وقال ً
اينّ -
ّ
«الغس ّ
الدارقطني :ففي نسب حرضموت
غسان ،وهو بطن من حرضموت قال
ّ
النون -هذه النسبة إىل ّ
غسان بن جذام بن الصدف» األنساب.297/4 :
ّ
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[حرف الهاء]
حممد السائب -بالسني املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان
[ ]744هشام بن َّ
قبل الباء املن ّقطة نقطة -بن برش -بالشني املعجمة -بن زيد((( بن عمرو -بالواو -بن
احلارث بن عبد احلارث بن عبد العزى بن امرئ القيس بن عامر((( بن النَّ ْعامن بن عامر

بضم الواو ّأو اًل ،وتشديد الدال املهملة -بن عوف -بالفاء بعد الواو -بن
ابن عبد ُو ّدّ -
کنانة بن عوف -بالفاء بعد الواو(((-بن عذرة -بالذال املعجمة -بن زيد الالت((( بن

ثم
ُرفيدة-
ثم الدال املهملةّ ،
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
بضم الراء ،والفاء بعدهاّ ،
ّ
اهلاء -بن ثور -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط((( -بن كلب -بغري ياء -بن وبرة ،أبو
خمتص بمذهبنا.
املنذر الناسب ،عامل ّ

((( (ف)« :يزيد» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1166 :
ّ
((( (عة) مل يرد« :بن عامر» ،وما أثبتناه يف املتن هو الصحيح املوافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي،
ّ
العزى بن
الرقم ،1166 :قال
«حممد بن السائب بن برش بن عمرو بن احلارث بن عبد ّ
السمعانـيَّ :
ّ
امرئ القيس بن عامر بن النعامن بن عامر بن عبد ود بن كنانة بن عوف بن عذرة بن زيد
أيضا :وفيات األعيان:
الالت ابن رفيدة بن ثور بن كلب
الكلبي» .األنساب ،86/5 :والحظ ً
ّ
.309/4
((( (عة) مل ترد« :بن کنانة بن عوف ،بالفاء بعد ال��واو» ،والصحيح ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجايش ،الرقم .1166 :الحظ :اهلامش السابق.
ّ
((( (ج ،ض ،ش ،ف)« :الکاتب» ،والصحيح ما أثبتناه ،کام يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 .1166الحظ :اهلامش السابق.
((( (ج) مل ترد« :نقط».
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املرشقي ،بالقاف.
ايس -بالسني املهملةُ -يقال له:
ّ
[ ]745هاشم بن إبراهيم الع ّب ّ

[ ]746هاشم بن ح ّيان -باحلاء املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة،

أخريا -أبو سعيد املكـاري(((.
والنون ً

اجلزري((( ،باجليم ،والزاي ،والراء.
الـه ْي َثم بن واقد -بالقاف-
[َ ]747
ّ

(((
(((
انـي((( ،بالراء املهملة املضمومة بعد الالم(((،
[َ ]748
الر ّم ّ
الـه ْي َثم بن عبد اهلل ُّ

وتشديد امليم.

(((
حممد
الثاملـي((( ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط.
ّ
[َ ]749ه ْي َثم بن َّ

الصريفـي( ،((1ثقة.
َوي((( -بالغني املعجمة ،والنون-
[ ]750هارون بن محزة ال َغن ّ
ّ

بضم امليم ،وفتح الكاف ،بعدمها األلف ،ويف آخرها الراء -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
«املكاريّ -
ّ
النسبة إىل إكراء الدواب» .األنساب.372/5 :
((( الحظ الرقم.113 :
((( (ف)« :هيثم».
النجاشـي ،الرقم ،1172 :لسان امليزان:
((( (ج) مل ترد« :اهلل» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
ّ
 ،208/6الرقم.738 :
((( الحظ الرقم.431 :
((( (ش ،ج)« :بعد الالم املضمومة».
((( (ن)« :اهليثم»( ،ف)« :ه��ارون» ،وما أثبتناه موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم:
ّ
 ،1173الفهرست ،الرقم.789 :
((( الحظ الرقم.119 :
«الغنوي -بفتح الغني املعجمة والنون وكرس الواو -هذه النسبة إىل غني،
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وهو غني بن يعرص ،وقيل :أعرص ،واسمه منبه بن سعد بن قيس .»...األنساب،315/4 :
املحرم رش ًعا ،والنسبة باعتبار
«الغنوي ،مأخوذ من الغناء ،وهو الصوت
الربوجردي:
وقال
ّ
ّ
َّ
كونه صاحب الصوت ،أو من ينتهي نسبه إليه ،وحيتمل قو ًّيا النسبة إىل الغني :حي من غطفان».
طرائف املقال.187/2 :
( ((1الحظ الرقم.112 :
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الـج ْهم بن ثوير -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن أيب
[ ]751هارون بن َ

فاختة -باخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان -سعيد بن جهامن(((.

األراجني ،بفتح اهلمزة ،والراء ،واأللف،
عيل
ّ
[ ]752هارون بن عبد العزيز ،أبو ّ

واجليم ،والنون(((.

أيضا -أبو
[ ]753هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد -بالياء -بن سعيد(((-بالياء ً

ْربي((( -بالتاء املن ّقطة فوقها((( نقطتان ،والالم املشدّ دة ،والعني املهملة
حممد ال َّت ّل ُعك ّ
َّ

(((

املضمومة ،والكاف الساكنة((( ،والباء املن ّقطة حتتها((( نقطة املضمومة ،والراء -ثقة.

(((
ِّ
حممد بن معدّ  :حدّ ثني برهان الدين
وجدت
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

الراوندي ،يقول :ورد أمري
القزويني -و ّفقه اهلل تعاىل -قال :سمعت الس ّيد فضل اهلل
ّ
ّ
((( (ش ،عة)« :مجهان» ،ومثله يف رجال ابن داوود ،363 :الرقم ،1627 :وما أثبتناه موافق ملا
ورد يف رجال
النجايش ،الرقم ،1178 :وکذا يف ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
ّ
األراجني ،بفتح اهلمزة ،والراء ،واأللف ،واجليم ،والنون»؛ َّ
ألن ياء
علـي
ّ
((( ال يستقيم قوله« :أبو ّ
كيل يف حالة االتصال ،اَّإل إذا كان املراد من الفتح بقوله« :بفتح
النسبة تكرس ما قبلها بتأثري مد ّبر ّ
األعرجي.
عيل
ّ
اهلمزة» وحسب؛ وعليه جيب أن يأيت َّ
بـ:ثم»؛ كي تُكتسب املهلة .دّ .
((( (ض ،ج) مل ترد« :بالياء ،بن سعيد» ،والصواب ما يف املتن ،کام يظهر من مالحظة ما ورد يف
رجال
النجايش ،الرقم.1184 :
ّ
«التلعكربي -بفتح التاء املنقوطة باثنتني من فوقها وسكون الالم ،وقيل:
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
وضم العني املهملة وسكون الكاف وفتح الباء املنقوطة بواحدة ويف
األصح،
بتشديدها فهو
ّ
ّ
آخرها الراء -هذه النسبة إىل موضع عند عكرباُ ،يقال له ّ
التل» .األنساب.474/1 :
((( (ض) مل ترد« :فوقها».
((( (ض)« :املشدّ دة».
((( (ج)« :کاف ساکنة».
((( (ج) مل ترد« :حتتها».
((( (ش ،ن ،ج ،ض) مل ترد« :الس ّيد».

339

يقال له( :عكرب) ،فقال أحدنا :هذا َعكرب -بفتح العني -فقال فضل اهلل :ال تقولوا

بضم العني والباء .وكذلك((( شيخ األصحاب هارون
هکذا ،بل قولوا(((( :عكرب)-
ّ

بضم العني ،والباء((( -وقال :بقرية من قرى مهدان((( و((( يقالالتلعكربي
ابن موسى
ّ
ّ

هلا ورشند((( أوالد هذا عكرب ،ومنهم إسكندر بن دبريس بن((( عكرب ،وكان من األمراء
كرات(((.
الصاحلني ،وممّن رأى القائمّ 

وقال عن((( فضل اهلل :عكرب ،وم��اري( ،((1ودبنان( ،((1ودبريس( ((1أمراء الشيعة

وممن يعقد عليه اخلنرص إسكندر املتقدّ م( ((1ذكره.
بالعراق ووجوههم ،ومتقدّ ميهم(ّ ،((1

حممد الكاتب ،أبو نرص ،املعروف بـ :ابن برنية(،((1
[ ]754هبة اهلل بن أمحد بن َّ
((( (ج)« :هذه من»( ،ض ،عة) مل ترد« :تقولوا هکذا ،بل قولوا».
((( (ش)« :وکذا».
«بضم العني ،والباء».
((( (ج) مل ترد:
ّ
((( (عة)« :مهذان».
((( الحظ الرقم.416 :
((( (ض ،ف)« :ورشيد»( ،ع)« :ورشد».
((( (عة)« :ديربيش»( ،ج)« :بن ديربيش بن» (ن ،ش)« :بن دريس بن»( ،ف ل)« :بن دربينش بن»
وما أثبتناه من (ف)( ،ض).
«کرارا».
((( (ج):
ً
((( (عة) مل ترد« :عن».
«ماوي».
(( ((1ش ،ج):
ّ
(( ((1ج)« :ودينان»( ،ش) مل ترد« :ودبنان».
(( ((1ج)« :رميش»( ،ش ،عة)« :دربيس»( ،ن)« :دريس» ،وما أثبتناه من (ف)( ،ض).
(( ((1ج ،ف ،ش)« :متقدّ مهم».
(( ((1ش)« :املقدّ م».
«برنـي» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
(( ((1ض ،ف ل):
النجاشـي ،الرقم،1185 :
ّ
ّ
رجال ابن داوود ،366 :الرقم ،1642 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
340

بالباء املن ّقطة((( نقطة ،والراء ،والنون ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
(((
الوراق،
[ ]755هالل بن إبراهيم ،أبو الفتح الدُّ َل ّ
بضم الدال ،وفتح الالمّ -
في ّ -

بالراء املشدّ دة.

((( (عة) زيادة« :حتتها».
بضم الدال املهملة وفتح الالم ويف آخرها الفاء -هذه النسبة إىل
«الدلفي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
دلف ،وهو اسم لبعض أجداد املنتسب إليه» .األنساب.489/2 :
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[حرف الياء]
بضم العني ،وفتح الالم ،والياء املن ّقطة حتتها
مي(((،
حممد ال ُع َل ْي ّ
[ ]756حييى بن َّ
ّ

نقطتان.

[ ]757حييى بن بوش -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة((( املضمومة ،والواو الساكنة،

(((
والشني املعجمة -وجدت ِّ
املوسوي:
حممد بن معدّ
ّ
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

(((
حممد
احلريري((( ،أخربنا أبو
ّ
حييى بن بوش  ،أخربنا عبد القادر بن يوسف ،أخربنا أبو َّ

عيل بالرملة ،حدّ ثنا
حممد سهل بن أمحد بن عبد اهلل
ّ
َّ
عيل بن احلسن بن ّ
الديباجي ،حدّ ثنا ّ
عبد الرمحن بن عبد اهلل بن قريب وزيد بن أحزم((( قاال :حدّ ثنا سفيان بن عينية ،عن

حممد أنّه دخل عىل أيب جعفر املنصور وعنده رجل من ولد((( الزبري بن
جعفر بن َّ
بضم العني املهملة ،وفتح الالم ،وبعدها الياء الساكنة آخر
«العليمي-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
ّ
احلروف ،ويف آخرها امليم -هذه النسبة إىل عليم ،وهو بطن من عذرة ،وهو عليم بن جناب
ابن هبل بن عبد اهلل بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة» .األنساب ،232-231/4 :و ُينظر:
اللباب يف هتذيب األنساب.355/2 :
((( (ج) مل ترد« :نقطة».
((( (ن ،ج)« :الس ّيد»( ،ض ،ش)« :السعيد».
((( (ن)« :يوش».
«احلريري».
«اجلريري»( ،ف ل):
«اجلوهري»( ،ض ،ن ،ف):
((( (ش):
ّ
ّ
ّ
((( (ن ،ف)« :أخرم»( ،ج)« :أحرم»( ،ش)« :أخزم».
((( (ن ،ج ،ش ،ف) زيادة« :آل».
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الزبريي واستق ّله؛ فأغضب املنصور ذلك
العوام وقد سأله وقد أمر له بيشء ،فسخط
ّ
ّ
الزبريي حتّى بان فيه الغضب ،فأقبل عليه أبو عبد اهلل فقال« :يا أمري املؤمنني
من
ّ

عيل بن أيب طالب قال :قال رسول
عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن ّ
حدّ ثني أيب ،عن أبيه ّ
اهلل :من أعطى عط ّية ط ّيبة هبا نفسه بورك للمعطي((( واملعطى».

فقال له((( أبو جعفر :واهلل لقد أعطيت((( وأنا غري طيب النفس هبا ،ولقد طابت

بحديثك هذا.

الزبريي فقال« :حدّ ثني أيب ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن((( أمري املؤمنني
ثم أقبل عىل
ّ
ّ

ّ
استقل قليل الرزق حرمه اهلل كثريه».
أنّه قال :قال رسول اهلل :من

الزبريي :واهلل لقد كانت عندي قليلاً  ،ولقد كثرت عندي بحديثك هذا.
فقال
ّ
الزبريي فسألته((( عن تلك العطية؟ فقال (((:لقد كانت قليلة
قال((( سفيان :فلقيت
ّ

فبلغت يف يدي مخسني ألف درهم ،وكان سفيان بن عينية يقول :مثل((( هؤالء القوم

مثل الغيث حيث وقع نفع.

[ ]758حييى بن زكر ّيا
الرتماشريي((( ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والراء ،والشني
ّ
((( (ف)« :املعطي».
((( (ش ،عة) مل ترد« :له».
((( (ف ،ش)« :أعطيته».
أيضا.
((( (ف) مل ترد« :عن» ،وله وجه ً
((( (ج)« :فقال».
((( (ف)« :فسألت».
((( (ض) مل ترد« :فقال».
((( (ج)« :مثال».
((( الحظ الرقم.671 :
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املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء بعدها.
[ ]759حييى بن ُزكَي((( ،بالزاي املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة

أخريا.
بعد الكاف ،والراء ً

[ ]760يوسف بن السخت ،بالسني املهملة ،واخلاء املعجمة الساكنة ،والتاء

املن ّقطة فوقها نقطتان.

[ ]761حييى بن زكر ّيا بن شيبان

الكندي((( ّ
أبو عبد اهلل
العالف((( ،بالعني املهملة((( ،والالم املشدّ دة ،والفاء.
ّ
العلوي
حممد،
ّ
[ ]762حييى املكنّى :أبا َّ

من بني ُزبارة((( ،بالزاي املضمومة ،والباء املن ّقطة نقطة ،والراء.
[ ]763حييى بن أيب بكر بن مهرويه ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو.
[ ]764حي����ي����ى

(((

ب����ن خ���ل���ف
ال����واب����ش����ـ����ي((( -ب���ال���ب���اء امل��ن�� ّق��ط��ة
ّ

((( (ج)« :زکر ّيا».
((( الحظ الرقم.66 :
السمعانـي« :العالف -بفتح العني املهملة ،وتشديد الالم ألف ،ويف آخرها الفاء -هذه
((( قال
ّ
الدواب أو جيمعه من الصحاري ويبيعه» .األنساب.261/4 :
النسبة ملن يبيع علف
ّ
((( «عة» مل ترد« :املهملة».
((( (ج)« :زبار» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1191 :الفهرست ،الرقم:
ّ
 ،806رجال
الطويس ،الرقم.6398 :
ّ
((( (ف)« :يونس» وما يف املتن هو الصواب ملوافقته مع ما يف رجال
النجاشـي ،الرقم،1197 :
ّ
رجال ابن داوود ،373 :الرقم 1668 :وکذا ترمجته يف خالصة األقوال.
«الوابشـي -بفتح الواو والباء املوحدة املكسورة ويف آخرها الشني املعجمة-
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
هذه النسبة إىل وابش بن زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس عيالن »...األنساب.554/5 :
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اهلمدانـي((( ،بالدال املهملة(((.
حتتها((( نقطة ،والشني املعجمة-
ّ
اللحام((( ،باحلاء املهملة.
[ ]765حييى ّ

البجيل
عيل اجلالب -باجليم ،والباء-
ّ
[ ]766يونس بن يعقوب بن قيس ،أبو ّ
ني((( ،بالدال املهملة املضمومة ،والنون.
الدُّ ْه ّ

(((

بضم امليم ،وفتح النون ،وتشديد الياء-أخت معاوية بن عامر.
أ ّمهُ :منَ َّيةّ -

أيضا بعد
[ ]767يعقوب بن نعيم بن قرقارة ،بالقاف قبل الراء وبعدها والراء ً

األلف(((.

[ ]768يعقوب بن إسحاق

(((

السكِّيت -بالسني املهملة ،والكاف املشدّ دة

أخريا-
املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان
ً

صاحب (إصالح املنطق) ،له كتب.

كان متقدّ ًما((( عند أيب جعفر الثاين ،وأيب احلسن ،قتله املتوكّل؛ ألجل التش ّيع.
((( (ج)« :حتتها».
((( الحظ الرقم.76 :
«اهلمذانـي بالذال املعجمة» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ش):
النجاشـي ،الرقم:
ّ
ّ
 ،1197رجال ابن داوود ،373 :الرقم ،1668 :وکذا ترمجة الرجل يف خالصة األقوال.
((( قال ابن األثري« :اللحام -بفتح الالم واحلاءُ -يقال هذا ملن يبيع اللحم» .اللباب يف هتذيب
األنساب.129/3 :
((( الحظ الرقم.283 :
((( الحظ الرقم.695 :
((( (ش)« :ألف».
((( (عة) زيادة« :بن» ،وهو موافق ملا ورد يف رجال ابن داوود ،379 :الرقم ،1694 :وما أثبتناه
النجايش ،الرقم.1214 :
موافق ملا ورد يف رجال
ّ
((( (ف)« :مقدّ ًما».
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[ ]769يعقوب بن شيبة -بالشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والباء

املن ّقطة حتتها((( نقطة -من العا ّمة.

[ ]770يزيد -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل ال��زاي وبعدها -أب��و خالد

كوفـي،
ال��ق�ّم�اّ ط((( ،بالقاف ،وامليم املشدّ دة -موىل بني عجل بن جليم -باجليم-
ّ
ثقة.

(((
وجدت ِّ
حممد بن معدّ ((( حاشية((( صورهتا :إن
بخط الس ّيد السعيد صفي الدين َّ

الكناسـي فالذي ذكره الدارقطني أنّه بريد بالباء املن ّقطة نقطة واحدة
أراد بيزيد((( هذا
ّ

من حتتها((( ،قال :وهو شيخ من شيوخ الشيعة ،روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل.
الطويس ذكره يف رجال أيب جعفر وأيب عبد اهلل (((وقال :يزيد
والشيخ أبو جعفر
ّ

بياء من ّقطة نقطتني من حتتها ،ذكر ذلك يف کتابه((( كتاب الرجال؛ واهلل أعلم ،وكتب
املوسوي.
حممد بن معدّ
ّ
َّ

((( (ج ،ف) مل يرد« :حتتها».
((( الحظ الرقم.244 :
((( (ش ،ج ،ض)« :الس ّيد».
حممد» ،وال��ص��واب ما أثبتناه ،کام
«حممد بن معد»( ،ف ،ن):
((( (ع��ة) مل ت��رد:
«حممد بن َّ
َّ
َّ
ال خيفی.
((( (ف)« :يف حاشية».
((( (عة)« :أريد يزيد».
((( (عة)« :حتتها نقطة واحدة».
((( (ج) مل يرد« :والشيخ أبو جعفر
الطوسـي ذكره يف رجال أيب جعفر وأيب عبد اهلل».
ّ
((( (عة) مل ترد« :کتابه».
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َوي((( و((( -بفتح بالغني
[ ]771يزيد بن إسحاق بن أيب السحف((( -بالفاء -ال َغن ّ

املعجمة ،وفتح النون بعدها ،أبو إسحاق يل ّقب شغر((( ،بفتح بالشني املعجمة ،والغني

املعجمة(((.

((( (ن)« :السجف» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
النجاشـي ،الرقم ،1225 :رجال ابن
ّ
داوود ،377 :الرقم.1688 :
«العنزي» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
((( (ض):
النجاشـي ،الرقم ،1225 :رجال ابن
ّ
ّ
داوود ،377 :الرقم1688 :
((( الحظ الرقم.750 :
((( (ف ل)« :شعر».
((( (ف ل)« :العني املهملة».
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[باب الكنى]

السنجي((( -بالنون ،واجليم -قيل(((ّ :
[ ]772أبو((( هارون
إن((( اسمه ثابت((( بن
ّ

ثم الباء املن ّقطة((( نقطة.
ثم الواوّ ،
توبة ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتانّ ،
[ ]773أبو ُجنادة((( ،باجليم املضمومة((( ،والنون والدال.
(((
اجلامورانـي ،باجليم ،والراء بعد الواو.
[ ]774أبو عبد اهلل
ّ

[ ]775أبو شعيب
املحاميل( ،((1باحلاء املهملة.
ّ

[ ]776أب����������و ط������ال������ب
ال��������������ب�������ص������ري( ،((1ب����ال����ب����اء
ّ
((( (ض ،ف ،ج ،عة)« :أبو» ،وما أثبتناه من (ش) و(ن) و(ف ل) ،وهو الصواب ،کام يشهد بذلك
أيضا.
السياق ً
«النجيبي» ،وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف رجال
((( (عة):
النجاشـي ،الرقم،1234 :
ّ
ّ
«السنجي هذه النسبة إىل سنج -بكرس
السمعانـي:
الفهرست ،الرقم ،881 :وکيفام کان ،قال
ّ
ّ
السني املهملة ،وسكون النون ،ويف آخرها جيم -وهي قرية كبرية من قرى مرو» .األنساب:
.317/3
((( الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.1234 :
ّ
((( (عة)« :قبل الياء».
((( (ج)« :تاب» ،وما أثبتناه موافق ملا رود يف رجال
النجاشـي ،الرقم.1234 :
ّ
((( (عة) زيادة« :حتتها».
النجاشـي ،الرقم ،1237 :رجال
((( (ج)« :جنان» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال
الطوسـي،
ّ
ّ
الرقم.5191 :
((( (عة)« :املعجمة».
مطبعي .الحظ :رجال
((( (عة) مل ترد« :اهلل» ،والظاهر أنّه غلط
النجاشـي ،الرقم،1238 :
ّ
ّ
رجال
الطويس ،الرقم ،6426 ،6412 :الفهرست ،الرقم.850 :
ّ
( ((1الحظ الرقم.334 :
«النرصي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
(( ((1ج):
النجاشـي ،الرقم ،457 :رجال=
ّ
ّ
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املن ّقطة((( نقطة.

َمي((( ،بالعني املهملة ،والراء ،والزاي بعدها(((،
[ ]777أبو عبد الرمحن ال َع ْرز ّ

وامليم قبل الياء.

الرساج ،بالسني املهملة ،والراء((( املشدّ دة،
[ ]778أبو خملد -باخلاء املعجمةّ -

واجليم.

بضم اخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان
تيل(((،
ّ
[ ]779أبو سليامن الـخُ ّ

املفتوحة.

(((
أخريا.
[ ]780أبو ح ّيون ،بالياء املشدّ دة املن ّقطة حتتها نقطتان بعد احلاء ،والنون ً

ّباجي((( ،بالنون املشدّ دة بعد الالم ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[ ]781أبو حبيب الن ّ

واجليم.

=الطوسـي ،الرقم ،6427 :الفهرست ،الرقم.852 :
ّ
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( الحظ الرقم.233 :
((( (ف) مل ترد« :بعدها».
((( (عة) زيادة« :املهملة».
السمعانـي :اختلف مشاخينا يف هذه النسبة ،بعضهم يقول :هي نسبة
((( قال ابن األثري« :قال
ّ
بضم اخلاء والتاء املثناة من فوقها املشدّ دة حتّى
إىل ختالن وهي بالد جمتمعة وراء بلخ وهي
ّ
بضم اخلاء والتاء وهي قرية عىل طريق خراسان إذا خرجت من بغداد بنواحي
رأيت اخلتل
ّ
الدسكرة ...وفاته اخلتيل -بفتح اخلاء وسكون التاء ويف آخرها الم -هذه النسبة إىل ختالن
الصقع املذكور» .اللباب يف هتذيب األنساب.421/1 :
((( (ج) مل يرد« :نقطتان»( ،ف) زيادة« :املشدّ دة».
«النباجي -بكرس النون وفتح الباء املنقوطة بواحدة ويف آخرها اجليم -هذه
السمعانـي:
((( قال
ّ
ّ
النسبة إىل البياج ،وهي قرية يف بادية البرصة عىل النصف من طريق مكّة» .األنساب.453/5 :
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[ ]782أبو اجلوزاء
التميمي((( ،بالزاي.
ّ

[ ]783أبو الشداخ((( ،بالشني املعجمة ،واخلاء املعجمة.
(((
البرصي َّ
األزدي
[ ]784أبو طالب
رانـي((( ،بالشني املعجمة املفتوحة.
ّ
ّ
الش ْع ّ

بضم العني املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املفتوحة بعدها،
[ ]785أبو ُع َي ْينةّ ،

(((
ثم نون(((.
ثم ياء ثانية ساكنةّ ،
ّ

حممد ال َقزّاز((( ،بالقاف ،والزاي بعدها وبعد األلف.
[ ]786أبو َّ

[ ]787أبو ُس َم ْينَة -بالسني املهملة املضمومة ،وامليم املفتوحة ،والياء املن ّقطة حتتها

عيل
الصرييف(((.
ّ
نقطتان ،والنون املفتوحة -اسمه َّ
حممد بن ّ
[ ]788أبو عبد اهلل بن عياش ،بالشني املعجمة.

ري( -((1باخلاء املعجمة املضمومة،
[ ]789أبو عبد اهلل بن((( احلسني بن( ((1الـخُ ْم ّ

وامليم الساكنة ،والراء املكسورة -الشيخ الصالح.
((( الحظ الرقم.444 :
((( (ج)« :الرشاخ».
((( الحظ الرقم.104 :
((( الحظ الرقم.516 :
((( (ف) مل يرد« :ثانية».
((( (ف)« :النون».
((( الحظ الرقم.50 :

((( الحظ الرقم.112 :
((( الظاهر زيادته .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.899 ،400 ،165 :
ّ
النجاشـي ،الرقم.899 ،400 ،165 :
(( ((1ف) مل يرد« :ابن» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :رجال
ّ
( ((1الحظ الرقم.99 :
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[ ]790أبو بکر((( ِ
عابـي((( -باجليم املكسورة ،والعني املهملة ،والباء املن ّقطة
اجل ّ

حممد بن سامل.
حتتها نقطة -اسمه َّ

[ ]791أبو عبد اهلل بن ُع ْبدُ ون ،بالعني املهملة املضمومة((( ،والباء املن ّقطة حتتها

(((

أخيـرا.
نقطة الساكنة ،والدال املهملة((( املضمومة ،والنون
ً

[ ]792أبو الع ّباس ال َب ْقباق((( -بفتح الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والقاف الساكنة،
والباء املن ّقطة((( نقطة((( ،والقاف أخرياِ -
احل ْميرَ ّي((( ،باحلاء املهملة( ((1املكسورة،
ً
وامليم الساكنة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املفتوحة ،والراء(.((1
[ ]793ابن( ((1خانِ َبة -باخلاء املعجمة ،والنون املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

((( (ض ،عة)« :بطر»( ،ج ،ف)« :نرص» ،وما أثبتناه من (ش ،ن،ف ل) ،وهو الصواب املوافق ملا
الطويس ،الرقم:
النجايش ،الرقم ،1055 :الفهرست ،الرقم ،656 ،506 :رجال
ورد يف رجال
ّ
ّ
 ،6369 ،6329فهرست ابن النديم ،247 :سري أعالم النبالء ،92-88/16 :الرقم.69 :
((( الحظ الرقم.573 :
((( (ف)« :املفتوحة».
((( (ش ،ج ،ض) مل يرد« :حتتها».
((( (ف) مل يرد« :املهملة».
((( قال الس ّيد
الربوجردي« :البقباق هو الرجل الذي يكثر كالمه ،وبه ل ّقب :أبو الع ّباس
ّ
بالبقباق» .طرائف املقال.208/2 :
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( (ف) مل يرد« :نقطة».
((( الحظ الرقم.622 :
(( ((1ج ،ض ،ف) مل ترد« :املهملة».
( ((1قال علم اهلدى«  :عندي ّ
بـ(احلمريي) ليس بصحيح ،وأنهّ ام
أن وصف أيب الع ّباس البقباق
ّ
رجالن اثنان ّ
احلمريي
الكويف ،وأبا الع ّباس
وأن أبا الع ّباس البقباق اسمه الفضل بن عبد امللك
ّ
ّ
القم ّي» .نضد اإليضاح.376 :
اسمه عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن مالك بن جامع ِّ
(( ((1ف ،ن ،عة)« :أبو» ،وما يف املتن موافق ملا ورد يف رجال
النجاشـي ،الرقم=،935 :
ّ
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حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن مهران بن خانبة بن مابنداد
املفتوحة -اسمه َّ

(((

بامليم ّأو اًل ،والباء املن ّقطة((( نقطة((( املضمومة بعد األلف ،والنون الساكنة بعدها.

[ ]794أبو بكر بن ُج ِّلني((( -باجليم املضمومة ،والالم املشدّ دة ،والياء املن ّقطة

وري(((.
حتتها نقطتان الساكنة ،والنون -الدُّ ّ

الو
حاظي((( ،باحلاء املهملة بعد الواو ،والظاء املعجمة بعد
[ ]795أبو سيف ُ
ّ

األلف.

[ ]796أب�����و احل���س���ن ب�������ن

(((

ال���������س���������وراوي
ال����ب����غ����دادي
ّ
ّ

(((و(((

ال������ب������زّاز -ب����ال����زاءي����ن امل���ع���ج���م���ت�ي�ن -ال������ َب
������ل������وي( -((1ب��ف��ت��ح ال���ب���اء
ّ
=الفهرست ،الرقم ،79 :رجال الكشيِّ ّ  ،الرقم.1071 :
((( (عة)« :مابندار» (ض)« :مابزاذ».
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( (ف) مل يرد« :نقطة».
((( الحظ الرقم.64 :
((( الحظ الرقم.64 :
بالضم.
بضم الواو ،وقيل :بكرسها ،وضبطه أبو املجد الص ّفار
السمعانـي:
((( قال
ّ
«الوحاظيّ -
ّ
ّ
بالضم وفتح احلاء املهملة ويف آخرها الظاء املعجمة -هذه النسبة
الغساين
عيل
ّ
ّ
وكذا قال أبو ّ
إىل وحاظة ،وهو بطن من محري» .األنساب ،576/5 :وانظر :اللباب يف هتذيب األنساب:
.354/3
((( الظاهر زيادته .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.850 :
ّ
ثم ّ
إن املذکور يف رجال
«السوداوي»( ،ف ل):
((( (ش):
(السورائي).
النجاشـي:
ّ
ّ
ّ
«السواري»ّ ،
ّ
النجايش ،الرقم.850 :
رجال
ّ
((( قال الس ّيد
«السوراوي ،سورى كبرشى قرية» .طرائف املقال.180/2 :
الربوجردي:
ّ
ّ
ثم الظاهر ّ
(السوراوي) بل هو عنوان مستقل،
البلوي ليس من تتمة
أن
ّ
ّ
( ((1الحظ الرقمّ ،466 :
ّ
النجايش=،
السورائي .الحظ :رجال
البغدادي
السوراوي هو أبو احلسن احلسني بن يزيد
فإن
ّ
ّ
ّ
ّ
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املن ّقطة((( نقطة ،والالم-ضعيف.
اري((( ،بالسني املهملة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان
[ ]797أبو عبد اهلل الس ّي ّ

املشدّ دة.

[ ]798أبو الفرج ال َقتّات(((و((( ،بالقاف ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،وبعد األلف

تاء((( واحدة.

وسن
ْجردي((( -بالنون بعد السني الثانية ،التي بعد الواو،
ّ
الس َ
[ ]799أبو احلسني ُّ

كتاب يف اإلمامة
واجليم -كان من صلحاء أصحابنا املتك ّلمني وعلامئهم وأعياهنم ،له
ٌ

حج ًة.
حج عىل قدميه
مخسني َّ
معروف به((( ،كان قد ّ
َ

البلخي إىل بلخ بعد زياريت الرضا بطوس
مضيت إىل أيب القاسم
قال:
ُ
ّ
فسلمت عليه ،وكان عار ًفا به ومعي كتاب أيب جعفر بن ِق َبة يف اإلمامة املعروف

(((

ب��ـ :اإلن��ص��اف ،ف��وق��ف عليه ونقضه باملسرتشد يف اإلم��ام��ة ،ف��ع��دت إىل ال��ري
بـ(البلوي) ومل يض ّعف فيها
=الرقم ،850 ،136 :وهو مل يوصف يف أي واحد من مصادرنا
ّ
ّ
البلوي .الحظ :رجال
حممد
وإن
النجايش ،الرقم،827 :
ّ
ّ
البلوي وهو الضعيف :عبد اهلل بن َّ
ّ
.884
((( (عة) زيادة« :حتتها».
((( الحظ الرقم.53 :
ّائي».
((( (ف)« :القتّاب» (ش)« :القت ّ
األوىل املعجمة بنقطتني من فوق ويف آخرها
((( قال
السمعانـي« :القتّات -بفتح الفاء وتشديد التاء ّ
ّ
الدواب» .األنساب.448/4 :
تاء أخرى -هذه النسبة إىل بيع القت ،وهو نوع من كالء تسمن به
ّ
((( (ف)« :باء».
((( الحظ الرقم.666 :
((( (ض ،عة) مل ترد« :به».
((( (عة) مل ترد« :بطوس».
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فدفعت((( الكتاب إىل ابن قبة فنقضه باملستثبت يف اإلمامة ،فحملته إىل أيب القاسم؛
الري فوجدت أبا جعفر قد مات رمحه اهلل.
فنقضه بنقض املستثبت ،فعدت إىل ِّ

(((
العقرانـي((( ،بالقاف ،والنون بعد األلف قبل الياء(((.
[ ]800أبو احلسني
ّ

فهذا آخر ما أردنا إثباته يف هذا الكتاب.
ومن أراد التطويل واالستقصاء يف معرفة الرجال ك ّلهم ،وأحواهلم وتعديلهم

وجرحهم ،فعليه بكتابنا الكبري املوسوم (كشف املقال يف معرفة الرجال).
وص َّلـى اهللُ علـى س ِّيـد الـمرسلني محُ َ َّمــد
َّبـي((( وآلـه الطاهـريــن .فــــرغ
الن ّ

(((

املصنِّـف من تصنيفه آخـر هنار
الثالثاء تاسع عرش((( ذي
القعدة من سنة سب ٍع
وسبعامئة

((( و(((

((( (ف)« :ودفعت».
((( (عة)« :احلسن» ،والصواب ما أثبتناه .الحظ :رجال
النجاشـي ،الرقم.178 :
ّ
«القطوانـي»ّ ،
القطوانـي،
ولعل ما أثبتناه هو الصواب ،فإنّا مل نجد أبا احلسن (احلسني)
((( (عة):
ّ
ّ
ثم إنّه ّ
العقرانـي .موجود يف رجال
ولکن أبو احلسن (احلسني)
لعل
ّ
النجايش ،الرقمّ ،1026 :
ّ
«العقرائي» .الحظ :رجال
الصواب:
النجايش ،الرقم 178 :والحظ الرقم.560 :
ّ
ّ
((( (ج)« :امليم»!.
«النبي».
((( (عة) مل ترد:
ّ

((( (ف) زيادة« :يف بعض النسخ».
((( (ض ،عة)« :عرشي».
((( (ف) زيادة« :واحلمد هلل علی اإلمتام».
((( ذکر هذا اإلمضاء يف هامش (ش) ،وقال« :نقلت هذا من نسخة عتيقة بعد ابتياعي هذه النسخة=
357

=الرشيفة يف شرياز-ظ».

وکــان الفــراغ مـــن تــصــحيــحــه وتــحــقــيقــه
والتــعــليــق عــلــيــه بــمــا يــســع الــمقــام
فـــــــــي ( )20شــهـــــــر جـــمـــــــادی
األولــــــی ســــــنــــــــة (1438هـ)،
رب العــالــميـن،
والــحــمــد هلل ِّ
َــمــد
وصـ َّلــی اهلل عــلــی محُ َّ
وآلـــــــه الطـــاهـريــــن،
ولــعـنـــة اهلل عـلــی
أعدائهم أمجعني
محُ ََّمـد باقــر
ملکيان
...
.
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الفهار�س الفن َّية

فهر�س الأحاديث ال�شريفة
عيل منِّي و َأنا منه
رسول اهللٌّ :

201

ِ
والـمع َطى
للمعطي ُ
رسول اهللَ :من أعطى عط َّي ًة ط ِّيب ًة هبا نفسه بورك ُ

344

اإلمام الصادق :إنيِّ ألعدُّ ك ألمر عظيم يا أبا الس َّيار

328

َّ
استقل قليل الرزق َح َر َم ُه اهلل كثريه
رسول اهللَ :من

361

344

فهر�س �أ�سماء املع�صومني
النبي
ّ

 165و 201و344

اإلمام أمري املؤمنني

 270و 287و 331و344

اإلمام احلسني

 158و 270و344

السجاد
اإلمام
َّ

344

اإلمام الصادق

 159و 165و 187و 226و 262و 275و 328و 329و 330و 344و347

اإلمام الباقر

اإلمام الکاظم

 165و 272و 329و347
 197و 313و 325و329

اإلمام الرضا

 206و 312و 326و356

اإلمام اجلواد

346

اإلمام اهلادي

346

اإلمام
املهدي
ّ

 251و 307و 319و340
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فهر�س الرجال
آدم بن احلسني َّ
النخاس

135

إبراهيم بن أيب البالد

139

133

أبان بن تغلب

النهاوندي
إبراهيم بن إسحاق
ّ

137

إبراهيم بن رجاء

139

إبراهيم بن خالد الع َّطار

140
136

إبراهيم بن سليامن بن ح َّيان

العصاف
إبراهيم بن عبد اهلل َّ

140

حممد بن الربيع
إبراهيم بن أيب بکر َّ

137

إبراهيم بن نرص بن القعقاع

137

ري
الص ْي ُم ّ
أمحد بن أيب رافع َّ

160

137

إبراهيم بن عيسی

139

إبراهيم بن مهزم

146

الرساج
أمحد بن أيب برش َّ

أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع بن ُع َب ْيد بن عازب

151

أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن حمَ ْدون

154

أص َف ْه َبذ
أمحد بن ْ

156

أمحد بن إبراهيم بن املعلىّ بن أسد ال َع ّمي
اللؤلؤي
أمحد بن احلسن بن احلسني
ّ

155
146
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محاد
أمحد بن احلسني بن سعيد بن َّ

146

السكوين
أمحد بن رباح بن أيب نرص
ّ
مشاين
أمحد بن رزق ال ُغ
ّ

158
156

أمحد بن سليامن احلَ َّجال

158

األمحيس
أمحد بن عائذ
ّ
أمحد بن عامر بن سليامن بن صالح

157

147

القزاز
أمحد بن احلسني َّ

162

أمحد بن سقالب

146

أمحد بن صبيح

158

الدوري
ّ
أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ُج ِّلينْ
أمحد بن عبد اهلل بن عيسى بن َم ْص َقلة بن سعد

158

البزاز
أمحد بن عبد الواحد بن أمحد َّ

152

أمحد بن عبيد اهلل بن حييى بن خاقان

152

151
154

أمحد بن عبد اهلل بن مهران

ْجي
أمحد بن ُع ْبدُ وس اخلَ َلن ّ

149

األصفهاين
أمحد بن َع َلو ِّية
ّ
حممد
عيل بن أمحد بن الع ّباس بن َّ
أمحد بن ّ

153
159
151

عيل بن احلسن بن شاذان
أمحد بن ّ

عيل بن احلكم اخلُ ْم ِر ّي
أمحد بن ّ
اإليادي
عيل الرازي اخلَ ِضيب
ّ
أمحد بن ّ
النرصي
عيل بن ُع َب ْيد اهلل بن
ّ
أمحد بن ّ

161
156
157

الفائدي
عيل
ّ
أمحد بن ّ

قيقي
حممد بن جعفر بن ُع َب ْيد اهلل
ّ
العلوي ال َع ّ
عيل بن َّ
أمحد بن ّ
أمحد بن عمر احللاَّ ل
366

155
148
158

161

كيسبة
أمحد بن ُع َمر بن َ

أمحد بن عمر بن املنهال

147

الكندي
حممد بن أمحد بن َطرخان
ّ
أمحد بن َّ

152

ْدي
حممد اجلُن ّ
أمحد بن َّ

160

160

أمحد بن مابنداذ

150

حممد بن جعفر الصو ّيل
أمحد بن َّ

حل َسينْ بن ُدؤل
حممد بن ا ُ
أمحد بن َّ

154

حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد اهلل
أمحد بن َّ

154

الزراري
حممد
ّ
أمحد بن َّ

146

حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلَ ْهم بن بكري بن أعني بن ُسن ُْسن
أمحد بن َّ

150

حممد بن ُع َب ْيد اهلل بن احلسن بن ع ّياش
أمحد بن َّ

151

حممد بن سيار
أمحد بن َّ

148

السواق
عيل بن عمر بن رباح القلاَّ ء َّ
أمحد بن َّ
حممد بن ّ

154

حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص بن السائب
أمحد بن َّ

149

حممد املستنشق
أمحد بن َّ

161

البزنطي
حممد بن عمرو
ّ
أمحد بن َّ
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حممد بن حييى
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أمحد بن حييی بن حکيم
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دي
األو ّ
أمحد بن حييى ْ
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الکفرتوثي
إدريس بن زياد
ّ

135

إدريس بن الفضل بن سليامن
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اجلواين
إدريس بن مسلم
ّ
اجلعفي
احلر
ّ
أديم بن ّ
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إسحاق بن جرير بن يزيد
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أسباط بن سامل
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الفرائيض
إسحاق بن جندب
ّ
إسحاق بن احلسن بن بکران
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إسحاق بن حممد بن أمحد بن أبان
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السکوين
إسامعيل بن أيب زياد
ّ
السلمي
إسامعيل بن أيب زياد
ّ

140

أسد بن مع َّلی بن أسد
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إسامعيل بن سهل الدهقان
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العرييش
إسامعيل بن شعيب
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إسامعيل بن عبد اخلالق
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عيل بن عيل بن رزين
إسامعيل بن ّ
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إسامعيل بن عماَّ ر بن ح َّيان
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عيل بن إسحاق
إسامعيل بن ّ
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أصرْ َ م بن َح ْو َشب
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ُب َر ْيه الع ّ
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حممد
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ت َِل ْيد بن سليامن

169

ثابت بن أيب صف َّية

171

ثابت بن رشيح

171

حممد
ُث َب ْيت بن َّ

172

171
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جعفر بن احلسني بن ّ
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َّرصي بن نرص بن معاوية
حارث بن ا ُمل َغرية الن
ّ

187

180
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احلسن بن أمحد بن ُ
ريذويه
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احلسن بن احلسني ال ُع َر ّين
احلسن بن ُخ َّرزاذ
احلسن بن راشد ال ُّط ِ
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احلسن بن ِّ
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احلسن بن َز ْيدان الصرِّ ّ
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احلسن بن الط ّيب ُّ
جاعي
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ّ
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احلسن بن ظريف
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احلسن بن السرَّ ّي

احلسن بن الط ّيب ُّ
جاعي
الش
ّ
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احلسن بن َظريف بن ناصح
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حل ِريش
احلسن بن الع ّباس بن ا َ
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احلسن بن عطية احلَنَّاط الدُّ ّ
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عيل بن أيب عقيل ال ُع ّ
احلسن بن ّ
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عيل بن ب ّقاح
احلسن بن ّ
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عيل بن َبزيع
احلسن بن ّ

الو َّشاء اخلَ َّزاز
عيل بن زياد َ
احلسن بن ّ
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عيل
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احلسن بن ّ
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ّ
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البرصي
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ّ
احلسن بن َّ
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احلسن بن َعنْ َبسة

احلسن بن َمتّيل
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احلسن بن موسى
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احلسن بن أيب سعيد هاشم بن ح َّيان
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احلسني بن أيب ُغنْدَ ر
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احلسني بن أيب العالء اخل َّفاف
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احلسني بن أمحد بن َّ
احلسني بن أمحد بن ا ُمل ِغرية
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احلسني بن بِ ْسطام
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احلسني بن ْإشكيب
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احلسني بن ثور بن أيب فاختة سعيد بن حمُ ْران
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اخلزاز
حممد
املخزومي َّ
ّ
احلسني بن جعفر بن َّ
احلسني بن احلكم ِ
احلبرَ ّي
ِ
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يبي اجلُنْ ُب ّ
احلسني بن محدان اخلَص ّ
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احلسني بن شا ُذويه
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197

احلسني بن خالويه

ضاري
احلسني بن ُع َب ْيد اهلل بن إبراهيم ال َغ
ّ
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اهلمداين
احلسني بن ُع َبيد اهلل بن حمُ ْران
ّ
دي
الس ْع ّ
احلسني بن عبيد اهلل َّ
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األمحيس
احلسني بن عثامن
ّ
احلسني بن َعالن
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الصويف
احلسني بن َعنْ َبسة
ّ
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193

190
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َح ْفص بن عاصم

200
185
185

األمحيس
حممد بن سعيد
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النارشي
احلكم بن سعد األسدي
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َحكَم بن ُح َك ْيم
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210
207
208

األسدي
ّ
داوود بن ُح َصينْ
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207

قي
الر ّ
داوود بن كثري ّ

210

مي
داوود بن مافنّة الصرِّ ْ ّ
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220

القم ّي
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زيد بن يونس

220
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سامل احلنَّاط
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226

226

سهل بن زاذويه
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225

محاد
صالح بن أيب َّ

233

228

َشبابة بن َسوار

231

378

حاميل
صالح بن خالد ا َمل
ّ
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الفزاري
احلذاء
ّ
صبيح الصائغ

233
234
234
234

صدقة بن بندار

العبدي
َص ْع َص َعة بن ُص ْوحان
ّ

234

طلحة بن زيد

235

طَلاّ ب بن حوشب

235
237

ظفر بن حمُ ْدون

275

ُوزي
عاصم الك ّ

275

احلنفي
عاصم بن محيد احلنَّاط
ّ

262

عامر بن عبد اهلل بن جذاعة
عامر بن واثِلة

243
261

فري
ع َّباد أبو سعيد ال ُع ْص ّ
ع َّباد الر ِ
األسدي
واجنِي بن يعقوب
ّ
َّ

242

ِ
ني
الرواج ّ
ع َّباد بن يعقوب َّ

243

ِ
اين
الع ًّباس بن عمر بن الع ّباس الك ْل َو َذ ّ
حممد بن حاتم بن واقد
ع ًّباس بن َّ

242

261

ع َّباد بن صهيب

256

الع ًّباس بن عامر بن رباح

243

ع ًّباس بن الوليد بن َصبيح

اخلرزي
ع ًّباس بن يزيد
ّ
حي
عبد اهلل بن أيب ُأويس بن مالك بن أيب عامر األص َب ّ
379

257
256
265

239

العبدي
عبد اهلل بن أيب يعفور
ّ

الغفاري
عبد اهلل بن إبراهيم بن أيب عمرو
ّ

العبدي
عبد اهلل بن أمحد بن حرب بن مهزم بن خالد بن الفزر
ّ

عبد اهلل بن أمحد بن عامر بن سليامن بن صالح
عبد اهلل بن أمحد بن ُم ْس ِ
تورد

265
241
270
263
264

الزهري
عبد اهلل بن أ ّيوب بن راشد
ّ
عبد اهلل بن بِ ْسطام

241
240

الكناين
احلر
عبد اهلل بن َج َبلة بن حيان بن ّ
ّ
ُبيل
عبد اهلل بن احلسني بن سعيد ال ُقطرن ّ

271
266

مني
األر ّ
عبد اهلل بن احلكم ْ
عبد اهلل بن ِخداش

270

األمحري
عبد اهلل بن داهر بن حييى
ّ

269

الكناين
أبجر
عبد اهلل بن سعيد بن ح ّيان بن َ
ّ
عبد اهلل بن سنان بن طريف
األصم املِ ْس َم ِع ّي
عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ

240
241

املذاري
عبد اهلل بن العالء
ّ

264

عبد اهلل بن َخ َف َقة

263
265

عبد اهلل بن سعيد

240
265

عبد اهلل بن عبد الرمحن بن ُعتَيبة

عبد اهلل بن ُعمر بن بكر احلنَّاط

269

لوي
حممد ال َب ّ
عبد اهلل بن َّ

265

269

احلرضمي
عبد اهلل بن القاسم
ّ

264

حممد بن ُبنان
عبد اهلل بن َّ

271

حممد بن عبد اهلل
عبد اهلل بن َّ
380

270

النهيكي
حممد
ّ
عبد اهلل بن َّ

بريي
حممد بن هارون ُّ
الز ّ
عبد اهلل بن َّ

264

عبد اهلل بن املغرية

240

264

عبد اهلل بن ُم ْسكان

239

عبد اهلل بن ميمون بن األسود القدَّ اح

النجايش بن ُعثيم بن سمعان
عبد اهلل بن
ّ

239

مي
جل َو ْي ّ
حممد ا ُ
عبدان بن َّ

276

عبد الرمحن بن أمحد بن جريويه

268

عبد اهلل بن ُه َليل

271
 264و244

عبد اجل ّبار بن شريان

267

السمري
عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ

268

القاساين
عبد الرمحن بن احلسن
ّ
عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن األشل

268

زاري
حممد بن عبيد اهلل الرزمي ال َف ّ
عبد الرمحن بن َّ

268

تي
عيل بن مكرم ال َّط ْس ّ
عبد الصمد بن ّ

277

العائذي
عبد الرمحن بن عمرو
ّ

العبدي
عبد الصمد بن بشري ال ُعرامي
ّ

268
274

البرصي
جل ُل ْودي األزدي
ّ
عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى ا ُ

272

عبد الكريم بن ُه َل ْيل

277

اجلازي
الطائي
عبد الغ ّفار بن حبيب
ّ
ّ
اخلثعمي
عبد امللك بن َحكيم
ّ

273
269

بي
عبد امللك بن ُعتبة اهلاشمي َ
الله ّ

269

ُع ْبدُ وس بن إبراهيم

275

269

عبد امللك بن هارون بن عنرتة

381

املادرائي
الوهاب
عبد ّ
ّ

274

ُع َب ْيد اهلل بن أمحد بن نهَ ِيك

263

266

حممد
عبيد بن كثري بن َّ

266

النبهاين
عبيد اهلل بن الفضل
ّ
الروباين
عبيد اهلل بن موسى
ّ

274

النارشي
ُع َب ْيس بن هشام
ّ

241

عثامن بن حاتم بن منتاب

242

271

ايف
عبيد اهلل َّ
الوص ّ

243

عثامن بن أمحد السامك

التغلبي
عثامن بن حاتم بن املنتاب
ّ

243

دويس
الس
عصمة بن عبيد اهلل َّ
ّ
عقبة بن محُ ّرز

243
263

العالء بن املقعد

263

274

عثامن بن عيسى

263

العالء بن رزين القالء

داين
عيل بن سعد أخي أيب اآلثار ال َق َّز ّ
ع ُّلوية بن متويه بن ّ
جه َمة
عيل بن أيب ْ
ّ

255

عيل بن أيب صالح
ّ

250

عيل بن أيب حاتم
ّ

البزاز
عيل بن إبراهيم بن ا ُمل َعلىَّ َّ
ّ
عيل بن أمحد بن أيب ِج ْيد
ّ
عيل بن ُبز ْرج اخل ّياط
ّ

244
245
244
247
252
256

الربمكي
اهلامين
عيل بن جعفر
ّ
ّ
ّ
عيل بن َحبيش بن ُقوين
ّ

245
382

الساباطي
األزدي
املدائني
عيل بن حديد بن َحك ْيم
ّ
ّ
ّ
ّ

255

اهلمداين
عيل بن احلسن بن شقري
ّ
ّ
ري
حممد
اجلرمي ال َّطا َط ّ
ّ
عيل بن احلسن بن َّ
ّ

248
248

دآباذي
الس ْع
ّ
عيل بن احلسني َّ
ّ

245

الواسطي
عيل بن حسان
ّ
ّ

الز َّراد
عيل بن احلَسن بن موسى َّ
ّ

255

247

حل َسني بن َع ْمرو اخلَ َّزاز
عيل بن ا ُ
ّ

245

اهلمذاين
عيل بن احلسني
ّ
ّ
وي
محاد بن عبيد اهلل بن ّ
عيل بن ّ
محاد العدَ ّ
ّ

254
249

عيل بن ريذويه
ّ

256

246

عيل بن احلسني بن َع ْمرو اخلَ َّزاز
ّ

248

عيل بن رئاب
ّ

الثوباين
عيل بن سامل
ّ
ّ
القاساين
عيل بن سعيد بن ِرزام
ّ
ّ
عيل بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني
ّ

251

العجيل الر ّفاء
الواسطي
حممد بن يزداذ
ّ
عيل بن صالح بن َّ
ّ
ّ

254

حممد بن عاصم بن زيد
عيل بن عبد اهلل بن َّ
ّ

252

السايي
عيل بن سويد
ّ
ّ

الرازي
اخلراذيني
عيل بن الع ّباس
ّ
ّ
ّ

249
251
255
249

القناين
اجلراح
عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن عروة بن َّ
ّ
ّ
عيل بن عبدك
ّ

244

عيل بن ُع ْقبة بن خالد
ّ

247

ري
عيل بن عبد الواحد اخلُ ْم ّ
ّ

الكويف
عيل بن عمران اخلَ َّزاز
ّ
ّ

253
246
254

383

256

عيل بن عيسى
ّ

اخلزاز
عيل بن فضيل َّ
ّ

250

الكليني
حممد بن إبراهيم بن أبان الرازي
ّ
عيل بن َّ
ّ

251

حممد بن جعفر بن رويدة
عيل بن َّ
ّ

246

ري
جل َر ْي ّ
حممد ا ُ
عيل بن َّ
ّ

حممد بن جعفر بن َعنْ َبسة
عيل بن َّ
ّ

244
252
245

اجلوخاين
حممد
عيل بن َّ
ّ
ّ
عيل اخلَ َّزاز
عيل بن َّ
حممد بن ّ
ّ

253

رتي
حممد بن زياد الت ُّْس ّ
عيل بن َّ
ّ

247

عيل بن َّ
حممد بن شريان األ ُبليِّ ّ
ّ
حممد بن شرية
عيل بن َّ
ّ

253

246

حممد بن رباح
عيل بن َّ
ّ

251

ري
الس ُم ّ
حممد َّ
عيل بن َّ
ّ

250

حممد بن الع ّباس بن فسانجس
عيل بن َّ
ّ

عيل بن جعفر بن موسى بن مرسور
عيل بن َّ
حممد بن ّ
ّ

253
252

داين
القم ّي َّ
عيل بن سعد األشعري ِّ
عيل بن َّ
القر ّ
حممد بن ّ
ّ
العسكري
حممد بن كثري بن حمَ ويه
ّ
عيل بن َّ
ّ

248

حممد بن يوسف بن مهجور
عيل بن َّ
ّ

253

الكميذاين
عيل بن موسى
ّ
ّ
ِ
عيل بن َم ْهزيار
ّ

246
247

عيل بن وصيف
ّ

254

املنقري
حممد
ّ
عيل بن َّ
ّ
عيل بن معبد
ّ

250
250
255

254

عيل بن ميمون الصائغ
ّ

384

عيل بن هاشم بن البرَ ِ ْيد
ّ

247

عيل بن هبة اهلل بن الرائقة
ّ

253

ُعماَ رة بن زيد

276

حممد
ُع َل ْيم بن َّ

276
258

عمر أبو حفص الزبا ّيل

258

اين
عمر أبو حفص الر َّم ّ
األبزاري
عمر بن أيب زياد
ّ

257

عمر بن الربيع

258

259

عمر بن خالد احلنَّاط
حممد اخللاَّ ل
عمر بن َّ

277

حممد بن عبد الرمحن بن ُأ َذ ْينَة بن سلمة
عمر بن َّ

257

يب
عمران
الربقي اجلبا ّ
ّ

260

258

عمر بن يزيد بن دبيان الصيقل
عي
عمران بن محران األ ْذ ِر ّ

260
261

األصبحي
عمران بن شفاء
ّ
عمران بن َق َطن

261
276

عيل
ال َع ْم َركي بن ّ
عمرو بن أيب نرص

260

البرصي
عمرو بن جمُ َ ْيع األزدي
ّ

259

اخلزاز
عمرو بن عثامن الثقفي َّ

259

القييس
عمرو بن املنهال بن مقالص
ّ
َعنْ َبسة بن بِجاد العابد

259

259

عمرو بن ُحريث

243

اخلزاز
عمرو بن عثامن َّ

275
385

243

عوانة بن احلسني

ري
عيسى بن أعني اجلُ َر ْي ّ

262

عيسى بن راشد

262

262

النجار
عيسى بن داوود َّ

262

عيسى بن روضة

العرزمي
عيسى بن َصبيح
ّ

262

اهلمداين
عيسى بن الوليد
ّ
ِعيص بن القاسم بن ثابت بن عبيد

262
275

برصي
يدي
غياث بن إبراهيم
ّ
التميمي األُ َس ّ
ّ

279

ماه َو ْيه
فارس بن حاتم بن َ

282

263

الـمستفاد
عيسى بن ُ

275

ُع َي ْينة بن ميمون

غياث بن كلوب بن َف ْي َهس

279
282

فارس بن سليامن

283

فايد

َف َضا َلة بن أ ُّيوب

282

الس َمنْدي
ال َف ْضل بن أيب ُق َّرة التميمي َّ

281

قاين
ال َف ْضل بن عبد اهلل بن الع َّباس بن َم ْع َمر الطا َل ّ
األنباري
املرادي الصائغ
ال َف ْضل بن عثامن
ّ
ّ

282

ال َف ْضل بن جعفر ال َب َّزاز

حممد بن املس َّيب َّ
راين
ال َف ْضل بن َّ
الش ْع ّ
ال ُف َض ْيل بن يسار

282
281
281
282
285

يس
القاسم ال ْ
رب ّ
القاسم بن عروة

285
386

285

حممد بن احلسن بن خازم
القاسم بن َّ

لقاين
القاسم بن َّ
حممد الخُ ْ ّ
اهلمداين
عيل بن إبراهيم
القاسم بن َّ
ّ
حممد بن ّ

286
285
286

القم ّي
حممد ِّ
القاسم بن َّ
امري
يش ال ُع ّ
القاسم بن الوليد ال ُق َر ّ

285

كثري بن ُك ْل ُثم

287

287

كثري بن طارق

287

كرام
ّ

مي
جل َش ّ
كرامة ا ُ
ُك ْلثوم بنت سليم

287
287

الغامدي
األزدي
لوط بن حييى بن سعيد بن مخِ ْنَف بن سامل
ّ
ّ

289

مثنَّى بن الوليد احلنَّاط

327

رادي
ليث بن ال َب ْخترَ ّي ا ُمل ّ
القييس
محُ َ ِّسن بن أمحد
ّ
الص ْهبان
حممد بن أيب ُّ
َّ

289
330
294
293

حممد بن أيب القاسم
َّ

317

النعامين
حممد بن إبراهيم بن جعفر
َّ
ّ
حممد بن أمحد بن إسحاق بن ال ُبهلول
َّ

296

الرحال
حممد بن أمحد بن برش بن البطال بن بشري َّ
َّ

296

حممد بن أمحد بن اجلُنُ ْيد
َّ

319

حممد بن أمحد بن ثابت
َّ

واين
َّ
حممد بن أمحد بن احلسن ال َق َط ّ
القالنيس
دي
حممد بن أمحد بن خاقان الن َّْه ّ
َّ
ّ

301 ،293
299 ،295
303
291

حممد بن أمحد بن روح
َّ

387

295

الكويف
حممد بن أمحد بن زكر ّيا
ّ
َّ
الصابوين
حممد بن أمحد بن ُس َل ْيم
َّ
ّ

298

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن مهران بن خانِ َبة
َّ

304

البجيل
حممد بن رجا
حممد بن أمحد بن َّ
َّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب
حممد بن أمحد بن َّ
َّ

303
316

األشعري
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
ّ
َّ

305

اجلبيل
حممد بن أسلم الطربي
َّ
ّ
حممد بن إسامعيل بن خثيم
َّ

312

حممد
حممد بن أمحد بن َّ
َّ

مي
حممد بن أمحد النُّع ْي ّ
َّ

التغلبي
حممد بن إسحاق بن عماّ ر بن حيان
ّ
َّ

322

320
309
309
303

اهلمداين
حممد بن األصبغ
َّ
ّ
مداين الصائغ
َّ
حممد بن أعني اهل َ
ّ

294

حممد بن أ ّيوب بن َش ُّمون
َّ

295

وين
حممد بن برش ا َ
َّ
حل ْمدُ ّ
حممد بن ُبنْدار
َّ

315

حممد بن ُأ ْو َرمة
َّ

300
317

ني
الر ْه ّ
حممد بن بحر َّ
َّ

302
313

حممد بن ال ُبهلول
َّ
ِ
حممد بن ت َْسنيم
َّ

294

البرصي
التميمي
حممد بن متيم الن َّْه َش ّيل
ّ
ّ
َّ

310

حممد بن جرير
َّ

291

312

حممد بن ثابت
َّ

314

الطربي اآل ُم ّيل
حممد بن جرير بن ُر ْستَم
ّ
َّ
388

حممد بن جعفر بن ُب َّطة
َّ

294

األهوازي احلدَّ اد
حممد بن جعفر بن َعنْ َب َسة
ّ
َّ

314

297

الرزاز
حممد بن جعفر َّ
َّ

عيل بن احلسني
حممد بن جعفر بن َّ
َّ
حممد بن ّ

311

حممد بن احلسن بن أيب خالد
َّ

296

حممد بن احلسن الصائغ
َّ

310

293

الرازي
حممد بن حسان
ّ
َّ

292

شمون
حممد بن احلسن بن ُّ
َّ

حممد
حممد بن احلسن بن عبيد اهلل بن احلسن بن َّ
َّ

320

حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب زيد
َّ

301

حممد بن احلسني بن سعيد الصائغ
َّ

292

بيعي
الس ّ
حممد بن احلسني بن صالح َّ
َّ

295

حممد بن حمُ ْران
َّ

298

الص َّفار
حممد بن احلسن بن ّفروخ َّ
َّ

306
293

حلنني
حممد بن احلسني بن ا ُ
َّ

320

حممد بن احلسني بن سفرجلة
َّ

308

اخلثعمي
حممد بن ُحكيم
ّ
َّ

الربقي
عيل
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن َّ
َّ
حممد بن ّ

301

حممد بن خلف بن نُسطاس
َّ

301

التميمي
الطياليس
حممد بن خالد بن ُع َمر
ّ
َّ
ّ
حممد بن اخلليل
َّ

302
292

حممد بن راشد احلبال
َّ

306

يب
حممد بن زكر َّيا بن دينار ال َغال ّ
َّ

304

313

حممد بن زرقان
َّ

389

يب
حممد بن زكر َّيا ال َغال ّ
َّ

300

زامي
الر ّ
حممد بن زيد ِّ
َّ

312

يب
حممد بن زكر َّيا ال َفال ّ
َّ

299

حممد بن سعيد بن غزوان
َّ

313

حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني
َّ

304

األشعري
حممد بن سهل بن اليسع بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص
ّ
َّ

311

العنربي
حممد بن صدقة
ّ
َّ

309

حممد بن سلمة بن َأ ْرتَبِ ْيل
َّ

حممد بن سامعة بن موسى بن رويد بن نشيط
َّ

احلرضمي
حممد بن رشيح
ّ
َّ

عيل بن مروان بن املاهيار
َّ
حممد بن الع ّباس بن ّ

حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن جامع بن مالك ِ
احل ْميرَ ّي
َّ
ِ
حممد بن عبد اهلل بن رباط ال َب َج ّيل
َّ
حممد بن عبد اهلل بن عمرو بن سامل
َّ
حممد بن عبد اهلل بن غالب
َّ

حممد بن عبد اهلل ا ُمل َس ّيل
َّ
حممد بن عبد اهلل بن ممُ ْلك
َّ
ِ
حممد بن عبد اهلل بن نَجيح
َّ

298
292
311
315
307
308
310
298
303
301
305
293

حممد بن عبد الرمحن بن فنتي
َّ

الرازي
حممد بن عبد الرمحن بن قبة
ّ
َّ

314

حممد بن َع ْبدة الناسب
َّ

295

323

حممد التبان
حممد بن عبد امللك بن َّ
َّ
يب
حممد بن عبيد ا ُملحار ّ
َّ

307
322

حممد بن سليامن
حممد بن عبيد اهلل بن أمحد بن َّ
َّ
390

املدين
احلسيني
العلوي
قيني
ّ
ّ
حممد بن عبيد اهلل احلُ ّ
َّ
ّ
الربقي
يب
حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل بن عمران اخلبا ّ
ّ
َّ

306

حممد بن عذافر بن عيسى بن أفلح
َّ

309

عيل بن أيب ُش ْع َبة
َّ
حممد بن ّ

292

حممد بن عثامن ا ُمل َعدِّ ل
َّ

حممد بن عط ّية احلنَّاط
َّ

316
308
307
303

اهلمذاين
حممد
عيل بن إبراهيم بن َّ
َّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن جاك
َّ
حممد بن ّ

303
292

اجلوخاين
عيل
َّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن ُخ َش ْيش
َّ
حممد بن ّ

297

عيل بن شاك
َّ
حممد بن ّ

301

297

عيل بن ُد َح ْيم
َّ
حممد بن ّ

عيل َّ
غاين
َّ
الش ْل َم ّ
حممد بن ّ
عيل بن عبدك
َّ
حممد بن ّ

315
316

عيل بن الفضل بن متام بن ُسكني
َّ
حممد بن ّ

318

القنائي
عيل الكاتب
ّ
َّ
حممد بن ّ

315

عيل بن النُّ ْعامن بن أيب طريفة
َّ
حممد بن ّ

292

يب
عيل ال ُقنَّا ّ
َّ
حممد بن ّ

297
299

عيل بن َم ْع َمر
َّ
حممد بن ّ

305

اهلمذاين
عيل
َّ
ّ
حممد بن ّ
األنصاري
عيل بن حييى
ّ
َّ
حممد بن ّ

299

عيل بن يعقوب بن إسحاق بن أيب ُق َّرة
َّ
حممد بن ّ

التميمي
حممد بن سامل بن الرباء بن َسبرْ َ ة بن َس ّيار
ّ
حممد بن ُعمر بن َّ
َّ
اخللقاين
عوام
حممد بن ّ
َّ
ّ

391

322
298
307

اآلج ِّر ّي
حممد بن عيسى بن عثامن ُ
َّ

313

حممد بن فرات
َّ

309

309

حممد بن غورك
َّ

جي
الر َخ ّ
حممد بن الفرج ُّ
َّ

313

الصرييف
حممد بن فضيل بن كثري
ّ
َّ

311

حممد بن القاسم بن َّ
بشار
َّ

301

حممد بن مارد
َّ

308

300

البزاز
حممد بن القاسم َّ
َّ

291

حممد بن قيس
َّ

حممد بن نرص بن منصور
حممد بن َّ
َّ

حممد بن النعامن بن عبد السالم بن جابر
حممد بن َّ
َّ
حممد بن ُم ِ
األزدي
الساباطي
رازم بن َحكيم
ّ
ّ
َّ

321
322
310

السمرقندي
السلمي
حممد بن ع َّياش
ّ
ّ
حممد بن مسعود بن َّ
َّ

306

حممد بن مسلم بن َرباح
َّ

291

حممد بن مسلم
َّ

313

حممد بن مص ِّبح بن ص َّباح
َّ

312

حممد بن ُم َف َّضل بن إبراهيم بن قيس بن ُر َّمانة
َّ

300

حممد بن منصور بن يونس َب ُز ْرج
َّ

310

309

اخلزاز
حممد بن معروف َّ
َّ

302

مفضل بن إبراهيم بن قيس بن ُر َّمانة
حممد بن ّ
َّ

303

حممد بن موسى
َّ

عيل بن عبدويه
َّ
حممد بن أيب عمران موسى بن ّ

322

اهلمذاين
حممد بن موسى
َّ
ّ

304

302

حممد بن موسى بن عيسى
َّ

392

عي
حممد بن ُم َيسرِّ بن عبد العزيز الن َُّخ ّ
َّ

311

حممد والد القاسم بن احلسني بن خازم
َّ

294

حممد بن الوليد بن خالد اخلَ َّزاز
َّ

299

300

حممد بن الوليد
َّ

حممد بن وهبان الدُّ َب ْي ّيل
َّ
حممد بن محاد بن برش بن سامل
حممد بن وهبان بن َّ
َّ

321

حممد بن حييى اخلَ َّزاز
َّ

299

حممد بن هد َّية
َّ

الفحام
حممد بن حييى بن داوود َّ
َّ

 296و299
301
301

اخلثعمي
حممد بن حييى بن سلامن
ّ
َّ

308

حممد يل ّقب ثوابا
َّ

309

305

املعاذي
حممد بن حييى
ّ
َّ

300

داين
حممد بن يوسف بن إبراهيم َ
َّ
الو ْر ّ
ْعاين
حممد بن يوسف َّ
َّ
الصن ّ
مخِ
دي
ْ َول بن إبراهيم الن َّْه ّ
ُم ِ
املدائني
رازم بن َح ِكيم األزدي
ّ

308
331

األشعري
َم ْر ُزبان بن عمران بن عبد اهلل بن سعد
ّ

القريش
مروان بن قيس الدينوري
ّ
َم ْر َوك بن عبيد بن سامل بن أيب حفصة
ِم ْس َمع بن عبد امللك بن ِم ْس َمع بن مالك
النارشي
األسدي
ُم ْش َم ِع ّل بن سعد
ّ
ّ
اهل ْلقام بن ُع ْلوان ِ
مصبح بن ِ
الع ْج ّيل
معاوية بن ُحكَيم بن معاوية بن عماَّ ر الدُّ ْهني

330
330
327
331
328
332
329

ني
معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية خ َّباب بن عبد اهلل الدُّ ْه ّ
393

326
326

معاوية بن ميرسة بن رشيح

326

البرصي
حممد
ّ
معلىّ بن َّ

327

معلىّ بن ُخنَ ْيس

327

عمر بن خالد بن أيب خلاَّ د
ُم ّ
معمر بن حييى بن سام ِ
الع ْج ّيل
ََْ

331

ُم َق ِّرن

331

329
331

معن بن عبد السالم
ممَ َو ْيه بن معروف

332

ُم ّ
األسدي
نخل بن مجيل
ّ

329

دي
منذر بن َجفري بن َحكيم ال َع ْب ّ

327

329

من ّبه بن عبد اهلل

329

َزي
عيل ال َعن ّ
مندل بن ّ

القابويس
حممد بن املنذر بن سعيد بن أيب اجلهم
منذر بن َّ
ّ
منصور بن حازم

327

املروزي
موسى بن إبراهيم
ّ

325

منصور بن يونس ُبز ْرج

السوذكي
موسى بن إسامعيل
ّ

327
326
332

ذاين
موسى بن جعفر الك َُم ْي ّ
حممد بن العباس بن إسامعيل بن أيب سهل
موسى بن احلسن بن َّ

324

األرمني
موسى بن زنجويه
ّ

331

الطياليس الدارع
محاد
موسى بن َّ
ّ

موسى بن سابق

324
325
325
325

موسى بن سلمة

325

موسى بن عمر بن بزيع
394

324

موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان

324

البجيل
موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب
ّ
موسى بن هد َّية

332

َم ْه ِزيار

331

332

مهدي بن َعتيق

330

املدائني
َم ّياح
ّ
ِم ْي َثم بن حييى

331

ناصح الب َّقال
ِ
ِ
قي
نَجيح بن قبا الغاف ّ

334
333

نشيط بن صالح بن لفافة

334

نرص بن عبد اهلل بن خشيش

333

333

نرص بن ص َّباح

القابويس
مي
نرص بن قابوس ال َّل ْخ ّ
ّ
ِ
ري
نرص بن مزاحم املنْ َق ّ
اين
حممد َّ
َو ِر َيزة بن َّ
الغس ّ
وليد بن َصبيح

336

َو ْهب بن عبد ر ّبه بن أيب ميمونة بن يسار

335

َو ْهب بن َو ْهب بن عبد اهلل بن َز َم َعة بن األسود بن املطلب

335

ُو َه ْيب بن َح ْفص َّ
النخاس

336

هارون بن اجلَ ْهم بن ثوير بن أيب فاختة سعيد بن جهامن

339

333
333
336
336

ايف
وليد بن العالء َّ
الوص ّ
البزاز
حممد َّ
َو ْهب بن َّ
ُو َه ْيب بن َح ْفص

البرصي
ُو َه ْيب بن خالد
ّ

395

335
335
335

الصرييف
َوي
هارون بن محزة ال َغن ّ
ّ

338

هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد بن سعيد

339

339

هارون بن عبد العزيز

338

ايس
هاشم بن إبراهيم الع َّب ّ
هاشم بن ح َّيان

338

حممد الكاتب
هبة اهلل بن أمحد بن َّ

340

حممد السائب بن برش بن زيد بن عمرو
هشام بن َّ

337

اين
اهل َ ْي َثم بن عبد اهلل ُّ
الر َّم ّ
حممد الثام ّيل
َه ْي َثم بن َّ

338
338

حييى بن أيب بكر بن مهرويه

345

اهلمداين
حييى بن خلف الوابيش
ّ
الرتماشريي
حييى بن زكر ّيا
ّ

345
344

حييى بن ُزكَيرْ	

345

هالل بن إبراهيم

اجلزري
اهل َ ْي َثم بن واقد
ّ

341

338
343

حييى بن بوش

345

حييى بن زكر َّيا بن شيبان

346

اللحام
حييى َّ

مي
حممد ال ُع َل ْي ّ
حييى بن َّ

343

العلوي
حممد
ّ
حييى املكنّى أبا َّ

345

َوي
يزيد بن إسحاق بن أيب السحف ال َغن ّ

348

يعقوب بن شيبة

347

347

يزيد أبو خالد القماَّ ط

346

يعقوب بن إسحاق السكِّيت

396

يعقوب بن نعيم بن قرقارة

346

يونس بن يعقوب بن قيس
ابن خانِ َبة
أبو بکر ِ
يب
اجلعا ّ

346
354

أبو ُجنادة

351

345

يوسف بن السخت

354

وري
أبو بكر بن ُج ِّلني الدُّ ّ

355

التميمي
أبو اجلوزاء
ّ

353

لوي
البغدادي
أبو احلسن بن
السوراوي َّ
البزاز ال َب ّ
ّ
ّ

355

العقراين
أبو احلسني
ّ
أبو ح ُّيون

357
352

تيل
أبو سليامن اخلُ ّ

352

حاظي
الو
أبو سيف ُ
ّ

355

املحاميل
أبو شعيب
ّ
البرصي َّ
راين
األزدي
أبو طالب
ّ
ّ
الش ْع ّ

351
353

أبو العباس الب ْقباق ِ
احل ْميرَ ّي
َ
ّ

354

َّباجي
أبو حبيب الن ّ

ْجردي
وسن
ّ
الس َ
أبو احلسني ُّ

أبو رافع

352
356

133
353

أبو ُس َم ْينة

353

أبو الشداخ

351

البرصي
أبو طالب
ّ

351

اجلاموراين
أبو عبد اهلل
ّ
ري
أبو عبد اهلل بن احلسني بن اخلُ ْم ّ

353
397

356

اري
أبو عبد اهلل الس َّي ّ

أبو عبد اهلل بن ُع ْبدُ ون

354

مي
أبو عبد الرمحن ال َع ْر َز ّ

352

أبو الفرج ال َقتَّات

356

الرساج
أبو خملد َّ

352

353

أبو عبد اهلل بن عياش

353

أبو ُع َي ْينة

حممد ال َق َّزاز
أبو َّ

353
351

السنجي
أبو هارون
ّ

398

فهر�س الأماكن والبقاع
271

آمد

253

األبلة

175

األبواء

أذربيجان

281

أرمنية

281

260

أذرعات
أصفهان

153

باب الکوفة

271

برقروذ

302

157

األهواز

228

براوستان

153

البرصة

271

بغداد

276

بوفك

ترماشري

317

جلود

272

273

اجلازية

135

خراسان

271

الدعاجلة
399

256

رامشك

343

الرملة

 228و356

الري

255

الساية

200

سجستان

صحراء جرم

302

طاقات عرينة

303

عرزم

200

270

صفني

356

طوس

340

عکرب

250

قردان

قرص صبيح

187

کازرون

253

کرمان

318

 228و 302و305

قم

 158و270

کربالء

135

کفرثوث

 200و302

الکوفة

 255و265

املدينة

256

هناوند

هنر خطی

244

مهدان

340

276

نيشابور

304

مهذان
400

فهر�س الثقات وال�ضعفاء
أ .الثقات:

165

العجيل
ُب َر ْيد بن معاوية
ّ
حل َصينْ بن أخي ُخ َث ْيمة
بِ ْسطام بن ا ُ

164

محاد بن زياد بن َهوار الدِّ ْهقان
محاد بن َّ
حمُ َ ْيد بن زياد بن َّ

185

خطاب بن َمسلمة
داوود بن سرِ ْ حان ال َع َّطار
ِر ْبعي بن عبد اهلل بن اجلارود بن أيب َسبرْ َ ة

205

جعفر بن َبشري َّ
الوشاء

َزي
عيل ال َعن ّ
حيان بن ّ

175
329
208
216
227

اخلراساين
سالمة بن أيب َعمرة
ّ
ِ
ري
سليامن بن داوود املنْ َق ّ

226

ُوزي
عاصم الك ّ

275

226

سهل بن اهل ُ ْرمزدان

261

ع ّباد بن صهيب

240

الكناين
احلر
عبد اهلل بن َج َبلة بن ح َّيان بن ِّ
ّ
الكناين
أبجر
عبد اهلل بن سعيد بن ح َّيان بن َ
ّ

240

عيل بن سليامن بن احلسن بن اجلهم بن بكري بن أعني
ّ

251

الواسطي
عيل بن حسان
ّ
ّ

الكويف
عيل بن عمران اخلَ َّزاز
ّ
ّ
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255
254

253

حممد بن يوسف بن مهجور
عيل بن َّ
ّ

258

اين
عمر أبو حفص الر َّم ّ
عمرو بن أيب نرص

260
317

النعامين
حممد بن إبراهيم بن جعفر
َّ
ّ
جلنُ ْيد
حممد بن أمحد بن ا ُ
َّ

حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب
حممد بن أمحد بن َّ
َّ

األشعري
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
ّ
َّ

الطربي اآل ُم ّيل
حممد بن جرير بن ُر ْستَم
ّ
َّ
احلرضمي
حممد بن رشيح
ّ
َّ

319
316
305
314
311

حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن جامع بن مالك ِ
احل ْميرَ ّي
َّ

307

عيل بن عبدك
َّ
حممد بن ّ
حممد بن ُم ِ
األزدي
الساباطي
رازم بن َحكيم
ّ
ّ
َّ

316

الربقي
يب
حممد بن عبيد اهلل بن عمران اخل َّبا ّ
ّ
َّ

السمرقندي
السلمي
حممد بن ع َّياش
ّ
ّ
حممد بن مسعود بن َّ
َّ

حممد بن موسى
َّ
ِ
ُم ِ
املدائني
األزدي
رازم بن َحكيم
ّ
ّ
ِم ْس َمع بن عبد امللك بن ِم ْس َمع بن مالك

306
310
306
303
330
328

ني
معاوية بن ُحكَيم بن معاوية بن عماَّ ر الدُّ ْه ّ

ني
معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية خ َّباب بن عبد اهلل الدُّ ْه ّ

عمر بن خالد بن أيب خالد
ُم ّ
معمر بن حييى بن سام ِ
الع ْج ّيل
ََْ

326
326
329
331

َزي
عيل ال َعن ّ
مندل بن ّ

القابويس
حممد بن املنذر بن سعيد بن أيب اجلهم
منذر بن َّ
ّ
حممد بن الع َّباس بن إسامعيل بن أيب سهل
موسى بن احلسن بن َّ

البجيل
موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب
ّ
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329
327
324
324

الصرييف
َوي
هارون بن محزة ال َغن ّ
ّ

338

هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد بن سعيد

339

حممد السائب بن برش بن زيد بن عمرو
هشام بن َّ

337

يعقوب بن إسحاق السكِّيت

346

ري
أبو عبد اهلل بن احلسني بن اخلُ ْم ّ

353

يزيد أبو خالد القماَّ ط

ْجردي
وسن
ّ
الس َ
أبو احلسني ُّ

347
356

ب .الضعفاء:

148

حممد بن سيار
أمحد بن َّ
داوود بن كثري الر ِّق ّي
سعيد بن َخ ْي َثم

207
224
266

مني
األر ّ
عبد اهلل بن احلكم ْ

269

األمحري
عبد اهلل بن داهر بن حييى
ّ
األصم املِ ْس َم ِع ّي
عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ

241

عبد امللك بن هارون بن عنرتة

269

269

احلرضمي
عبد اهلل بن القاسم
ّ

249

الرازي
اخلراذيني
عيل بن الع َّباس
ّ
ّ
ّ

286

القم ّي
حممد ِّ
القاسم بن ّ
معلىَّ بن ُخنَ ْيس

327

ُم َّ
األسدي
نخل بن مجيل
ّ

329

نرص بن ص َّباح

333

معمر بن َخ ْي َثم

224
330

املدائني
َم َّياح
ّ

َو ْهب بن َو ْهب بن عبد اهلل بن َز َم َعة بن األسود بن امل َّطلب
لوي
البغدادي
أبو احلسن بن
السوراوي َّ
البزاز ال َب ّ
ّ
ّ
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335
355

فهر�س م�صادر التحقيق
��ويس ،حتقيق:
1.1االستبصار فيام اختلف من األخ��ب��ار ،أب��و جعفر َّ
حممد بن احلسن ال��ط ّ
املوسوي اخلرسان ،نشـر :دار الكتب اإلسالم َّية -طهران.
الس ّيد حسن
ّ

مؤسسة
حممد بن احلسن ابن الشهيد الثاين ،حتقيقّ :
2.2استقصاء االعتبار يف رشح االستبصارَّ ،
آل البيت ،نشـر :مؤسسة آل البيت -قم ،ط1419 ،1هـ.
حممد بن عبد الرب ،حتقيق:
3.3االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن َّ
األولی1412 ،هـ.
حممد
البجاوي ،نشـر :دار اجليل -بريوتّ ،
ّ
عيل َّ
ّ
يب -بريوت.
ُ 4.4أسد الغابة ،ابن األثري :دار الكتاب العر ّ

العسقالين ،حتقيق :عادل أمحد
عيل بن أمحد بن حجر
ّ
5.5اإلصابة يف معرفة الصحابة ،أمحد بن ّ
حممد معوض ،نرش :دار الكتب العلم َّية -بريوت،ط1415 ،1هـ.
عبد املوجود،
وعيل َّ
ّ
6.6أعيان الشيعة ،الس ّيد حمسن األمني ،التحقيق الس ّيد حسن األمني ،نشـر :دار التعارف
للمطبوعات -بريوت.
الكربايس ،حتقيق:
اخلراساين
حممد طاهر
حممد جعفر بن َّ
7.7إكليل املنهج يف حتقيق املطلبَّ ،
ّ
ّ
األشكوري ،نشـر :دار احلديث -قم ،ط1425 1،هـ.
احلسيني
الس ّيد جعفر
ّ
ّ
8.8إکامل الکامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب ،ابن
االسالمي -القاهرة.
ماكوال ،نرش :دار الكتاب
ّ
الطويس ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالم َّية ،نرش:
حممد بن احلسن
9.9األمايل ،أبو جعفر َّ
ّ
مؤسسة البعثة -قم ،ط1414 ،1هـ.

القم ّي (الشيخ الصدوق) ،حتقيق:
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
1010األمايل ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
قسم الدراسات اإلسالم َّية ،نرش :مؤسسة البعثة -قم ،ط1417 ،1هـ.
احلسيني،
العاميل ،حتقيق :الس ّيد أمحد
احلر
ّ
حممد بن احلسن ّ
1111أمل اآلمل يف علامء جبل عاملَّ ،
ّ
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نرش :مطبعةاآلداب ،النجف األرشف.

السمعاين ،تقديم وتعليق عبد اهلل عمر
التميمي
حممد بن منصور
ّ
1212األنساب ،عبد الكريم بن َّ
ّ
البارودي ،نرشدار اجلنان -بريوت ،ط1408 ،1هـ.
ّ
حممد احلسون ،نرش:
1313إيضاح االشتباه ،احلسن بن يوسف بن ّ
املطهر (العلاَّ مة احلليِّ ّ ) ،حتقيقَّ :
اإلسالمي -قم ،ط1411 ،1هـ.
مؤسسة النرش
ّ
املجليس ،نرش:
حممد تقي
حممد باقر بن َّ
األئمة األطهارَّ ،
1414بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار َّ
ّ
مؤسسة الوفاء -بريوت ،ط1403 ،2هـ.
حممد بن احلسن الص ّفار ،تصحيح:
حممد ،أبو جعفر َّ
1515بصائر الدرجات الكربی يف فضائل آل َّ
األعلمي -طهران1404 ،هـ.
مريزا حسن كوچه باغي ،نشـر :منشورات
ّ
الزبيدي،
احلنفي
الواسطي
احلسيني
حممد
ّ
ّ
ّ
ّ
1616تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضی بن َّ
عيل شريي ،نشـر :دار الفكر -بريوت1414 ،هـ.
حتقيقّ :
البخاري ،نشـر :املكتبة اإلسالم َّية-
اجلعفي
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم
ّ
ّ
1717التاريخ الكبريَّ ،
ديار بكر.
البغدادي ،حتقيق مصطفی عبد القادر عطا ،نرش :دار الكتب
1818تاريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
العلم َّية -بريوت،ط1417 ،1هـ.
حممد بن حسن بن عبد امللك
القم ّي ،ترمجة حسن بن َّ
حممد بن حسن ِّ
1919تاريخ قم ،حسن بن َّ
القم ّي ،نرش :الزائر -قم ،ط1385 ،1ش.
ِّ
العسقالين) ،حتقيق:
حممد شهاب الدين(ابن حجر
عيل بن َّ
ّ
2020تقريب التهذيب ،أمحد بن ّ
مصطفی عبد القادر عطا ،نشـر :دار الكتب العلم َّية -بريوت ،ط1415 ،2هـ.
املامقاين ،نرش :املطبعة
حممد حسن
2121تنقيح املقال يف أحوال الرجال (ط ق) ،عبد اهلل بن َّ
ّ
املرتضوية -النجف األرشف1352 ،هـ.
املوسوي
الطويس ،حتقيق :الس ّيد حسن
حممد بن احلسن
ّ
2222هتذيب األحكام ،أبو جعفر َّ
ّ
اخلرسان ،نشـر :دار الكتب اإلسالم َّية -طهران ،ط1364 ،1ش.
العسقالين ،نشـر :دار الفكر -بريوت،
عيل بن أمحد بن حجر
ّ
2323هتذيب التهذيب ،أمحد بن ّ
ط1404 ،1هـ.
املزي ،حتقيق :بشار عواد معروف،
2424هتذيب الكامل يف أحوال الرجال ،أبو احلجاج يوسف ّ
406

مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط1406 ،4هـ.
نشـرَّ :

األبطحي ،نرش :ابن
عيل
2525هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال
ّ
النجايش ،الس ّيد َّ
حممد ّ
ّ
املؤ ِّلف -قم ،ط1417 ،2هـ.
القم ّي (الشيخ الصدوق) ،تصحيح:
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
2626التوحيد ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
اإلسالمي -قم.
مؤسسة النرش
احلسيني
الس ّيد هاشم
ّ
الطهراين ،نشـرَّ :
ّ
ّ
حممد
حممد بن عبد اهلل بن َّ
2727توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهمَّ ،
مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط،2
حممد نعيم
القييس
العرقسويس ،نرشّ :
الدمشقي ،التحقيق َّ
ّ
ّ
ّ
1414هـ.
القم ّي (الشيخ
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
2828ثواب األعامل وعقاب األعامل ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
حممد مهدي الس ّيد حسن اخلرسان ،نرش :منشورات الرشيف
الصدوق) ،حتقيق :الس ّيد َّ
الريض -قم ،ط 1368 ،2ش.
حممد باقر
عيل
األردبييل ،حتقيق واستدراك َّ
2929جامع الرواة ورافع االشتباهاتَّ ،
ّ
حممد بن ّ
ملكيان ،نشـر :بوستان كتاب -قم،ط1391 ،1ش.
مؤسسة
ال��ن��وري
3030خ��امت��ة م��س��ت��درك ال��وس��ائ��ل ،م�ي�رزا حسني
ّ
ال��ط�بريس ،حتقيقَّ :
ّ
مؤسسة آل البيت -قم ،ط1415 ،1هـ.
آل البيت ،نشـرَّ :
القم ّي (الشيخ الصدوق) ،تصحيح:
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
3131اخلصال ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
اإلسالمي -قم1403 ،هـ.
الغفاري ،نشـر :مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
ّ
رضوي -مشهد،
اسالمي
رباين ،نرش :دانشگاه علوم
حممد حسن
ّ
ّ
3232دانش دراية احلديثَّ ،
ّ
ط1380 ،1ش.
رباين ،نشـر :به نشـر -مشهد ،ط1،1382ش.
3333دانش رجال احلديثَّ ،
حممد حسن ّ

الغفاري ،نشـر :جامعة اإلمام الصادق ،طهران،
عيل أكرب
ّ
3434دراسات يف علم الدرايةّ ،
ط 1369 ،1ش.
الطهراين ،نشـر :دار األضواء-
حممد حمسن آقا بزرك
3535الذريعة إلی تصانيف الشيعةَّ ،
ّ
بريوت،ط1403 ،3هـ.
حممد
الواسطي
الغضائري
الغضائري ،أمحد بن احلسني
3636رجال ابن
ّ
ّ
ّ
البغدادي ،حتقيق :الس ّيد َّ
ّ
رضا اجلال ّيل،نشـر :دار احلديث -قم ،ط1422 ،1هـ.
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األول منه29-224 :؛ القسم الثاين منه ،)225-306 :تقي
3737رجال ابن داوود (القسم ّ
ِ
حممد صادق آل بحر العلوم ،نرش:
عيل بن داوود احلليِّ ّ  ،حتقيق :الس ّيد َّ
الدين احلسن بن ّ
منشورات مطبعة -النجف األرشف احليدر َّية1392 ،هـ.
املياموي كاظم
الربقي ،حتقيق الس ّيد
حممد بن خالد
3838رجال
ّ
ّ
الربقي ،أبو جعفر أمحد بن َّ
ّ
املوسوي ،نرش :جامعة طهران -طهران1383 ،هـ.
ّ
حممد صادق بحر العلوم،نرش :مكتب اإلعالم
عيل
3939رجال
اخلاقاين ،حتقيق :الس ّيد َّ
ّ
اخلاقاينّ ،
ّ
اإلسالمي -قم ،ط1404 ،2هـ.
ّ
اإلصفهاين،
القيومي
الطويس ،حتقيق :جواد
حممد بن احلسن
4040رجال
ّ
الطويس ،أبو جعفر َّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي -قم ،ط1415 ،1هـ.
نرش :مؤسسة النرش
ّ
املصطفوي،
حممد بن عمر بن عبد العزيز الكشيِّ ّ  ،حتقيق :حسن
ّ
4141رجال الكشيِّ ّ  ،أبو عمرو َّ
نرش :جامعة مشهد -مشهد 1390 ،هـ.
حممد بن عمر بن عبد العزيز الكشيِّ ّ  ،مع تعليقات املريداماد
4242رجال الكشيِّ ّ  ،أبو عمرو َّ
مؤسسة آل البيت -قم ،ط،1
األسرتآبادي ،حتقيق :الس ّيد مهدي
ّ
الرجائي ،نشـرّ :
ّ
1363ش.

حممد باقر ملكيان،
عيل بن أمحد بن الع ّباس
4343رجال
النجايش ،حتقيق َّ
ّ
النجايش ،أمحد بن ّ
ّ
مؤسسة بوستان كتاب ،قم،ط1436 ،1هـ.
نشـرّ :
األبطحي
املوحد
عيل
4444رسالة يف آل أعني ،أبو غالب
املوسوي ّ
ّ
ّ
ّ
الزراري ،رشح :الس ّيد َّ
حممد ّ
رباين -قم1399 ،هـ.
االصفهاين ،نرش :مطبعة ّ
ّ
حممد حسني
حممد إبراهيم
الكلبايس ،حتقيقَّ :
حممد بن َّ
4545الرسائل الرجال َّية ،أبو املعايل َّ
ّ
الدرايتي ،نرش :دار احلديث -قم ،ط1422 ،1هـ.
ّ
املختاري ،نشـر:
اجلبعي ،حتقيق :رضا
العاميل
4646رسائل الشهيد الثاين ،زين الدين بن أمحد
ّ
ّ
ّ
مركز األبحاث والدراسات اإلسالم َّية -قم ،ط1421 ،1هـ.
البابيل ،نرش:
4747رسائل يف دراية احلديث ،مجاعة من األعالم ،إرشاف :أبو الفضل حافظيان
ّ
دار احلديث -قم،ط1424 ،1هـ.
حممد
4848الرعاية يف علم الدراية ،زين الدين بن أمحد
العاميل الشهيد الثاين ،حتقيق :عبد احلسني َّ
ّ
النجفي -قم ،ط1408 ،2هـ.
املرعشـي
عيل بقال ،نشـر :مكتبة آية اهلل العظمی
ّ
ّ
ّ
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األسرتآبادي (املريداماد) ،حتقيق :غال حمسني
احلسيني
حممد باقر
ّ
ّ
4949الرواشح السامو َّيةَّ ،
اجللييل ،نرش :دار احلديث -قم ،ط1،1422هـ.
قيرصهيها ونعمة اهلل
ّ

اخلوانساري،
املوسوي
حممد باقر
ّ
ّ
5050روضات اجلنات يف أحوال العلامء والسادات ،الس ّيد َّ
نرش :املطبعة احليدر َّية -طهران1390 ،هـ.

االصفهاين،
املجليس
عيل
5151روضة املتّقني يف رشح من ال حيرضه الفقيهَّ ،
ّ
ّ
حممد تقي بن مقصود ّ
الطباطبائي،
االشتهاري والس ّيد فضل اهلل
وعيل پناه
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ
ّ
الكرماين ّ
ّ
اسالمي كوشانبور -قم ،ط1406 ،2هـ.
فرهنگي
مؤسسه
ّ
ّ
نشـرَّ :
مؤسسة
5252سري أعالم النبالء،
الذهبي ،حتقيق شعيب األرن��ؤوط و حسني األسد ،نرشّ :
ّ
الرسالة -بريوت،ط1413 ،9هـ.
حممد بن سعد ،بريوت :دار صادر.
5353الطبقات الكربیَّ ،

الرجائي :،مكتبة آية اهلل
الربوجردي ،حتقيق :الس ّيد مهدي
عيل
ّ
ّ
5454طرائف املقال ،الس ّيد ّ
النجفي -قم ،ط.1410 ،1
املرعيش
العظمی
ّ
ّ
الطالقاين ،النجف األرشف :منشورات
حممد حسن آل
5555عمدة الطالب ،ابن عنبة ،تصحيحَّ :
ّ
املطبعة احليدر َّية ،ط1380 ،2هـ.
اإلسالمي -قم،ط1417 ،1هـ.
النراقي ،نشـر :مكتب اإلعالم
5656عوائد األ ّيام ،أمحد
ّ
ّ

القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
5757عيون أخبار الرضاَّ ،
حممد بن ّ
األعلمي للمطبوعات -بريوت1404 ،هـ.
مؤسسة
تصحيح حسني
ّ
األعلمي ،نرشَّ :
ّ
الطويس ،نشـر :مؤسسة املعارف اإلسالم َّية -قم ،ط،1
حممد بن احلسن
5858الغيبة ،أبو جعفر َّ
ّ
1411هـ.
البغدادي ،حتقيق :رضا جتدّ د.
5959فهرست ابن النديم ،ابن النديم
ّ

الطباطبائي،
الطويس ،تصحيح :الس ِّيد عبد العزيز
حممد بن احلسن
ّ
6060الفهرست ،أبو جعفر َّ
ّ
الطباطبائي -قم ،ط1420 ،1هـ.
نرش :مكتبة املح ّقق
ّ
حممد
حممد مهدي بن مرتضی بحر العلوم
الطباطبائي ،حتقيقَّ :
ّ
6161الفوائد الرجال َّية ،الس ّيد َّ
صادق بحر العلوم ،نرش :مكتبة الصادق -طهران ،ط1363 ،1ش.

اإلسالمي -قم ،ط1419 ،1هـ.
مؤسسة النشـر
حممد تقي
ّ
ّ
التسرتي ،نرشَّ :
6262قاموس الرجالَّ ،
الغفاري ،نرش :دار
عيل أكرب
حممد بن يعقوب بن إسحاق
ّ
ّ
6363الكايفَّ ،
الكليني ،تصحيحّ :
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الكتب اإلسالم َّية -طهران ،ط1363 ،5ش.

مؤسسة
القم ّي ،حتقيق :جواد
القيومي ،نرشّ :
ّ
حممد بن قولويه ِّ
6464كامل الزيارات ،جعفر بن َّ
نرش الفقاهة -قم ،ط1417 ،1هـ.
القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
6565كامل الدين ومتام النعمةَّ ،
حممد بن ّ
اإلسالمي -قم1405 ،هـ.
مؤسسة النشـر
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،نرشّ :
تصحيحّ :
6666کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل الشهري بحاجي خليفة،
املرعيش ،نرش :دار إحياء الرتاث العريب-
النجفي
مع مقدّ مة آلية اهلل الس ّيد شهاب الدين
ّ
ّ
بريوت.

السيوطي ،نرش :دار صادر-
6767لب اللباب يف حترير األنساب ،جالل الدين عبد الرمحن
ّ
بريوت.
حممد باقر ملكيان ،نرش :دار
حممد جعفر رشيعتمدار األسرت
ّ
آبادي ،حتقيق َّ
6868لب اللبابَّ ،
األسوة -طهران،ط1388 ،1ش.
اجلزري ،نشـر :دار صادر -بريوت.
عز الدين ابن األثري
6969اللباب يف هتذيب األنسابّ ،
ّ

املرصي ،نرش :أدب احلوزة -قم ،ط،1
اإلفريقي
حممد بن مكرم ابن منظور
ّ
ّ
7070لسان العربَّ ،
 1405هـ.
األعلمي -بريوت،
مؤسسة
عيل بن حجر
ّ
العسقالين ،نشـرَّ :
ّ
7171لسان امليزان ،أمحد بن ّ
1390هـ.
اإلصفهاين،
القهبائي ،تصحيح ضياء الدين العلاَّ مة
7272جممع الرجال ،زكي الدين عناية اهلل
ّ
ّ
يت إسامعيليان -قم1384 ،هـ.
مؤسسة مطبوعا ّ
نشـرَّ :
احلسيني املحدّ ث،
الربقي ،تصحيح :الس ّيد جالل الدين
حممد بن خالد
ّ
ّ
7373املحاسن ،أمحد بن َّ
نشـر :دار الكتب اإلسالم َّية -طهران1370 ،هـ.
7474خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهر (العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ )،
َّ
اإلسالمي -قم ،ط1413 ،2هـ.
مؤسسة النشـر
ّ
نشـرّ :
اإلسالمي -قم ،ط،2
مؤسسة النرش
ّ
7575مستطرفات الرسائر ،ابن إدري��س احل�ِّل�يِّ ّ  ،نشـرّ :
1411هـ.
املازندراين ،نشـر :املطبعة احليدر َّية-
السـروي
عيل بن شهرآشوب
ّ
7676معامل العلامءَّ ،
ّ
حممد بن ّ
410

النجف األرشف1380 ،هـ.

القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
7777معاين األخبار ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
اإلسالمي -قم1379 ،هـ.
مؤسسة النشـر
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،نشـرَّ :
تصحيح ّ
البغدادي ،نشـر :دار إحياء الرتاث
الرومي
احلموي
7878معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ
يب -بريوت1399 ،هـ.
العر ّ
املامقاين ،نرش :مطبعة مهر -قم ،ط1411 ،1هـ.
حممد رضا
7979معجم الرموز واإلشاراتَّ ،
ّ

اخلوئي ،ط1413 ،5هـ.
8080معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،الس ّيد أبو القاسم
ّ

8181معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة ،عمر رضا كحاله ،نشـر :دار العلم للماليني-
بريوت ،ط1388 ،2هـ.
جديدي نژاد ،نرش :دار احلديث -قم ،ط 1424 ،2هـ.
حممد رضا
ّ
8282معجم مصطلحاتَّ ،

مؤسسة آل البيت-
حممد رضا
8383مقباس اهلداية ،عبد اهلل
املامقاين،نشـرّ :
املامقاين ،حتقيقَّ :
ّ
ّ
قم1411 ،هـ.
الشهرزوري ،حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن
8484مقدّ مة ابن الصالح ،عثامن بن عبد الرمحن
ّ
حممد بن عويضة ،ط1416 ،1هـ.
َّ
8585مكتبة العلاَّ مة ِ
مؤسسة آل البيت ،نرش:
احلليِّ ّ  ،الس ّيد عبد العزيز
الطباطبائي ،إعدادّ :
ّ
مؤسسة آل البيت -قم ،ط1416 ،1هـ.
َ
املجليس ،حتقيق :الس ّيد
حممد تقي
حممد باقر بن َّ
8686مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبارَّ ،
ّ
النجفي -قم1406 ،هـ.
املرعيش
الرجائي :،مكتبة آية اهلل العظمی
مهدى
ّ
ّ
ّ
القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ِّ
8787من ال حيرضه الفقيه ،أبو جعفر َّ
حممد بن ّ
اإلسالمي -قم ،ط.2
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،نشـرّ :
تصحيحّ :
العاميل ،نرش:
العلوي
ّ
8888مناهج األخيار يف رشح االستبصار ،الس ّيد أمحد بن زين العابدين
ّ
االسامعيليان -قم.
املازندراين ،نرش:
احلائري
حممد بن إسامعيل
ّ
عيل َّ
ّ
8989منتهی املقال يف أحوال الرجال ،أبو ّ
مؤسسة آل البيت -قم1416 ،هـ.
َّ
البجاوي ،نرش :دار
حممد
حممد بن أمحد بن عثامن
ّ
عيل َّ
ّ
9090ميزان االعتدالَّ ،
الذهبي ،حتقيقّ :
املعرفة -بريوت ،ط1382 ،1هـ.
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الكاشاين ،تصحيح :اسپرنگر ومولوي عبد
حممد بن حمسن علم اهلدى
9191نضد اإليضاحَّ ،
ّ
ومولوي عبد القادر ،کلکتة 1271 ،هـ.
احلق
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت ،نرش:
احلسيني
9292نقد الرجال ،الس ّيد مصطفی
التفريش ،حتقيقَّ :
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت -قم ،ط1418 ،1هـ.
َّ
الغرباوي ،نشـر :املشعر -قم.
9393هناية الدراية ،الس ّيد حسن الصدر ،حتقيق :ماجد
ّ

الكاشانـي) ،حتقيق :ضياء الدين العلاَّ مة
الكاشانـي (الفيض
حممد حمسن
ّ
ّ
9494ال��وايفَّ ،
عيل -أصفهان.
األصفهاين ،نرش :مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ّ
ّ
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