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موبايل009647602320073 :
E-mail: hilla@alkafeel.net

ِ
اَّ
املطهر 726-648 ،هجري
العلمة احل يِّ ّل ،احلسن بن يوسف ابن َّ

ِ
املطهر اَّ
ِّل�؛ حتقيق وتعليق
خالصة األقوال يف معرفة الرجال  /أليب منصور احلسن بن يوسف ابن َّ
العلمة احل� يِّ ّ
ِ
حممد باقر ملكيان ؛ مراجعة وضبط قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية مركز تراث احل َّلة-.الطبعة األوىل-.
َّ
ِ
ِ
احل َّلة [العراق]  :العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة ،قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية ،مركز تراث احل َّلة  1440هـ= .

.2018

للعلمة ِ
 3جم َّلد ؛  24سم(-.املوسوعة الرجال َّية اَّ
احل يِّ ّل ؛ )2
يتضمن إرجاعات ببليوجراف َّية وكشافات.
َّ

 .1احلديث (شيعة)--تراجم الرواة .ألف .العتبة الع َّباس َّية املقدَّ سة .قسم شؤون املعارف اإلسالم َّية واإلنسان َّية.
ِ
حممد باقر ،حم ِّقق .ج .العنوان.
مركز تراث احل َّلة .مراجع .ب .ملكيانَّ ،
BP192.8. A45 2018

مركز الفهرسة ونظم املعلومات

الكتاب :خالصة األقوال يف معرفة الرجال (اجلزء الثاين).
ِ
املطهر اَّ
العلمة احل يِّ ّل (726-648هـ).
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.
ال َّطبعة :األُوىل.

املطبعة :دار الكفيل لل ِّطباعة والنَّرش والتَّوزيع.
سنة ال َّطبع1440 :هـ2018/م.

رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )3604لسنة 2018م

ُ
رب العاملني
هلل ِّ
احلمد ِ
ُ
وآله
والصالة
ُ
والسالم علی حُم َّمد ِ
الطاهرين

ُ
هلل علی أعدائهم أمجعني
ولعنة ا ِ

 

يف ال�سني

وفيه عرشة أبواب

الباب الأ َّول� :سليمان
(ستّة رجال)
[ ]1/443سليامن بن مسهر

(((

احلارثي ،وكانا
احلر
ّ
«من أصحاب أمري املؤمنني ،كان يروي عن خرشة بن ّ

مجي ًعا مستقيمني»(((.

[ ]2/444سليامن بن خالد بن دهقان بن نافلة

(((

((( الشهيد« :كذلك يف كتاب الشيخ( :مسهر) بالسني ،ومل يذكر من املتقدِّ مني غريه ،ويف
رصح ابن داوود ،وجعل امليم
بعض نسخ الكتاب( :مهر) بغري سني بني امليم واهل��اء ،وبه ّ
مكسورة واهلاء مفتوحة».

توسط السني
ّ
البهائي« :يف كتاب الشيخ( :مسهر) بالسني املهملة ،ويف ابن داوود( :مهر) بغري ّ
الطويس ،613 :رجال ابن داوود178 :الرقم  ،719وفيه« :مسهر».
بني امليم واهلاء» .الحظ:
ّ
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،613 :وزاد« :وكان األعمش يروي عنه».
احلر ،وعنه إبراهيم
الفزاري
قال ابن حجر« :سليامن بن مسهر
ّ
الكويف ،روى عن خرشة بن ّ
ّ
النسائي :ثقة ،وذكره ابن ح ّبان يف الثقات .قلت :يف
النخعي -وهو من أقرانه -واألعمش ،قال
ّ
ّ
تابعي ،وقال
الطبقة الثالثة ،وذكره ابن منده يف كتاب الصحابة ،وخ ّطأه أبو نعيم وقال :بل هو
ّ

العجيل :ثقة» .هتذيب التهذيب ،192/4 :الرقم.379 :
ّ
النجاش ،وال الشيخ الطوسيّ  ،ولكن روى ِّ
ـي عن
((( الشهيد« :سليامن بن خالد ،مل يو ّثقه
الكش ّ
يّ
محدويه ،أنّه سأل أ ّيوب بن نوح عنه :أثق ٌة هو؟ فقال :كام يكون الثقة ،فاألصل يف توثيقه :أ ّيوب
الكش ،356 :الرقم.664 :
ابن نوح ،وناهيك به» .الحظ :رجال يِّ ّ
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«موىل عفيف ،أبو الربيع األقطع ،خرج مع زيد ف ُقطعت إصبعه ،مل خيرج من

أصحاب أيب جعفر  غريه»((( ،ثقة« ،صاحب قرآن»(((.

(((
وقال
علـي،
الربقي« :سليامن بن خالد ال َب َج ّيل األقطعّ ،
ّ
كويف  ،خرج مع زيد بن ّ

فأفلت.

ويف كتاب سعد :أنّه خرج مع زيد ،فأفلت ،فم َّن اهلل عليه وتاب ورجع بعد

وجها ،روى عن الصادق والباقر ،(((وكان الذي قطع يده
فقيها ً
ذلك»(((« .وكان ً

ورويت يف معناه أحاديث
يوسف بن عمر بنفسه .مات يف حياة أيب عبد اهلل،(((»
ُ
ذكرناها يف الكتاب الكبري.

النجاش ،الرقم.484 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
الطوسـي ،الرقم.2838 :
((( قوله« :صاحب قرآن» مأخوذ من رجال
ّ
((( (عش ،ت ،س) زيادة« :كان».
الربقي.32 :
((( رجال
ّ
((( الحظ :روايته عن الباقر يف الكايف 23/2 :ح 234-233/2 ،15ح 235/2 ،12ح،19
 390/4ح ،9هتذيب األحكام 49/1 :ح 141-140/1 ،81ح ،87املحاسن234/1 :
ح ،191املحاسن 289/1 :ح ،435معاين األخبار 203 :ح ،10وأ ّما روايته عن الصادق
فكثرية ،وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف 38/1 :ح 38/1 ،4ح 92/1 ،4ح166/1 ،2
ح 214/1 ،2ح 241/1 ،2ح 277/1 ،4ح 310/1 ،7ح 81/2 ،12ح 83/2 ،5ح،6
 211/2ح 222/2 ،1ح 257/2 ،3ح 284/2 ،23ح 409/2 ،18ح 49/3 ،3ح،1
 97/3ح 127/3 ،6ح 376/3 ،3ح 379/3 ،2ح 382/3 ،3ح 394/3 ،6ح.3
ثم إنّه ورد يف بعض األسانيد رواية بعض َمن مل يدركوا الصادق -كابن أيب عمري وفضالة-
َّ
عنه .الحظ :الكايف 277/1 :ح 97/3 ،7ح ،6هتذيب األحكام 99/8 :ح ،12وهذه
الروايات ظاهرها ّ
تدل علی إدراك سليامن :الكاظم ،وتُنايف ما يف املتن من أنّه مات يف حياة

الصادق ،ولكن ال يمكن األخذ هبذه األسانيد ،بل هَّإنا حممولة علی سقوط الواسطة.
النجاش ،الرقم ،484 :وفيه« :كان قارئًا
فقيها» إلی هنا مأخوذ من رجال
((( من قوله« :وكان ً
يّ
وجها».
فقيها ً
ً
10

عيل((( بن عبد اهلل بن جعفر
[ ]3/445سليامن بن جعفر بن إبراهيم بن َّ
حممد بن ّ

الط ّيار

(((

(((
الرضا ،(((وروى
�ي اجل���ع���ف� ّ
«أب���و حم� ّ�م��د ال��ط��ال��ب� ّ
��ري  ،روى ع��ن ِّ

((( استظهر
حممد جدّ
القهبائي زيادته بقرينة ما يف ترمجة جدّ ه إبراهيم يف رجال الشيخ وترمجة ّ
ّ
ثم قال« :وحيتمل االقتصار يف نسبهام» .فتأ ّمل .الحظ :جممع الرجال ،159/3 :اهلامش.
والدهّ ،
الزينبي ،وليس منهم
عيل
ّ
أقول :الصحيح ما يف املتن ،فمن املعقبني من ولد عبد اهلل بن جعفر هو ّ
حممد .الحظ :عمدة الطالب.38 :
ّ
اهلاشمي» .هتذيب األحكام21/9 :
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :سليامن بن جعفر
ّ
اجلعفري» .املحاسن 371/2 :ح 406/2 ،130ح،117
ح .83وكذا بعنوان« :سليامن
ّ
 490/2ح 537/2 ،572ح 631/2 ،811ح 633/2 ،114ح640/2 ،122-121
ح 642/2 ،154ح ،160الكايف 48/2 :ح 269/2 ،4ح 275/2 ،7ح 569/2 ،26ح،4
 623/2ح 126/3 ،17ح ،5وغريها.
البرصي».
ثم إنّه وقع يف بعض األسانيد«:سليامن بن حفص
ّ
ّ

الكايف 283/6 :ح 284/6 ،1ح ،1اخلصال 141/1 :ح 304/1 ،160ح .83واحتمل
اجلعفري مدّ ع ًيا َّ
«اجلعفري».
مصحف
«البرصي»
بأن
األبطحي حّاتاده مع سليامن بن جعفر
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
أن ذلك بحسب الطبقة ّ
مصادر فقه الشيعة .121/2 :إلاَّ ّ
حمل تأ ّمل ،إذ روی (سليامن بن حفص
اجلعفري فلم ِ
يرو عنه حم ّق ًقا.
البرصي) هذا عن الصادق ،وأ ّما سليامن بن جعفر
ّ
ّ
اجلعفري» ،وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
«الطالبي
الطالبي» بدل:
((( (ش)« :اجلعفر
ّ
ّ
ّ
((( روايته عن الرضا كثرية فعلی سبيل املثال الحظ :الكايف 377/1 :ح 288/5 ،1ح،1
 334/5ح 6/6 ،4ح 224/6 ،7ح 225/6 ،1ح 360/6 ،4ح 422/6 ،6ح-423/6 ،1
 424ح 194/8 ،10ح ،232املحاسن 131/1 :ح ،1هتذيب األحكام 377/1 :ح،20
 212/2ح 414/5 ،40ح 212/7 ،86ح ،14كام أنّه قد وردت روايته عن الكاظم.
الحظ :الكايف 314/8 :ح ،493من ال حيرضه الفقيه257/1:ح 268/2 ،791ح،2403
 276/2ح 402/3 ،2431ح ،4406األمايل (للصدوق) 552 :ح ،5التوحيد 224 :ح،5
ثم إنّه ورد يف بعض األسانيد روايته عن الصادق .الحظ :الكايف 391/6 :ح ،1مناقب آل
ّ
أن ذلك ّ
أيب طالب .37/2 :إلاَّ ّ
القم ّي:
حمل تأ ّمل .الحظ :الكايف 2/7 :ح ،1وقارنه مع تفسري ّ
.55/2
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أبوه((( عن أيب عبد اهلل ،وأيب احلسن ،وكانا ثقتني»(((.

اجلعفري ،قال :قال العبد
عيل ،عن سليامن بن جعفر
ّ
الكش عن احلسن بن ّ
روى يِّ ّ

الصالح لسليامن بن جعفر :يا سليامن ،ولدك رسول اهلل؟ قال((( :نعم .قال:
مرتني؟ قال :نعم .وأنت جلعفر؟ قال :نعم ،قال :لوال الذي أنت
عيلّ 
وولدك ٌّ

عليه ما انتفعت((( و(((.

ّ
املسرتق
[ ]4/446سليامن بن سفيان

(((

«أبو داوود ،وهو املنشد ،وكان ثقة ،قال محدويه :هو سليامن بن سفيان بن

(((

ّ
ّ
املسرتق؛ ألنّه كان راوية
املسرتق -مشدّ دة -موىل بني أعني من كندة؛ وإنّام ُس ِّمي
السمط

ّ (((
سمى:
لشعر الس ِّيد ،وكان يستخ ّفه الناس إلنشاده((( ،أي:
يرق عىل أفئدهتم ،وكان ُي َّ

((( الحظ ترمجته يف :باب اجليم من هذا القسم ،الرقم.207 :
النجاش ،الرقم.483 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
ٌ
((( (ع��ة)« :وق��ال» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،بل الظاهر ّ
غلط
أن ما يف النسخة املطبوعة
مطبعي.
ّ
((( (عة) زيادة« :هذا» .وهو موافق للمصدرّ ،إال َّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا،
َّ
ولعل األصوب« :هبذا».
((( أقول :وقد و ّثقه الشيخ يف فهرسته .الحظ :الفهرست :الرقم  ،328وكذا و ّثقه يف رجاله يف
الطويس ،الرقم.5298 ،5027 :
أصحاب الكاظم والرضا .الحظ :رجال
ّ
ّ
املسرتق» .الكايف 162/8 :ح ،168وكذا بعنوان:
((( وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :سليامن
«أيب داوود املنشد» .الحظ :هتذيب األحكام 215/1 :ح 216/1 ،3ح451-450/1 ،4
ح 73/2 ،109ح.40
((( (عة) مل ترد« :بن» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
ّ
«يسرتق» .وهو موافق ملا يف املصدر ،ولكن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي
((( (عة) زيادة:
بأيدينا.
«ترق» بدلّ :
((( (ع) ّ
«يرق» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
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املنشد((( ،وعاش سبعني سنة ،ومات سنة ثالثني ومائة»(((.
اجلصاص
[ ]5/447سليامن بن صالح ّ
((( الشهيد«:هذا ّ
ّ
املسرتق ،ويف اإليضاح جعله بكرسها ،وع َّلله بأنّه كان
يدل عىل فتح الراء يف
ِ
ّ
كرس الراء ،ملا ُذكر من الع َّلة» .الحظ :إيضاح
يسرتق الناس بشعر الس ِّيد ،وكذلك ابن داوود َ
االشتباه ،الرقم ،310 :رجال ابن داوود ،176 :الرقم.714 :
إن ما نقله ّ
((( ّ
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ِّ
ـي 319 :الرقم .577
الكش ّ
�واص أصحاب الصادق .الحظ :مناقب آل أيب طالب:
وع��دّ ه ابن شهر آشوب من خ� ّ
.281/4
تنبيه:

النجايش ،الرقم:
النجايش« :م��ات سليامن سنة إح��دى وثالثني ومائتني» .رج��ال
ق��ال
ّ
ّ
.485
وال خيفى االختالف بني كالم
الكش عن محدويه يف تاريخ وفاته.
ّ
النجايش وما حكاه يِّ ّ

اخلوئيّ :
«إن الصحيح هو ما يف كالم
قال الس ّيد
الكش من
ّ
ّ
النجايش ،وال يبعد أن يكون ما يف يِّ ّ
النساخ.
حتريف ّ

والوجه يف ذلك :أنّه روى عنه مجاعة من األكابر الذين مل يدركوا الصادق جز ًما منهم :الفضل
ابن شاذان ِ
حممد
وحممد بن احلسني الذي مات سنة (262هـ)،
العسكري،
ّ
املدرك أليب َّ
ّ
واحلسن بن حمبوب املولود سنة (150هـ) ،وعبد الرمحن بن أيب نجران الذي هو من أصحاب
عمن مات قبل وفاة
الرضا واجلواد ،وكيف يمكن أن يروي هؤالء و َمن يف طبقتهم َّ
ّ
إن ما تقدّ م عن ابن شهر آشوب من ّ
الصادق بثامن وعرشين سنة ،بل ّ
املسرتق
أن أبا داوود
خواص أصحاب الصادقّ 
حمل نظر وإشكال ،فإنّه إذا كان توفيِّ سنة
سليامن بن سفيان من
ّ
خواص أصحابه
(231هـ) فقد توفيّ بعد الصادق ،بثالث وثامنني سنة ،ومن يكون من
ّ
املعمرين ومل ُيعدّ منهم،
ال بدّ أن يعدّ من الرجال يف زمانه ،وعىل ذلك يكون الرجل من َّ
أن محدويه شهد َّ
عىل ّ
بأن عمره كان سبعني سنة» .معجم رجال احلديث ،277/9 :الرقم:
.5455
الكش« :مات سنة ثالثني ومائتني» .الحظ:
أقول :قد ورد يف بعض النسخ العتيقة من رجال يِّ ّ
الكش ،مع تعليقات الس ّيد الداماد.609/2 :
رجال يِّ ّ
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«روى عن أيب عبد اهللّ .(((
كويف ،ثقة»(((.
الكوزي
الض ِّب ّي
[ ]6/448سليامن بن َسامعة َّ
ّ

(((

كوفـيّ ،
حذاء ،ثقة»(((.
«من بني الكوز(((،
ّ

((( الحظ :الكايف 306/3 :ح 56/4 ،21ح 154/5 ،10ح 470/5 ،22ح470/5 ،10
ح 460/6 ،11ح 345/7 ،2ح.9
النجاش ،الرقم.486 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
أيضا .الحظ :الكايف 527/5 :ح.4
((( ووقع بعنوان« :سليامن بن سامعة
اخلزاعي» ً
ّ
((( الشهيد« :بالزاي بعد الكاف املضمومة من بني كوز بن كعب بن بجالة بن ذهل بن مالك بن
ضب بن كعب».
بكر بن سعد بن ض ّبة ،أو إىل كوز بن موثلة بن مهام بن ّ
النجاش ،الرقم.487 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب ال ّثاين� :سعد
[ ]1/449سعد بن أيب َخ َلف

(ثالثة رجال)

(((

«يعرف بالزام ،موىل بني زهرة((( بن كالبّ ،
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،وأيب

احلسن.(((»(((

األشعري ال ُق ِّم ّي
[ ]2/450سعد بن سعد بن األحوص بن سعد بن مالك
ّ

(((و(((

((( وقد وقع يف سند بعنوان« :سعد بن أيب خلف الراجز» .هتذيب األحكام 485/7 :ح.156
((( (س) «زهرية» بدل« :زهرة» .والصواب ما أثبتناه كام يف املصدر.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 340/3 :ح 43/6 ،12ح 90/8 ،7ح،61
هتذيب األحكام 110/1 :ح ،21وأ ّما روايته عن الكاظم فكثرية .الحظ :الكايف72/2 :
ح 665/2 ،1ح 305/4 ،19ح 85/5 ،2ح 90/6 ،2ح 88/7 ،5ح 442/7 ،1ح،18
هتذيب األحكام 40/2 :ح 212/3 ،79ح 200/5 ،27ح 482/5 ،5ح286/8 ،360
ثم إنّه ورد يف سند روايته عن أيب
ح 314/9 ،46ح 316/9 ،49ح ،58ثواب األعاملّ ،36 :
جعفر .الحظ :الكايف 655/2 :ح ،11فتأ ّمل.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.469 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
كام ّ
الطويس ،الرقم.5029 :
أن الشيخ و َّثقه يف رجاله يف أصحاب الكاظم .رجال
ّ
((( الشهيد« :سعد :هو األحوص ال ابنه ،وقد تقدّ م يف باب (إسامعيل)( :إسامعيل بن سعد

األحوص) ،وهو أخو (سعد) هذا ،وابن داوود جعله (سعد األحوص) كام ذكرنا ،ونسب زيادة
(ابن) إىل املصنّف».
((( وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :سعد بن األحوص» .الحظ :هتذيب األحكام237/9 :
ح.15
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(((
الرضا ،وأيب جعفر (((و((( ،وروى ِّ
ـي عن أصحابنا،
الكش ّ
«ثقة  ،روى عن ّ

القم ّيّ :
«أن أبا جعفر سأل اهلل تعالی((( أن جيزيه
عن أيب طالب عبد اهلل بن َّ
الصلت ِّ
خريا»(((.
ً

((( كام ّ
أن الشيخ و ّثقه يف رجاله من أصحاب الرضا .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم.5301 :
((( مل نعثر علی روايته عن اجلوادّ إال يف بصائر الدرجات 500/1 :ح ،18وأ ّما روايته عن
النجايش ،الرقم ،470 :فالحظ :مجلة
النجايش :مسائله للرضا .رجال
الرضا فقال
ّ
ّ
من هذه املسائل يف :الكايف 514/3 :ح 523/3 ،5ح 111/4 ،14ح 130/4 ،2ح،3
 171/4ح 373/4 ،5ح 53/5 ،8ح 184/5 ،1ح 41/6 ،3ح 51/6 ،8ح252/6 ،1
ح 266/6 ،8ح 310/6 ،9ح 310/6 ،2ح 378/6 ،3ح 452/6 ،7ح 64/7 ،7ح،26
من ال حيرضه الفقيه 332/1 :ح 446/1 ،973ح ،1295هتذيب األحكام 91/2 :ح،106
 109/2ح 128/2 ،181ح 195/2 ،260ح 211/2 ،70ح 272/2 ،35ح،119
ثم إنّه وردت روايته عن الكاظم .الحظ:
 295/2ح 372/2 ،47ح 123/6 ،79حّ ،10
األئمة .69 :وتأ ّمل.
ّ
طب َّ
النجاش ،الرقم.470 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح ،س ،هـ ،عة) مل ترد« :تعاىل».
((( رجال ِّ
ـي .503-502 :وقريب منه يف الغيبة (للطوسيّ ).348 :
الكش ّ
تنبيه:

ّ
األشعري» .الفهرست ،الرقم.317 :
إن الشيخ قد عنونه تار ًة بعنوان« :سعد بن سعد
ّ
األشعري» .الفهرست ،الرقم.319 :
وتار ًة آخری بعنوان« :سعد بن األحوص
ّ

النجايش بتحقيقنا.
و الوجه يف تكرار يف الفهرست هو تعدّ د املصادر .الحظ :مقدّ مة رجال
ّ
اخلوئي« :الذي يكشف عن حّ
االتادّ :أو اًلّ :
قال الس ّيد
إن الراوي لكتاب سعد بن األحوص
ّ

النجايش ّ
أن الراوي
الربقي ،وقد ذكر
حممد بن عيسى) ،عن
ّ
 عىل ما ذكره الشيخ -هو (أمحد بن ّّ
الربقي ،وبذلك يظهر
حممد بن خالد
ّ
حممد) ،عن َّ
لكتاب سعد بن سعد غري املبوب ،هو (أمحد بن َّ
ّ
أن سعد بن األحوص ،هو سعد بن سعد ال غريه.
ِّ
النجايش ،والشيخ نفسه يف الرجال،
لتعرض هلام
وثان ًيا :هَّإنام لو كانا رجلني
ولكل منهام كتاب؛ ّ
ّ
ٍ
يتعرضا إلاَّ
وال سيام َّ
لرجل واحد ،وهو سعد بن=
أعم وأوسع ،مع هَّأنام مل ّ
أن موضوع الرجال ّ
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القم ّي
[ ]3/451سعد بن عبد اهلل بن أيب َخ َلف
ّ
األشعري ِّ
يكنّى أبا القاسم ،جليل القدر ،واسع األخبار ،كثري التصانيف ،ثقة((( ،شيخ هذه

حممد
العسكري.
ّ
الطائفة وفقيهها ووجهها ،ولقي موالنا أبا َّ

حممد ،ويقولون:
قال
النجايش« :ورأيت بعض أصحابنا يض ِّعفون لقاءه أليب َّ
ّ

هذه حكاية موضوعة عليه ،واهلل أعلم»(((.

توفيِّ سعد سنة إحدى وثالثامئة ،وقيل :سنة تسع وتسعني ومائتني((( ،وقيل:

شوال سنة ثالثامئة يف والية رستمدار(((.
مات يوم األربعاء لسبع وعرشين من ّ

النجايش .وسعد بن سعد
القم ّي ،عىل ما يف
=سعد بن األحوص بن سعد بن مالك
ّ
األشعري ِّ
ّ
القم ّي ،عىل ما يف الرجال ،ويؤ ِّيد حّ
االتاد ّ
أيضا
أن
األحوص بن سعد بن مالك
الربقي ً
ّ
ّ
األشعري ِّ
القم ّي» .معجم رجال احلديث 57-56/9 :الرقم .5020
مل يذكر إلاَّ سعد بن سعد
ّ
األشعري ِّ
والحظ :قاموس الرجال 19/5 :الرقم .3136
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .316 :وأ ّما من قوله« :شيخ هذه الطائفة ...موالنا أبا
حممد
النجايش ،الرقم.467 :
العسكري »فمن رجال
ّ
ّ
ّ
حررنا يف هامش ترمجة «أمحد بن إسحاق بن عبد
((( رجال
النجاش ،الرقم .467 :الحظ :ما ّ
يّ
اهلل» ،ففيه ما يرتبط باملقام.
الشهيد« :احلكاية ذكرها الصدوق يف كامل الدين ،وأمارات الوضع عليها الئحة» .الحظ:
كامل الدين ومتام النعمة.454 :
النجاش ،الرقم.467 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ت ،س ،ع ،هـ ،ش ،عش) «رستم» بدل« :رستمدار».
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الباب ال ّثالث� :سعيد
(ثامنية رجال)
[ ]1/452سعيد بن املس َّيب

(((

حممد بن قولويه ،عن سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف ،قال«:حدّ ثني
الكش عن َّ
روى يِّ ّ

عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط بن سامل،
الر ّ
عيل بن سليامن بن داوود ّ
ازي ،قال :حدّ ثني ّ
ّ
عن أيب احلسن ،وذكر ما ّ
عيل بن احلسني.(((»
يدل عىل أنّه من حواري ّ

((( الشهيد« :ولد سعيد بن املس ّيب لسنتني مضتا من خالفة عمر بن اخل ّطاب ،وقيل :ألربع،
عيل بن أيب طالب ،وعبد اهلل بن ع ّباس ،وأيب هريرة ،وهو زوج ابنته،
ورآه وروى عنه ،وعن ّ
ِ
الناس بحديثه ،ومات سنة أربع وتسعني يف خالفة الوليد بن عبد امللك وهو ابن مخس
وأعلم
ُ
وسبعني سنة ،وقيل :سنة ثالث وتسعني» .وللتفصيل الحظ :هتذيب الكامل،75-67/11 :
الرقم.2358 :
البهائي« :املس َّيب -بفتح الياء املثنّاة املشدّ دة التحتان ّية -هذا هو املشهور .لكن قال بعض
ّ
اجلوزي يف كتاب وفيات األعيان إنّه كان يقول :مس ّيب بكرس الياء،
أصحاب التاريخ كابن
ّ
وكان يقول :س ّيب اهلل من يس ّيب أيب ،ولد لسنتني مضيا من خالفة عمر ،وقيل :ألربع».

�وزي .الحظ :وفيات األعيان:
أق��ول :كتاب وفيات األعيان البن خ ّلكان وليس البن اجل� ّ
.378/2
((( رجال ِّ
ـي ،10-9 :الرقم.20 :
الكش ّ
حممد بن احلسن الص َّفار،
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن ّ
ورواه يف االختصاص« :عن ّ
حممد بن حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن َّ
عن ّ
عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط بن سامل» .االختصاص.62 :
عيل بن سليامن ،عن ّ
اهلل ،عن ّ
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ويقالّ :
إن أمري املؤمنني ر َّباه((( ،وهذه الرواية فيها تو ّقف(((.
((( رجال ِّ
ـي ،115 :الرقم.184 :
الكش ّ

اخلراسانـي« :ظاهره الرجوع إىل خصوص قوله( :يقال) ،إلاَّ ّ
أن الشهيد فهم منه الرجوع إىل
ّ
اجلميع».
ِ
((( الشهيد« :التو ّقف من حيث السند واملتن ،أ ّما السند فظاهر ،وأ ّما املتن فل ُب ْعد حال هذا
ألعجب
الرجل من مقام الوالية لزين العابدين ،فضلاً عن أن يكون من حوار ّييه ،وإنيّ
ُ
من إدخال هذا الرجل يف هذا القسم ،مع ما هو املعلوم من حاله وسريته ومذهبه يف األحكام
الرشع ّية ،املخالف لطريقة أهل البيت ،ولقد كان بطريقة أيب هريرة أشبه ،وحاله بروايته
أدخل ،واملصنِّف قد نقل أقواله يف كتبه الفقه ّية مثل (التذكرة) و(املنتهى) بام خيالف طريقة
الكش يف كتابه أقاصيص ومطاعن ،وقال املفيد يف األركان« :وأ َّما
أهل البيت .وقد روى له يِّ ّ
ابن املس َّيب فليس ُيدفع نَص ُب ُه ،وما اشتهر عنه من الرغبة عن الصالة عىل زين العابدين،
أحب
فقيل لهَ :أال تصليّ عىل هذا الرجل الصالح من أهل البيت الصالح؟ فقال :صالة ركعتني ّ
إ ّيل من الصالة عىل الرجل الصالح من أهل البيت الصالح ،وذكر عن مالك الفقيه :أنّه كان
التسرتي كالم الشهيد بقوله :وأ َّما
خارج ًّيا أباض ًّيا ،واهلل أعلم بحقيقة احلال ،ولكن ر َّد املح ِّقق
ّ
وبعض آخر فال أثر له بعد اتّفاق
العاميل ،الشهيد الثاين]
تشكيك الزين [املراد به زين الدين
ٌ
ّ
أئمة أهل البيت عىل جاللته ،وقد عدّ ه املسرتشد يف من نسبه العا َّمة إىل
أئمة الرجال وأخبار َّ
َّ
ّ
الرتفض» .قاموس الرجال ،131/5 :الرقم.3256 :
اخلوئي« :أ َّما نصب الرجل ،بمعنى :عدائه ألهل البيت فلم يثبتّ ،
وقال الس ّيد
فإن قول
ّ
أن الرواية عنه مرسلة ،وأ َّما ما عن املفيد يف (األركان) فهو مل يثبتّ ،
حجة فيه عىل ّ
فإن
مالك ال َّ
النجايش والشيخ يف كتب الشيخ املفيد إلاَّ أنّه ليس من كتبه املعروفة،
كتاب األركان وإن ذكره
ّ
النوري -قدَّ س اهلل
املجليس وال إىل صاحب الوسائل ،وال إىل الشيخ
ثم مل يصل إىل الشيخ
ّ
ومن ّ
ّ
تعاىل أرسارهم ،-مع حرصهم الشديد عىل تت ّبع الكتب والرواية عنها ،إذن مل يثبت أن طريق
ربا ،وكذا خمالفة سعيد لطريق أهل البيت،
الشهيد الثاين إىل ذلك الكتاب كان طري ًقا معت ً
ّ
أمورا خمالفة ملذهب أهل البيت ،إلاَّ أنّه يف ذلك عىل ما رآه يف
فإن العلاَّ مة وإن نسب إليه ً
احلق يف
كتب العا ّمة ،وعىل تقدير ثبوت املخالفة فلع ّلها كانت ألجل التق َّية ،أو ألجل عدم ظهور ّ
فتلخص ممّا ذكرناه ّ
زمانهّ ،
كثريا من األحكام قد ظهرت يف زمان الصادقني ومن بعدمها؛ ّ
أن
فإن ً
املجليس حيث=
الصحيح هو التو ّقف يف أمر الرجل؛ لعدم متام ّية سند املدح والقدح ،ولقد أجاد
ّ
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[ ]2/453سعيد بن ُج َبري ،باجليم املضمومة.

«قال((( الفضل بن شاذان :ومل يكن يف زمن عليّ بن احلسني يف ّأول أمره ّإال
حممد بن جبري((( ،حييى بن أ ّم الطويل،
مخسة أنفس :سعيد بن جبري ،سعيد بن املس ّيبّ ،

أخريا-
الكابيل واسمه :وردان ،ولقبه :كنكر -بالنون بني الكافني ،والراء
أبو خالد
ً
ّ
وكان حزن((( أوىص إىل أمري املؤمنني.(((»

(((
مدحا يف موالنا زين العابدين ،وقال عن
روى
الكش عن سعيد بن املس ّيب ً
ّ يِّ

=اقترص عىل نقل اخلالف يف حال الرجل من دون ترجيح» .معجم رجال احلديث.139/8 :
((( (حج)« :وقال».
التسرتي« :الظاهر
«حممد بن جبري بن مطعم» .قال املح ّقق
ّ
((( (حج)« :احلسني» ،ويف املصدرّ :
حممدً ا -حتّى
حمرف حكيم بن جبري بن مطعم ،فلم يعدّ أحد ّ
حممد بن جبري بن مطعم ّ
كون قولهّ :
عيل بن احلسني .»قاموس الرجال.628/3 :
الشيخ الذي ال يراعي اإلمام ّية -يف أصحاب ّ
الصنعانـي يف باب
«ح ْزن هذا هو جدّ سعيد بن املس َّيب عىل ما ذكره مجاعة منهم
((( الشهيدَ :
ّ
النبي اسمه من الصحابة وسماّ ه سهلاً  ،فقال :ما أنا بمغيرّ اسماً سماّ نيه أيب ،وذكر ابن
ّ
من غيرّ
سعد :أنّه قال :إنّام السهولة للحامر .قال ابن املس ّيب :فام زالت فينا احلزونة بعد ،وكان ح ّقه أن
يذكر يف باب (سعيد بن املسيب) ،شاهدً ا عىل تع ّلق سعيد بن املسيب بأهل البيتِ ،
فذك ُْره هنا
ّ
َّ
الكش ومجاعة يف هذا الرتتيب .وسيأيت يف باب امليم ّ
أن :املس َّيب بن حزن
ليس بج ّيد ،ولكنّه تبع يِّ ّ
للصنعاين،41/11 :
هو الذي أوىص إىل أمري املؤمنني .فينبغي تأ ّمل ذلك» .الحظ :املصنّف
ّ
الكش ،115 :الرقم.184 :
الرقم ،19851 :الطبقات الكربى ،119/5 :رجال يِّ ّ
البهائي« :حزن هذا جدّ سعيد بن املس ّيب ،وسيذكر يف باب امليم ّ
أن املس ّيب بن حزن أوصی
ّ
النبي اسمه وسماّ ه سهلاً  ،فقال :ما أنا بمغري اسماً سماّ نيه
إلی أمرياملؤمنني ،وحزن ممّن غيرّ ه ّ
الصاغاين ،فذكر املصنّف حزنًا هنا ليس ج ّيدً ا».
أيب ،ويقال إنّه قال( :إنّام السهولة للحامر) قاله
ّ

اخلراساين« :حزن اسم جدّ سعيد بن املس َّيب ،وقد غيرَّ ه رسول اهلل وقال :أنت سهل ،وذكره
ّ
هنا يف غري ّ
حمل ،كام اعرتض عليه الشهيد الثاين ،إلاَّ أن يكون ذكره إمتا ًما للرواية».
((( رجال ِّ
ـي ،115 :الرقم .184
الكش ّ
((( (عش ،ت ،س)« :وروی».
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الـم ِغرية قال«:حدّ ثني الفضل ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام
سعيد بن جبري :حدّ ثني أبو ُ

ابن سامل ،عن أيب عبد اهللّ 
بعيل بن احلسني ،وكان
أن سعيد بن جبري كان ّ
يأتم ّ

(((

مستقيام»(((.
احلجاج له((( ّإال عىل هذا األمر ،وكان
يثني عليه ،وما كان سبب قتل َّ
ً
(((
مي
الـج ْهم
[ ]3/454سعيد بن أيب َ
القابوس ال َّلخْ ّ
يّ

(((

الـمن ِْذر ،كان((( سعيد ثق ًة يف حديثه،
«أبو احلسني ،من ولد قابوس بن النعامن بن ُ

وجها((( بالكوفة ،روى عن أبان بن تغلب وأكثر عنه ،وروى عن أيب عبد اهلل وأيب
ً
احلسن.(((»(((

[ ]4/455سعيد بن أمحد بن موسى
الكوفـي ،كان ثق ًة ،صدو ًقا»(.((1
«أبو القاسم ال َغ ّراد(،((1
ّ

(((1
ثم الياء املن ّقطة حتتها
[ ]5/456سعيد بن بيان  ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطةَّ ،

((( يف املصدر زيادة:
«علـي.»
ّ
((( الشهيدُ « :قتل سعيد بن جبري يف شعبان سنة مخس وتسعني ،وهو ابن تسع وأربعني سنة».
((( رجال ِّ
ـي ،119 :الرقم .190 :وروی قري ًبا منه يف االختصاص .االختصاص،205 :
الكش ّ
وانظر :هتذيب التهذيب ،11/4 :الرقم.14 :
((( (ع)« :اجلهيم» .والصواب ما أثبتناه كام يف املصدر.
«اخلمي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح):
ّ
((( (عش ،عة)« :وكان» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«وجيها» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (حج):
ً
((( مل نعثر علی روايته عنهام مبارشة.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.472 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
(( ((1ب)« :الفزار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاشـي ،الرقم.473 :
( ((1ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
( ((1ضبطه َّ
املوسوي=
حممد بن معد
العالمة يف اإليضاح« :ابن بنان ،وقال :قال
ّ
صفي الدين ّ
ّ
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نقطتان ،والنون بعد األلف.
(((
النجاشـي «:إنّه ثقة ،روى عن أيب
دانـي((( .قال
«أبو حفيفة((( ،سابق
احلاج َ
ّ
الـه ْم ّ
ّ

عبد اهلل.(((»(((

ال����رازي وع��ث�مان ب��ن ح��ام��د(((،
ق��ال ال��ك�ِّش�يِّ ّ « :ح��دّ ث��ن��ي حم� ّ�م��د ب��ن احل��س��ن
ّ

ق����اال((( :ح��دّ ث��ن��ا حم� ّ�م��د ب��ن ي�����زداد((( ،ع��ن حم� ّ�م��د ب��ن احل��س�ين ،ع��ن امل��زخ��رف،
ع���ن ع��ب��د اهلل ب���ن ع��ث�مان ق����ال :ذك���ر ع��ن��د أيب ع��ب��د اهلل أب���و ح��ن��ي��ف��ة

(((

احلاج» .إيضاح
= -قدّ س اهلل روحه :-إنّه بياء حتتها نقطتان ،يعني بعد الباء ،أبو حنيفة ،سابق
ّ
االشتباه ،الرقم .303 :وأ َّما ابن داوود فأثبته كام يف املتن .رجال ابن داوود ،169 :الرقم.676 :
((( (عة)« :حنيفة» .قال ابن داوود« :التبس عىل بعض أصحابنا فأثبته (أبو حفيفة)» .رجال ابن
داوود ،169 :الرقم.676 :
ثم الفاء وبعدها هاء ،ويف خامتة الكتاب
ثم الياء املثنّاة من حتت ّ
البهائي« :باحلاء املهملة والفاء ّ
ّ
كنّاه (أبا حنيفة) بالنون».
((( (عة)« :سائق» .ومثله يف رجال ابن داوود ،169 :الرقم .676 :وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
النجايش ،الرقم.476 :
ّ
النجاش ،الرقم ،476 :رجال ابن
((( (ش ،س)« :اهلمذانيّ » .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
يّ
داوود ،169 :الرقم.676 :
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 209/2 :ح.4
كام أنّه قد ورد روايته عن الباقر .الحظ :الثاقب يف املناقب 181 :ح12
النجاش ،الرقم476 :
((( رجال
يّ
((( (س)« :خالد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع ،عش)« :قال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

((( (س ،ل)« :داوود» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الشهيد« :يف النسخة املقروءة (حفيفة) وعليها هذه احلاشية( :حفيفة) -باحلاء املهملة والفاء
احلاج ،بالباء املن ّقطة حتتها
بعدها ياء من ّقطة حتتها نقطتان وبعدها فاء ُأخرى قبل التاء -سابق
ّ
الكش=
نقطة .ويف خامتة اخلالصة كنّاه :أبا حنيفة -بالنون -وكذلك يف اإليضاح ،وكذلك كتاب يِّ ّ
23

احلجاج ،وأنّه يسري يف أربعة عرش ،فقال :ال صال َة له»(((.
سابق((( ّ
[ ]6/457سعيد بن عبد الرمحن

(((

«وقيل :ابن عبد اهلل ،األعرج ،السماّ ن ،أبو عبد اهلل
كوفـي،
التيمي((( ،موالهم،
ّ
ّ

ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ذكره ابن ُع ْقدة ،وابن نوح»(((.

ِّ
والنجايش م ًعا .فالظاهر ّ
الكش
أن (حفيفة)
ّ
=بخط الس ّيد مجال الدين بن طاووس ،ويف كتاب يِّ ّ
الكش ،318 :الرقم،576 :
 بالفاء -سهو» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم ،303 :رجال يِّ ّالنجايش ،الرقم.476 :
رجال
ّ
((( (عة)« :سائق» .الحظ :هامش عنوان الرتمجة.
((( رجال ِّ
ـي ،318 :الرقم .576 :وفيه« :أبو حنيفة ،السابق».
الكش ّ
((( سعيد بن عبدالرمحن :قال فخر الدين يف رشح القواعد« :لو وقع دم يف قدر علی النار :قال
والدي يف املختلفّ :
حجة يف روايته بجهالة عدالته التي
إن سعيد بن األعرج ال أعرف حاله فال ّ
هي الرشط» .الحظ :إيضاح الفوائد ،155/4 :خمتلف الشيعة.330/8 :
«التميمي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (هـ ،عة):
ّ
((( الحظ :املحاسن 263/1 :ح 336/2 ،328ح ،113بصائر الدرجات 174/1 :ح،1
 301/1ح ،2الكايف 232/1 :ح 238/1 ،1ح 125/2 ،1ح 11/3 ،2ح294/3 ،5
ح 357/3 ،9ح 385/3 ،6ح 82/4 ،3ح ،115/4 ،4ح 436/4 ،4ح 468/4 ،9ح،6
ثم إنّه ورد روايته عن الكاظم .الحظ :هتذيب األحكام:
 474/4ح 487/4 ،7حّ ،1
 14/8ح.20
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.477 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

إنّه قد ورد يف بعض املصادر« :سعيد األعرج» .الفهرست ،الرقم ،323 :من ال حيرضه الفقيه:
الكش ،428 -427 :وقد ورد يف بعض آخر« :سعيد
 ،472/4رجال
ّ
الربقي ،38 :رجال يِّ ّ
الربقي .38 :وورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادق« :سعيد بن عبد
السماّ ن» .رجال
ّ
الطويس ،الرقم.2874 :
الرمحن ،األعرج ،السماّ ن» .رجال
ّ
فظاهر أو رصيح مجاعة حّاتاد من يف املتن مع «سعيد األعرج ،والسماّ ن» .الحظ :نقد الرجال:
 ،317/2الرقم ،2238 :منتهى املقال ،334/3 :الرقم=.1291 :
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التسرتي ذهب إلی تغاير «سعيد األعرج» و«السماّ ن» مستدلاًّ علی ذلك :بورود
=ولكن املح ّقق
ّ
«سعيد األعرج» يف أسانيد ٍ
كثري من الروايات ،كام ورد «سعيد السماّ ن» يف أسانيد ،وحيث مل
ّ
نستدل
جيمع يف خرب بني «السماّ ن» و«األعرج» يف تلك األخبار علی كثرهتا يعلم تغايرمها .ومل
الربقي ّ
أعمّ .
لكل منهام يف أصحاب الصادق،
ويدل علی تغايرمها عنوان
ّ
بتغاير رواهتام؛ ألنّه ّ
هم.
فحينئذ مجع رجال الشيخ
والنجايش بني (األعرج) و(السماّ ن) َو ٌ
ّ

الربقي واملشيخة ،وورد يف
ثم علی تغايرمها فـ«سعيد األعرج» هو «سعيد بن عبد اهلل» كام يف
ّ
ّ
ٍ
أيضا« :سعيد بن عبد اهلل األعرج» [االختصاص ،]281 :فحينئذ قول الشيخ يف
االختصاص ً
النجايش إليه يف غري حم ّله .والظاهر ّ
أن قوهلام يف كنيته:
الرجال بأنّه« :سعيد بن عبد الرمحن» وميل
ّ
«أبو عبد اهلل» من خلط نسبه .الحظ :قاموس الرجال ،103-101/5 :الرقم.3235 :

قال الس ّيد
ريب يف حّاتاد سعيد األعرج الذي اقترص الشيخ عىل ذكره يف
اخلوئي« :ال َ
ّ
النجايش
الفهرست ،وسعيد بن عبد الرمحن ويقال له (سعيد بن عبد اهلل) الذي اقترص عىل ذكره
ّ
التعرض لكليهام ،وعدم
والشيخ يف رجاله ،إذ لو كانا متغايرين للزم عىل
النجايش ،والشيخ ّ
ّ
تعرض الشيخ لسعيد بن عبد الرمحن يف الفهرست
تعرض
النجايش لسعيد األعرج ،وعدم ّ
ّ
ّ
النجايش،
دليل عىل االحتاد ،والس ّيام مع حّاتاد راوي كتاب الرجلني ،وهو (صفوان) عىل ما يف
ّ
والفهرست.
وممَّا يؤكّد حّ
االتاد ّ
الربقي مل يذكر يف أصحاب الصادق غري سعيد بن عبد اهلل األعرج ،فلو
أن
ّ
الربقي ،فحيث مل
كان سعيد األعرج -وهو كثري الرواية وله كتاب غري سعيد بن عبد اهلل لذكره
ّ
يذكره ُيستكشف حّ
االتاد ال حمالة.

ثم قال ّ
إن يف مجلة من الروايات :رواية سعيد السماّ ن ،عن الصادق ،وقد وقع الكالم يف
ّ
تشخيصه؛ فهل هو متّحدٌ مع سعيد بن عبد الرمحن األعرج ،أو أنّه غريه؟ مقتىض ما ذكره
النجايش والشيخ يف رجاليهام املوافق ملا ذكره ابن عقدة ّ
أن سعيد بن عبد الرمحن األعرج هو
ّ
السماّ ن.
ويؤ ّيد ذلكّ :
أن الص ّفار روى يف بصائر الدرجات بإسناده عن معاوية بن وهب ،عن سعيد
السماّ ن ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل إذ دخل رجالن من الزيد ّية فقاال :أفيكم إما ٌم مفرتض
الطاعة :احلديث.
الكش ما يؤ ّدي معنى هذه الرواية بإسناده عن معاوية بن عماّ ر ،عن سعيد األعرج ،فيظ ّن
وروى يِّ ّ
ّ
الكش بـ(سعيد األعرج)=.
أن الراوي واحد ،عبرّ عنه الص ّفار بـ(سعيد السماّ ن) ،وعبرّ عنه يِّ ّ
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يعي
[ ]7/458سعيد بن يسار -بالسني املهملةُ -
الض َب ّ

(((

ـج ْيم ((( ،احلنّاط(((ّ ،
كويف ،روى عن أيب عبد اهلل
«موىل بني ضبيعة بن عجل بن ُل َ

وأيب احلسن .(((ثقة ،له كتاب»(((.
[ ]8/459سعيد بن َجناح

(((

كويف،
=نعم ،عدَّ
الربقي يف كتابه يف أصحاب الصادق( سعيد األعرج بن عبد اهلل) ،وقالّ :
ّ
مغايرا لـ(سعيد األعرج)،
وعدَّ بعده بال فصل (سعيد السماّ ن) ،وعليه يكون (سعيد السماّ ن)
ً
ولكن يمكن أن يقالّ :
الربقي رأى روايات مرو َّية عن سعيد األعرج ،عن أيب عبد اهلل ،كام
إن
ّ
رأى روايات عن سعيد السماّ ن ،عن أيب عبد اهلل ،ومل يثبت عنده حّ
االتاد فذكرمها بعنوانني،
قويناه وذهبنا إليه من القول حّ
ثم ّ
إن سعيد بن عبيد
وهذا ال ينايف ما ّ
باتادمها عىل ما عرفتّ ،
أيضا ،لكن عند اإلطالق سعيد السماّ ن ينرصف إىل سعيد بن عبد الرمحن؛ ألنَّه
وإن كان سماّ نًا ً
املعروف املشهور» .معجم رجال احلديث ،128-126/9 :الرقم.5153 :
«الضبعي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (حج ،م ،ح ،هـ ،ح ،عش):
ّ
((( (ش ،ع ،ت)« :خليم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش)« :اخل ّياط» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 112/2 :ح 396/2 ،9ح 483/2 ،5ح،9
 549/2ح 561/2 ،10ح 632/2 ،16ح 83/3 ،22ح 130/3 ،3ح555/3 ،3
ح 129/4 ،1ح 263/4 ،4ح 505/4 ،44ح 136/5 ،1ح ،1وغريها ،وأ ّما روايته عن
الكاظم ففي :الكايف 489/5 :ح ،1هتذيب األحكام 67/5 :ح 124/5 ،26ح،78
 181/8ح.57
الربقي يف أصحاب
ثم إ ّن��ه قال
((( ما يف املتن مأخوذ من رج��ال
ّ
النجاشـي ،الرقمّ ،478 :
ّ
الربقي.38 :
كويف» .رجال
الصادق« :سعيد بن يسار
ّ
العجيل ،األعرج ،احلنّاطّ ،
ّ
الربقي ،والصدوق ،إلاَّ ّ
قال الس ّيد
أن سعيدً ا
اخلوئي« :سعيد بن يسار ،وإن كان أعرج بشهادة
ّ
ّ
األعرج ينرصف إىل سعيد بن عبد الرمحن املتقدّ م ،فإنّه املشهور هبذا الوصف» .معجم رجال
احلديث ،149/9 :الرقم.5207 :
((( الشهيد« :وجدت ِّ
الطوسـي يف التهذيب هبذا الضبط :أسعد بن جناح» .الحظ:
بخط الشيخ
ّ
هتذيب األحكام 33/2 :ح 120/9 ،99ح ،518وفيه« :سعيد».
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كويف ،نشأ ببغداد ومات هبا ،موىل األزد ،ويقال :موىل ُجهينة ،وأخوه أبو
«أصله ّ

والرضا ،وكانا ثقتني»(((.
عامر ،روى عن أيب احلسن ّ

النجاش ،الرقم.512 :
((( هذا مأخوذ عن رجال
يّ

ثم ّ
بغدادي ،روى عن الرضا.»
األزدي ،موالهم،
النجايش عنون« :سعيد بن َجناح
إن
ّ
ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.481 :
رجال
ّ
فذهب مجاعة إلی حّاتاده مع من يف املتن .الحظ :نقد الرجال ،320/2 :الرقم ،2241 :روضة
املتّقني ،368/14 :منتهى املقال ،338/3 :الرقم ،1294 :شعب املقال ،83 :الرقم،320 :
معجم رجال احلديث ،120/9 :الرقم.5129 :
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الباب الرابع� :سهل
(مخسة رجال)
[ ]1/460سهل بن حنيف ،باحلاء املهملة املضمومة(((.
الكش عن
«كبرّ عليه أمري املؤمننيً 
مخسا وعرشين تكبرية يف صالته عليه ،رواه يِّ ّ

مي»(((.
عيل بن احلكم ،عن سيف بن عمرية ،عن أيب بكر ا َ
حلضرْ َ ّ
ّ

الـه ْر ُمزان((( ،بالراء قبل امليم ،والزاي بعدمها.
[ ]2/461سهل بن ُ

«قم ّي ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
ّ

[ ]3/462سهل بن زاذويه ،بالزاي ّأولاً  ،والذال املعجمة بعد األلف.

بدرا واملشاهد ك ّلها».
(((
البهائي« :شهد مع ّ
ّ
النبيً 
حممد بن نصري،
«حممد بن مسعود قال :حدّ ثني ّ
الكش ،37 :الرقم .75 :وسنده هكذاّ :
((( رجال ّ يّ
احللبي ،عن أيب عبد اهلل،
محاد ،عن
حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن ّ
ّ
قال :حدّ ثنا َّ
احللبي ،عن أيب
محاد ،عن
ورواه
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ّ
ّ
ّ
الكليني عن ّ
عيل بن إبراهيم .الحظ:
عبد اهلل .»الكايف 186/3 :ح ،2ورواه الشيخً 
أيضا بإسناده عن ّ
هتذيب األحكام 325/3 :ح ،37االستبصار 484/1 :ح.1
((( الشهيد« :باهلاء املضمومة ،والراء الساكنة ،والزاي بعد امليم ،والدال املهملة بعدها ،والنون
قم ّي ،ثقة».
بعد األلفّ ،
أقول :العلاَّ مة يف إيضاحه ضبطه «اهلرمزدان» .إيضاح االشتباه :الرقم  .313ولكن ما يف املتن
موافق ملا يف املصدر .وكذا يف رجال ابن داوود ،181 :الرقم.735 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.491 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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نقي الرواية ،معتمد عليه ،ذكر ذلك اب ُن
القم ّي ،ثقة ،ج ّيد احلديثّ ،
حممد ِّ
«أبو ّ

نوح»(((.

حممد
[ ]4/463سهل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن سهل الدّ
ّ
يباجي ،أبو ّ

ثم ظاهر((( بالدين يف آخر
قال
النجايش« :ال َ
كثرياَّ ،
بأس به ،كان خيفي أمره ً
ّ
ضائري« :إنّه كان يضع األحاديث ويروي عن املجاهيل(((،
عمره»((( .وقال ابن ال َغ
ّ
وال ب����أس ب�م�ا روی

(((

غريه(((»(((.

م���ن األش��ع��ث��ي��ات ،وم����ا جي����ري جم���راه���ا ممَّ����ا رواه

األشعري
[ ]5/464سهل بن ال َي َسع بن عبد اهلل بن سعد
ّ

(((

������ي ،ث����ق����ة ث�������ق�������ة((( ،روى ع�����ن م�����وس�����ى ال����ك����اظ����م،
������م� ّ
«ق� ّ
النجاش ،الرقم.492 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
النجاش ،ويف كتاب ابن داوودً -
(ثم تشاهر) ،موضع:
((( الشهيد« :هذا لفظ
نقال عنهّ :-
يّ
(ظاه َر) ،وهو أجود» .رجال ابن داوود ،180 :الرقم.732 :
َ
النجاش ،الرقم.493 :
((( رجال
يّ
((( (س)« :اجلاهل» .وما أثبتناه موافق للمصدر وأنسب باملعنی.
((( (م ،عة)« :يروي» .ويف املصدر« :رواه».
كل ٍ
((( الشهيد« :ال وج َه إلحلاقه هبذا القسم عىل ِّ
حال؛ ّ
النجاش
ألن نفي البأس يف كالم
يّ
النجايش ،الرقم.493 :
مدحا غري ظاهر اإليامن» .الحظ :رجال
ال يقتيض التوثيق وال ً
ّ
الغضائري.67 :
((( رجال ابن
ّ
األشعري» .هتذيب األحكام 7/3 :ح47/3 ،20
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :سهل
ّ
ح ،75وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان«:سهل بن سعد» .من ال حيرضه الفقيه128/2 :
ح .1929والس ّيد
اخلوئي احتمل حّاتاده مع َمن يف املتن .الحظ :معجم رجال احلديث:
ّ
 ،371/9الرقم.5642 :
((( (ح ،عة) مل ترد« :ثقة» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
النجاش كام
أن ابن داوود نقل توثيقه عن
يّ
أثبتناه .الحظ :رجال ابن داوود ،181 :الرقم.736 :
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والرضا.(((»(((
ّ

((( الحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف 266/5 :ح 292/5 ،9ح ،2من ال حيرضه الفقيه:
 365/1ح ،1047هتذيب األحكام 196/7 :ح ،15وأ ّما روايته عن الرضا ففي :من
ال حيرضه الفقيه 351/1 :ح ،1023عيون أخبار الرضا 22/2 :ح ،49هتذيب األحكام:
 47/3ح 189/6 ،75ح 136/9 ،28ح ،21كام أنّه قد ورد روايته عن الصادق .الحظ:
الكايف 530/6 :ح ،2املحاسن 622/2 :ح.1067
النجاش ،الرقم.494 :
((( ما نُقل يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب اخلام�س� :سفيان
(رجالن)
[ ]1/465سفيان بن يزيد
ثم أخوه
ثم أخوه عبيد بن يزيدّ ،
«من أصحاب أمري املؤمنني ،أخذ الرايةّ ،

(((
ثم احلارث بن برش؛ ف ُقتلوا»(((.
ثم أخذ الراية عمرية بن برشّ ،
حرب بن يزيدّ ،

[ ]2/466سفيان بن أيب((( ليىل
روى
عيل بن النعامن ،عن عبد اهلل بن
عيل بن احلسن الطويل ،عن ّ
الكش عن ّ
يِّ ّ
((( (هـ ل ،ت ،ع ،عش)« :حرث»( ،عش ل ،عة)« :كرب»( ،س)« :حارث»ّ ،إال ّ
أن يف املصدر:
«كرب».
الشهيد«:كذا وجدت يف مجيع نسخ الكتاب (حرب) باحلاء ،ويف كتاب ابن داوود وقبله كتاب
ِّ
وبخط ابن طاووس نقلاً عن
الشيخ( كرب) بالكاف .وضبطه بفتح الكاف وكرس الراء،
لم عليه» .الحظ :رجال ابن داوود ،173 :الرقم:
كتاب الشيخ( :حرب) كام ذكره املصنِّف و َأ ْع َ
الطويس ،الرقم.610 :
 ،693رجال
ّ
«ثم أخذ الراية وهب بن
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
الطوسـي ،الرقم ،610 :وفيه زيادةّ :
ّ
كريب ،أبو القلوص» ،وانظر كتاب :وقعة ص ِّفني.252 :
((( (ت ،ع ،ح ،س ،هـ) مل ترد« :أيب»ّ .
ولعل الصواب ما أثبتناهّ ،
فإن الشيخ يف رجاله وكذا
الربقي،7 :
اهلمداين .الحظ :رجال
الربقي يف أصحاب احلسن ذكرا :سفيان بن أيب ليىل
ّ
ّ
ّ
الطويس ،الرقم .935 :كام ّ
أن املذكور بعنوان« :حواري احلسن »هو« :سفيان بن أيب
رجال
ّ
ليىل
الكش ،9 :الرقم.20 :
ّ
اهلمداين» .الحظ :رجال يِّ ّ
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«أن سفيان عاتب احلسن بقوله :يا ّ
مسكان ،عن أيب محزة ،عن أيب جعفرّ :
مذل
املؤمنني»(((.

والظاهر أنّه قاله((( عن حم َّبة .وقال((( احلسنّ «:
إن ح ّبنا ليساقط الذنوب من بني

آدم كام تساقط الريح الورق من الشجر»(((و((( .ومل يثبت عندي هبذا عدالة املشار إليه،
املرجحات(((.
بل هو من ّ

اهلمدانـي» .نعم ،بعض نسخه موافق
الكش ،111 :الرقم .187 :وفيه« :سفيان بن ليىل
ّ
((( رجال ّ يِّ
ملا أثبتناه.

حممد بن احلسن
ورواه يف االختصاص« :عن جعفر بن احلسني املؤمن ومجاعة من مشاخينا ،عن ّ
عيل بن النعامن ،عن
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
ابن أمحد ،عن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
أيضا« :سفيان بن
عبد اهلل بن مسكان ،عن أيب محزة الثام ّيل» .الحظ :االختصاص .82 :وفيه ً
ليىل».
((( (ح ،ع)« :قال».
((( (عة) زيادة« :له» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ت ،عة)« :الشجرة» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،111 :ذيل الرقم.187 :
الكش ّ
املرجحات منع ظاهر».
((( الشهيد« :يف كونه من ّ
املرجحات ممنوع».
البهائي« :كوهنا من ّ
ّ
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الباب ال�ساد�س� :سيف
(ثالثة رجال)
عي
[ ]1/467سيف بن َعمرية -بفتح العني املهملة -النَّخَ ّ
كويف ،روى عن الصادق ،والكاظم ،(((ثقة(((»(((.
«عر ّ
يبّ ،
العبدي
[ ]2/468سيف بن مصعب
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 349/2 :ح 549/2 ،5ح 117/3 ،7ح،3
 176/3ح 28/4 ،2ح 30/4 ،12ح 33/4 ،1ح 464/5 ،2ح 500/6 ،4ح ،17هتذيب
األحكام 313/1 :ح 218/8 ،78ح ،15ثواب األعامل ،198 ،113 ،6 :معاين األخبار394 :
ح 400 ،48ح ،60ومل نعثر علی روايته عن الكاظم إلاَّ يف بصائر الدرجات 264/1 :ح.9
كام أنّه قد ورد روايته عن الباقر .الحظ :املحاسن 27/1 :ح ،7دالئل اإلمامة 479 :ح.75
أيضا .الحظ :الفهرست ،الرقم.333 :
((( وقد و ّثقه الشيخً 
النجاشـي ،الرقم.504 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
تنبيه:

واقفي ،له كتاب» .معامل
قال ابن شهر آشوب« :سيف بن عمرية ،ثقة ،من أصحاب الكاظم
ّ

العلامء ،56 :الرقم.377 :

ولكن مل ُي ْقبل احلُكم بكونه واقف ًّيا ،تار ًة ّ
حممد بن شهرآشوب غري معلوم احلال .الحظ:
بأن ّ
استقصاء االعتبار .158/6 :وتار ًة أخری بأنّه مل يذكر أحد أنّه أدرك الرضا ،فضلاً عن

واقفي من سهو القلم ،أو من غلط النُّساخ .الحظ:
التعرض لكونه واقف ًّيا ،فام يف املعامل من أنّه
ٌّ
ّ
روضة املتّقني ،147/14 :شعب املقال ،189 :الرقم ،79 :معجم رجال احلديث،383/9 :
الرقم.5668 :
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حممد((( ،روى ِّ
ـي -من طريق ضعيف((( ذكرنا سنده يف كتابنا الكبري -عن
الكش ّ
أبو ّ

العبدي ،يشري إىل الشيعة»((( ،وهذا ال يثبت
الصادق أنّه قال« :ع ِّلموا أوالدكم شعر
ّ

به((( عندي عدالته.

[ ]3/469سيف بن سليامن التماّ ر

كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة»(((.
«أبو احلسنّ ،
العبدي ،وما قال الصادق يف
اخلراسانـي« :قد ذكره يف القسم الثاين سفيان بن مصعب
(((
ّ
ّ
شعره؛ فاحتمل حّ
االتاد والتصحيف يف االسم».
وحممد بن مجهور ،والثالثة ُغالة».
حممدّ ،
((( الشهيد« :فيه نرص بن الص ّباح ،وإسحاق بن ّ
((( رجال ِّ
ـي ،401 :الرقم.748 :
الكش ّ
الكش بعد نقل هذه الرواي قال« :يف أشعاره ما ّ
ثم ّ
يدل عىل أنّه كان من ال ّط ّيارة» .الحظ:
ّ
إن يِّ ّ
رجال
الكش ،401 :ذيل الرقم.748 :
يِّ ّ

((( (س ،ح ،عة) مل ترد« :به».
((( الحظ :بصائر الدرجات 129/1 :ح 230/1 ،1ح 230/1 ،3ح ،5الكايف 467/2 :ح،6
 240/4ح 405/4 ،4ح 456/4 ،3ح 157/6 ،2ح 307/6 ،18ح ،14كامل الزيارات:
 165ح ،2ثواب األع�مال ،50 :معاين األخبار 208 :ح ،2علل الرشائع 447/2 :ح،4
 456/2ح ،1األمايل (للمفيد) 20 :ح.9
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.505 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

(كويف ظ).
الكويف
إنّه ورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادق :سيف بن املغرية التماّ ر
ّ
ّ

الطويس ،الرقم.2968 :
رجال
ّ

واستظهر أنّه ابن املغرية بن سليامن نسبته إىل اجلدّ ومتّحد مع سيف بن سليامن ،فيكون ّ
الكل
واحدً ا .تعليقة عىل منهج املقال ،200 :خامتة املستدرك.63/8 :

ولكن قال الس ّيد
اخلوئي« :الظاهر من عنوان الشيخ يف رجاله ُكلاًّ من (سيف بن سليامن
ّ
التماّ ر) وسيف بن املغرية التماّ ر ،هّأنام رجالن ،وعليه فيدور األمر يف (سيف التماّ ر) بينهام ،لك َّن
الظاهر أنّه (سيف بن سليامن) ،فإنّه املعروف واملشهور الذي له كتاب ،وأ ّما (سيف بن املغرية=
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�سندي
الباب ال�سابع:
ّ

(((

(رجالن)

ِ
مداين
الـه
ْدي -بالنون قبل الدال املهملة -بن عيسى َ
[ ]1/470سن ّ
ّ

(((

«كويف ،ثقة»(((.
ّ
حممد
[]2/471
ّ
سندي بن ّ
=التماّ ر) فهو غري معروف ،وال نعرف له وال رواية واحدة ،عىل ّ
النجايش عىل ترمجة
أن اقتصار
ّ
حّ
باالتاد» .معجم
(سيف بن سليامن التماّ ر) ،واقتصار الشيخ عىل ترمجة (سيف التماّ ر) يشهد
رجال احلديث ،389/9 :الرقم.5675 :
((( (ح ،ع)« :يف سندي».
«اهلمذانـي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ش):
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.495 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

«جاء يف مشيخة الفقيه (إسامعيل بن عيسى) وإسناد الصدوق يف املشيخة إليه هكذا:
عيل
وما كان فيه عن إسامعيل بن عيسى فقد رويته عن ّ
حممد بن موسى بن املتوكّل قال :حدّ ثنا ّ
ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن عيسى» .من ال حيرضه الفقيه.448/4 :
«ثم ّ
(السندي بن
بالسندي ،فيحتمل أن يكون إسامعيل هذا هو
إن الوحيد استظهر أنّه يل ّقب
ّ
ّ
ّ
عيسى)» .تعليقة عىل منهج املقال.92 :

اخلوئي« :بأنّه مل يظهر لنا وجه االستظهارّ ،
وأورد عليه الس ّيد
عيل بن
ّ
فإن إسامعيل والد ّ
إسامعيل ،وإن كان يل ّقب
الكش ،إلاَّ أنّه مل يظهر كونه ابن عيسى ،وعىل تقدير
ّ
بالسندي كام يف يِّ ّ
السندي بن عيسى الثقة ال أثر له» .معجم رجال احلديث.78/4 :
تسليمه ،فاحتامل حّاتاده مع
ّ
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«واسمه أبان((( ،يكنّى أبا بشري((( و((( .صليب من جهينة ،وقيل :من((( بجيلة(((،

وجها يف
وه��و األشهر ،وه��و اب��ن أخ��ت صفوان بن حييى ،ك��ان ثقة
ً

(((

الكوف ِّيني»(((.

أصحابنا

((( وقد عنونه
النجاش،
البجلـي» .الحظ :رجال
حممد
ّ
ّ
مرة أخری بعنوان «أبان بن ّ
النجاشـيّ 
يّ
حممد»؛ فلع ّله ألجله مل
الرقم .11 :نعم ،وقع يف أسانيد األخبار غال ًبا بعنوان:
ّ
«السندي بن ّ
يعنون الشيخ إلاَّ
الطويس،
حممد» .الحظ :الفهرست ،الرقم ،341 :رجال
ّ
«سندي بن ّ
ّ
الرقم.6146 ،5701 :
((( (عة)« :برش» .وهو موافق ملا يف املصدرّ .إال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
النجايش ِّ
بخط ابن طاووس :أبا برش بغري ياء وكذلك يف كتاب ابن داوود
الشهيد« :يف كتاب
ّ
أيضا استمداده منه ،ومجيع ما ذكره يف سنده لفظه ،فالظاهر ّ
أن الياء سهو».
نقلاً عنه .واملصنّف ً
النجايش ،الرقم ،497 :رجال ابن داوود ،179 :الرقم.727 :
الحظ :رجال
ّ
بالسندي» .اإلقبال باألعامل احلسنة/3 :
حممد املعروف
ّ
((( «ويف سند رواية :أبو الفرج أبان بن ّ
املحجة.216 :
أيضا :كشف
 .87والحظ ً
َّ
((( (ش ،عة)« :ابن» بدل« :من» .وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (ح)« :اجلبلة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج ،ت)« :من» بدل« :يف».
النجاش ،الرقم.497 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب ال ّثامن� :سليم
(رجالن)
اهلاليل
بضم السني -بن َق ْيس
[ُ ]1/472س َل ْيمّ -
ّ
ِ
روى
وصحة كتابه ،ويف الطريق ق��ول((( ،وقد
بشكره
الكش أحاديث تشهد
ّ
يِّ ّ
اهلاللـي ،يكنّى أبا صادق ،له
النجاش« :سليم بن قيس
ذكرناها يف كتابنا الكبري((( ،وقال
ّ
يّ
كتاب.

حممد بن احلسن بن الوليد ،قال :حدّ ثنا
القم ّي ،قال :حدّ ثنا ّ
عيل بن أمحد ِّ
أخربين ّ

محاد بن عيسى وعثامن
عيل
الصرييف ،عن ّ
ّ
حممد بن أيب القاسم ماجيلويه ،عن ّ
ّ
حممد بن ّ
اليامين ،عن سليم بن قيس
محاد بن عيسى :وحدّ ثنا إبراهيم بن عمر
ابن عيسى ،قال ّ
ّ

بالكتاب»(((.

العقيقي :كان سليم بن قيس من أصحاب أمري املؤمنني،
عيل بن أمحد
ّ
وقال الس ّيد ّ

احلجاج؛ ليقتله ،فهرب وأوى إىل أبان بن أيب عياش ،فلـماَّ حرضته الوفاة؛ قال
طلبه
ّ
((( الشهيد« :يف الطريق إبراهيم بن عمر الصنعانيّ وأبان بن أيب ع ّياش ،وقد طعن فيهام ابن
الغضائري وض ّعفهام».
ّ
البهائي« :ويف الطريق قول؛ ّ
الصنعاين وأبان بن أيب ع ّياش ،وقد طعن
ألن فيه إبراهيم بن عمر
ّ
ّ
الغضائري ،36 :الرقم 1 :و.2
الغضائري» .الحظ :رجال ابن
فيهام ابن
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،104 :الرقم 167 :وذيله.
الكش ّ
النجاش ،الرقم.4 :
((( رجال
يّ
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ألبانّ :
عيل ح ًّقا وقد حرضين املوت يا بن أخي إنّه((( كان من األمر بعد رسول
إن لك ّ
اهلل كيت وكيت ،وأعطاه كتا ًبا ،فلم ِ
يرو عن سليم بن قيس أحد من الناس سوى
أبان(((.

وذكر أبان يف حديثه ،قال :كان ً
شيخا متع ّبدً ا له نور يعلوه.

العامري ،روى عن أيب عبد اهلل((( واحلسن
ضائري« :سليم بن قيس اهلال ّيل
وقال ابن ال َغ
ّ
ّ

وعيل بن احلسني ،وينسب إليه هذا الكتاب املشهور ،وكان أصحابنا يقولون:
واحلسني ّ
ّ (((
ليام ال يعرف وال ذكر يف خرب ،وقد وجدت ذكره يف مواضع من غري جهة كتابه
إن ُس ً

(((

((( (ع)َّ :
«إن» بدل« :إنَّه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (م ،عة) زيادة« :بن أيب عياش».
البهائي« :صوابه روی عن أمرياملؤمنني».
(((
ّ

اخلراساين« :الظاهر عندي ّ
رصح يف كتابه بأنّه يروي عنه».
أن املراد به سلامن ،وقد
ّ
ّ

وعيل
أقول :مل يرد «أيب عبد اهلل» يف املصدر ،ففيه« :روى عن أمرياملؤمنني ،واحلسن ،واحلسني،
ّ
ابن احلسني» .وبنا ًء عليه األمر واضح.
((( (ش) مل تر ْدّ :
«إن» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
اهلاللـي فليست بيشء ،وسليم معروف املذهب
((( قال ابن أيب احلديد« :فأ ّما رواية سليم بن قيس
ّ
املسمى «كتاب سليم» عىل أنيّ قد سمعت من بعضهم
ويكفي يف ر ّد روايته كتابه املعروف بينهم
ّ
من يذكر ّ
مسمى ،وأنّه مل يكن يف الدنيا أحد يعرف بسليم بن قيس اهلال ّيل،
أن هذا االسم عىل غري ّ
ّ
وأن الكتاب املنسوب إليه منحول موضوع ال أصل له ،وإن كان بعضهم يذكره يف اسم الرجال
احلروري صحيحة ثابتة ،وليس فيها ما ّ
يدل
والرواية املذكورة عن ابن ع ّباس يف كتابه إىل نجدة
ّ
أن اخلمس ك ّله لذوي القربى؛ ّ
عىل مذهب املرتىض من ّ
ألن نجدة إنّام سأله عن مخس اخلمس،
ال عن اخلمس ك ّله» .رشح هنج البالغة.217-216/12 :
الغضائري متني ،فال يمكن القول ّ
أقول :كالم ابن
مسمی ،فإنّه قد
ّ
بأن سليم بن قيس اسم بل ّ
ورد يف عدّ ة األسانيد من مصادرنا الروائ َّية املعتربة ،كالكايف والتهذيب وغريمها .نعم ،إنّام الكالم
متفردات كتاب سليم الروائ ّية بحيث مل نجدها يف غريه ،فألجله تری ّ
أن الكالم بني األعالم
يف ّ
غال ًبا حول كتاب سليم دون سليم ،وللكالم تفصيل ليس هنا حم ّله .الحظ :مرياث مكتوب=
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وال من رواية أبان بن أيب عياش عنه((( ،وقد ذكر له ابن ُع ْقدة يف رجال أمري املؤمنني

أحاديث عنه ،والكتاب موضوع ال مري َة((( فيه ،وعىل ذلك عالمات فيه((( ّ
تدل عىل ما

حممد بن أيب بكر وعظ أباه عند املوت((( .ومنها ّ
ذكرنا :منها ما ذكر ّ
األئمة ثالثة
أن
َّ
أن ّ
عرش ،وغري ذلك.

وأسانيد هذا الكتاب ختتلف((( تار ًة برواية عمر بن أذينة ،عن إبراهيم بن عمر

(((

الصنعانـي ،عن أب��ان بن أيب عياش ،عن سليم ،وت��ار ًة ي��روي عن عمر ،عن أبان
ّ
بال واسطة»(((.

وال����وج����ه ع���ن���دي احل���ك���م ب��ت��ع��دي��ل امل����ش����ار إل����ي����ه ،وال����ت����و ّق����ف

(((

=شيعه.144 ،123 ،120 :
((( (ش) مل ترد« :عنه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (س)« :مزية» .وما أثبتناه هو األنسب باملعنی وموافق للمصدر.
((( (ح ،عة) مل ترد« :فيه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الشهيد« :إنّام كان ذلك من عالمات وضعه؛ ّ
حجة الوداع،
حممد بن أيب بكر ولد يف ّ
ألن ّ
وأشهرا ،فال يعقل وعظه أباه».
وكانت خالفة أبيه سنتني
ً
البهائي« :إنّام كان هذا من عالمات ضعفه؛ ّ
حجة الوداع وكانت
حممد بن أيب بكر ولد يف ّ
ّ
ألن ّ
يتصور وعظه له».
خالفة أبيه سنتني وأشهر فكيف
ّ
((( (ش)« :خمتلفة »( ،ح)« :خيتلف» .وما يف املتن موافق للمصدر ،وأنسب باملعنی.
((( (س)« :عمري» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق للمصدر.
الغضائري.64-63 :
((( رجال ابن
ّ
الغضائري قوله :بال واسطة».
الشهيد« :آخر كالم ابن
ّ

الغضائري أنّه قال« :سليم بن قيس اهلال ّيل .مل ِ
ونقل ابن داوود عن ابن
يرو عنه إلاَّ أبان بن
ّ
أيب عياش .ويف كتابه (مناكري مشتهرة) وما أظنّه إلاَّ موضو ًعا» .رجال ابن داوود ،460 :الرقم
.219
((( الشهيد« :ال وج َه للتو ّقف يف الفاسد ،بل يف الكتاب؛ لضعف سنده عىل ما رأيت .وعىل=
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يف الفاسد من كتابه((( .
=التنزل كان ينبغي أن ُيقال :ور ّد الفاسد منه والتو ّقف يف غريه ،وأ ّما حكمه بتعديله فال يظهر له
ّ
وجه أصلاً  ،وال وافقه عليه غريه».
((( قال الشيخ املفيد يف آخر تصحيح االعتقاد« :وأ ّما ما تع ّلق به أبو جعفر من حديث سليم
الذي رجع فيه إلی الكتاب املضاف إليه برواية أبان بن أيب عياش؛ فاملعنی فيه صحيح ،غري
أن هذا الكتاب غري موثوق به ،وقد حصل فيه ختليط وتدليس ،فينبغي للمتد ّين ْ
ّ
أن جيتنب
العمل ّ
تضمنه من
بكل ما فيه ،وال ّ
يعول علی مجلته والتقليد لروايته ،وليفزع إلی العلامء يف ما ّ
األحاديث؛ ليوقفوه علی الصحيح منها والفاسد ،واهلل املو ّفق للصواب» .تصحيح اعتقادات
اإلمام ّية.149 :
األئمة اثنا عرش إما ًماّ :
النعامين يف كتاب الغيبة يف باب ما روي يف ّ
«إن كتاب سليم ابن
ولكن قال
أن َّ
ّ
قيس اهلال ّيل أصل من أكرب كتب األصول التي رواها أهل العلم محلة حديث أهل البيت وأقدمها،
ّ
وإن مجيع ما اشتمل عليه هذا األصل إنّام هو عن رسول اهلل وأمري املؤمنني واملقداد وسلامن

الفاريس وأيب ذر ومن جری جمراهم ممّن شهد رسول اهلل وأمري املؤمنني وسمع منهام ،وهو
ّ
وتعول عليها ،وإنّام أوردنا بعض ما اشتمل عليه الكتاب
من األصول التي ترجع الشيعة إليها
ّ
ِ
واألئمة االثنی عرش ،وداللته عليهم وتكرير ذكر عدَّ هتم وقوله:
وغريه من وصف رسول اهلل
َّ
ّ
األئمة من ولد احلسني تسعة تاسعهم قائمهم» .الغيبة.104-103 :
إن َّ

وقال صاحب الوسائل يف ترمجة سليم بن قيس« :الذي وصل إلينا من نسخة الكتاب ليس فيه
استدل به علی الوضعّ ،
ّ
ولعل املوضوع الفاسد غريه ،ولذلك مل يشتهر
يشء فاسد وال يشء ممّا
ومل يصل إلينا» .وسائل الشيعة.386/30 :

«إن ما وصل إ ّيل من نسخة هذا الكتاب املذكور فيه ّ
األسرتآبادي يف منهج املقالّ :
وقال
أن عبد
ّ
اهلل بن عمر وعظ أباه عند املوتّ ،
النبي ،ويشء من ذلك ال يقتيض
وأن
األئمة ثالثة عرش مع ّ
َّ
الوضع».
التفريش يف هامش النقد« :قال بعض األفاضل :رأيت يف ما وصل إ ّيل من نسخة هذا
وقال الس ّيد
ّ
أن عبد اهلل بن عمر وعظ أباه عند موتهّ ،
الكتاب ّ
األئمة ثالثة عرش من ولد إسامعيل وهم
وأن
َّ
األئمة االثنی عرش ،وال حمذور يف أحد هذين.
رسول اهلل مع َّ
وإنيّ مل أجد يف مجيع ما وصل إ ّيل من نسخ هذا الكتاب إلاَّ كام نقل هذا الفاضل والصدق مبينّ
ّ
الغضائري حممول علی=
فكأن ما نقل ابن
يف وجه أحاديث هذا الكتاب من ّأوله إلی آخره،
ّ
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[ُ ]2/473س َل ْيم ال َف َّراء

(((

«ك��ويف ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،(((ثقة ،ذك��ره أصحابنا يف
ّ

الرجال»(((.

=االشتباه» .نقد الرجال ،356/2 :اهلامش.2 :

وراجع جممع الرجال حيث ّ
القهبائي نقل عني هذه العبارة عن الشهيد الثاين.
إن املولی عناية اهلل
ّ
جممع الرجال ،155/3 :اهلامش.4 :

احلجاج؛
وقال ابن النديم« :من أصحاب أمري املؤمنني سليم بن قيس اهلال ّيل ،وكان هار ًبا من ّ
ألنّه طلبه ليقتله ،فلجأ إىل أبان بن أيب عياش ،فآواه ،فلماّ حرضته الوفاة قال ألبانّ :
عيل
إن لك ّ
ح ًّقا وقد حرضتْني الوفاة يا ابن أخي ،إنّه كان من أمر رسول اهلل كيت وكيت ،وأعطاه كتا ًبا،
وهو كتاب سليم بن قيس اهلال ّيل املشهور ،رواه عنه أبان بن أيب عياش مل ِ
يروه عنه غريه.
وقال أبان يف حديثه :وكان قيس ً
شيخا له نور يعلوه.

وأول كتاب ظهر للشيعة كتاب سليم بن قيس اهلال ّيل ،رواه أبان بن أيب عياش مل يروه غريه».
ّ
فهرست ابن النديم.275 :

ونقل عن ِّ
املجليس أنّه قال« :وجدت نسخة قديمة من كتاب سليم بروايتني بينهام اختالف
خط
ّ
تم كتاب سليم بن قيس اهلال ّيل ،إىل أن قال :روي عن الصادق
يسري وكتب يف آخر إحدامها ّ
أنّه قال :من مل يكن عنده من شيعتنا وحم ّبينا كتاب سليم بن قيس اهلال ّيل ،فليس عنده من أمرنا
حممد» .تكملة الرجال:
ورس من أرسار آل ّ
يشء وال يعلم من أسبابنا شي ًئا وهو أبجد الشيعة ّ
.467/1

تعرض العا ّمة حلال سليم بن قيس.
واليشء العجيب يف املقام عدم ّ
الفراء» .الحظ :الكايف 37/4 :ح111/4 ،1
((( ووقع يف بعض األسانيد بعنوان« :سليامن ّ
ح.1
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 476/2 :ح 284/3 ،1ح .2وأ ّما روايته عن
الكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم.516 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
ثم ّ
الفراء» .الحظ :الفهرست ،الرقم.858 :
إن الشيخ يف فهرسته عنون« :أبا عبد اهلل ّ
ّ
ومثله يف مشيخة الصدوق .الحظ :من ال حيرضه الفقيه=.442/4 :
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رصح بذلك مجاعة ،منهم:
=والظاهر حّاتاد من يف الفهرست واملشيخة مع من يف املتن ،كام ّ
استقصاء االعتبار ،183/4 :روضة املتّقني ،486/14 :منتهى املقال ،403/3 :الرقم:
 ،1382خامتة املستدرك.437/5 :
تنبيه:

النجايش ،الرقم.489 :
النجايش يف موضع آخر( :سليامن موىل طربال) .رجال
قد ذكر
ّ
ّ

الطويس ،الرقم:
وهذا العنوان ورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الباقر .الحظ :رجال
ّ
.1448
الطويس ،الرقم.2907 :
وكذا يف أصحاب الصادق .رجال
ّ

كويف».
الفراء ،موىل طربال،
وأ ّما
ّ
الربقي فقال يف أصحاب الصادق« :سليامن بن عمران ّ
ّ
الربقي.32 :
رجال
ّ
الربقي ّ
قال الس ّيد
(الفراء) ،وعليه فمن
أن سليامن موىل طربال هو:
اخلوئي« :مقتىض كالم
ّ
ّ
ّ
الفراء)».
القريب حّاتاد (سليامن موىل طربال) مع (سليم ّ

ثم ذكر بعد ترمجة عدّ ة
ولكن ذكر
النجايش« :سليامن موىل طربال ،وعدّ ه من أصحاب الباقرّ ،
ّ
الفراء ،وعدّ ه من أصحاب الصادق ،والكاظم.
رجال تبلغ ستة وعرشين رجلاً  :سليم ّ
الفراء) لـ(سليامن موىل
وطريقه إىل سليامن يغاير طريقه إىل سليم ،وهذا رصيح يف مغايرة (سليم ّ
الفراء) ،و(سليامن (سليم ظ) موىل
طربال) .وأرصح من ذلك يف التعدّ د عدّ (الشيخ سليم ّ
طربال ،من أصحاب الصادق ،وعدّ ه (سليامن موىل طربال) من أصحاب الباقر .»معجم
رجال احلديث ،308-307/9 :الرقم.5552 :
ٍ
املجليس« :الظاهر ّ
الفراء هو سليامنّ ،
بقرينة ما ،ذكر الشيخ يف
فرخم
وقال املح ّقق
أن سليم ّ
ّ
ثم ذكر يف رجال (قر) [كذا ،والصواب( :ق)] :سليامن بن
رجال (قر) :سليامن موىل طربالّ ،
ثم ذكر يف رجال الصادق والكاظم ،وسيجيء يف سليامن ،ويف
الفراء ،موىل طربالّ ،
عمران ّ
ّ
والكل واحد كام يظهر بعد التأ ّمل» .نقد الرجال،354/2 :
الفراء)،
الكنى بعنوان( :أيب عبد اهلل ّ
الرقم 2386 :اهلامش.
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الباب التا�سع�ُ :س َو ْيد
(رجالن)
َ (((
اجلعفي
[ُ ]1/474س َو ْيد بن َغفلة
ّ

الربقي« :إنّه من أولياء أمري املؤمنني».(((
قال
ّ
[ُ ]2/475س َو ْيد بن مسلم اّ
القلء

(((

«موىل شهاب بن عبد ر ّبه ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة ،ذكره أبو الع ّباس يف

الرجال»(((.
ِّ

((( الشهيد«:قال ابن داوود :وهو بالعني املهملة والفاء املفتوحة ،ويف كتاب الشيخ ضبط
الطويس ،الرقم:
باملعجمة ،وهو األشهر» .الحظ :رجال ابن داوود ،180 :الرقم ،728 :رجال
ّ
.589
أيضا :هتذيب التهذيب ،244/4 :الرقم.488 :
((( رجال
الربقي ،4 :وانظرً :
ّ
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :سويد القالنسيّ » .الكايف23/5 :ح 27/3،5ح54/5 ،2
ح.7
((( مل نعثر علی روايته عنه مبارشة.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.510 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

الطويس ،الرقم:
عنونه الشيخ بعنوان« :سويد القلاّ ء» .الفهرست ،الرقم ،330 :رجال
ّ
 .2989والظاهر هّأنام متّحدان.
اخلوئيّ :
قال الس ّيد
«يدل عىل ذلك اقتصار الشيخ يف كتابيه عىل ذكر (سويد القلاّ ء) كام=
ّ
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النجايش عىل ذكر (سويد بن مسلم القلاّ ء) ،فلو كانا رجلني ،لكان عىل ٍّ
كل
=يأيت ،واقتصار
ّ
أعم ممّن كان له كتاب ،ويؤ ّيد ذلك ّ
منهام ذكرمها ،وال سيام ّ
أن الراوي لكتاب
أن موضوع الرجال ّ
والنجايش» .معجم رجال احلديث ،343/9 :الرقم:
(عيل بن النعامن) يف الفهرست
ّ
سويد هو ّ
.5620
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الباب العا�شر((( يف الآحاد
(أحد عرش اً
رجل)
[ ]1/476سلامن
الفاريس
ّ

(((

«موىل رسول اهلل ،يكنّى أبا عبد اهللَّ ،أول األركان األربعة((( ،حاله عظيم جدًّ ا،

مشكور مل يرتدّ ».

[ ]2/477سنان أبو عبد اهلل

(((

(((
مل يذكر
حممد بن
الكش غري ذلك« :روى عن أيب احلسن بن أيب طاهر  ،عن ّ
يِّ ّ

الفاريس ،عن مكرم بن برش ،عن الفضل بن شاذان ،عن أبيه ،عن يونس بن عبد
حييى
ّ
((( (هـ)« :التاسع».
((( الشهيد« :يف اإلكامل :أصله من أصفهان ،وقيل :من رامهرمز ،وتوفيّ سنة سبع وثالثني.
ست وثالثني باملدائن ،ونُقل أنّه :عاش ثالثامئة ومخسني سنة ،قال :وأ ّما مائتني ومخسني
وقيل :سنة ّ
فال ّ
شك فيه» .الحظ :تاريخ بغداد ،171/1 :أسد الغابة ،332-331/2 :االستيعاب:
.638/2
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.586 :
((( الشهيد« :يف كتاب الشيخ :سنان والد عبد اهلل بن سنان ،وكذلك قال ابن داوود» .الحظ:
الطويس،
الطويس ،الرقم ،1444 :وفيه« :سنان أبو عبد اهلل بن سنان موىل قريش» .رجال
رجال
ّ
ّ
الرقم ،2948 :وفيه« :سنان والد عبد اهلل بن سنان» .رجال ابن داوود ،179 :الرقم،723 :
وفيه« :سنان أبو عبد اهلل بن سنان».
مطبعي.
((( (عة)« :ظاهر» ،والظاهر أنّه غلط
ّ
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الرمحن ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل أنّه قال عن سنان :إنّه ال يزداد عىل

الكرب إلاَّ
خريا»(((.
ً

عيل
العقيقي
عيل بن أمحد
ّ
ّ
العلوي :سنان بن عبد الرمحن ،روى أيب عن ّ
وقال الس ّيد ّ
(((
عمـار ،عن أبيه((( ،عن أيب
حممد بن إسحاق بن
ّ
عيل بن أسباط ،عن ّ
ابن احلسن ،عن ّ
ِ
عبد اهللّ :
ت َل ُـه ْم ِمنَّا
ين َس َب َق ْ
أن سنان بن عبد الرمحن من أهل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
ـح ْسنى﴾((( و((( .وحيتمل أن يكون هذا الرجل هو الذي ذكره ِّ
ـي ،وأن يكون
ا ْل ُ
الكش ّ

غريه(((.

[ ]3/478سدير بن حكيم

(((

�ي(((،
حم��م��د ال��ق��ت��ي��ب� ّ
ل�ي ب��ن ّ
«ي��ك �نّ��ى أب���ا ال��ف��ض��ل ،روى ال���ك�ِّش�يِّ ّ ع��ن ع� ّ
(((
ق�����ال :ح��دّ ث��ن��ا ال��ف��ض��ل ب���ن ش������اذان ،ع���ن اب����ن أيب ُع���م�ي�ر ،ع���ن ب���ك���ر
((( رجال ِّ
ـي ،410 :الرقم.770 :
الكش ّ
َّ
ولعل الصواب ما أثبتناه؛ والوجه يف ذلك أنَّا وجدنا
((( (هـ ،ش ،ح ،ع)« :عن» بدل« :بن».
حممد ابن إسحاق بن عماّ ر يف األسانيد ،وهو يروي يف بعض األسانيد عن والده .الحظ :الغيبة
ّ
حممد بن إسحاق الذي يروي عن عماّ ر ،وهكذا
للنعامين 327 :ح ،5اخلصال 35/1 :ح .10أ ّما َّ
ّ
عماّ ر الذي يروي عن أبيه فلم نجدمها يف يشء من األسانيد.
حممد بن
(((
ّ
علـي بن أسباط ،عن ّ
علـي بن احلسن ،عن ّ
اخلراسانـي« :الصحيح :روى أيب عن ّ
إسحاق بن عماّ ر ،عن أبيه ...إلخ».
((( األنبياء.101 :
حجة».
األول جماهيل ،ويف الثاين ضعف ،فال يصلحان َّ
((( الشهيد« :يف طريق احلديث ّ
الطوسـي ،الرقم:
((( الشهيد« :ذكر الشيخ أنَّـهام غريان ،وكذلك ابن داوود» .الحظ :رجال
ّ
 ،2948 ،1444رجال ابن داوود ،179 :الرقم.724 :
((( (ع)« :احلكيم» .وما أثبتناه هو الصواب املعنون يف املصادر الرجال َّية.
املتكرر يف أسانيد ِّ
ـي.
«الثقفي» .والصواب ما أثبتناه ،كام يف املصدر ،فإنّه
((( (س ل):
الكش ّ
ّ
ّ
((( (س ل)« :بكري» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف املصدر.
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ألطوف حول الكعبة
األزدي ،قال :وزعم يل زيد
حممد
ُ
الشحام((( ،قال((( :إنيّ
ّ
ّ
ابن ّ

شحام ما رأيت ما
وك ّفي يف ّ
كف أيب عبد اهلل ودموعه جتري عىل خدّ يه ،فقال :يا ّ
(((
شحام إنيّ طلبت إىل إهلي يف سدير وعبد
ثم قال :يا ّ
ثم بكى ودعا ّ ،
صنع ربيّ إ ّيلّ ،
السالم بن عبد الرمحن ،وكانا يف السجن ،فوهبهام يل وخلىّ سبيلهام»((( ،وهذا حديث

الشحام :من الزعامة ،بمعنى :الضامن والكفالة ،أي :وضمن وتك ّفل يل
((( قوله« :وزعم يل زيد
ّ
عيل« :ذ َّمتي رهينة وأنا به زعيم» أي :كفيل ،أو من الزعم
ّ
صحة ما يرويه .ومنه يف حديث ّ
ّ
الشك دون اجلزم واليقني ،أي :وحدّ ثني به وهو
بمعنى :التك ّلم والتحدّ ث عىل سبيل الظ ّن أو
ّ
أن أحدمها سدير وليس يستيقن ّ
حق غريمها ،أو يعلم ّ
أن
شاك يف أنّه يف سدير وعبد السالم أو يف ّ
الكش ،مع تعليقات الس ّيد الداماد:
اآلخر منهام عبد السالم بن عبد الرمحن أو غريه» .رجال يِّ ّ
.470/2
((( (ع)« :وقال» .وما أثبتناه يف املتن موافق للمصدر.

((( (ع)« :دعا وبكی» بدل« :بكى ودعا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،210 :الرقم ،372 :وفيه« :يف أيب الفضل سدير بن حكيم وعبد السالم بن
((( رجال ّ يِّ
عبد الرمحن».
حمر ًفا إىل« :شديد بن عبد الرمحن»؛ ّ
ألن
قال
ّ
األسرتآبادي« :حيتمل أن يكون لفظ «سدير» ّ
النجايش يف
األزدي» .وذكر
الشيخ ذكر يف أصحاب الصادق« :شديد بن عبد الرمحن
ّ
ّ
الشحام« :إنّه موىل
األزدي وعمومته «شديد وعبد السالم» ،وقال يف زيد
حممد
ّ
ّ
ترمجة بكر بن ّ
األزدي» .منهج املقال.343-342/5 :
شديد بن عبد الرمحن
ّ

وقال املح ّقق
الكش هنا ،لكن ال كام قال املريزا من كون األصل يف
ّ
التسرتي« :التحقيق وهم يِّ ّ
والنجايش يف شديد بن عبد الرمحن،
اخلرب «شديد بن عبد الرمحن» ا ّلذي ذكره الشيخ يف الرجال
ّ
والنجايش يف شديد بن عبد الرمحن ،بل هو «سدير بن عبد
توهم الشيخ يف رجاله
فقلنا يف بكرّ :
ّ
ثمة «عن
حممد بن عبد الرمحن واستدللنا ّ
عم بكر بن ّ
الرمحن» ّ
الكش ّ
ثمة بلفظ األخبار ،كخرب يِّ ّ
الكش هنا عن بكر «طلبت إىل إهلي يف سدير» وخرب الروضة
حممد عن ّ
بكر بن ّ
عمه سدير» وخرب يِّ ّ
حممد عن سدير ،قال يل أبو عبد اهلل :يا سدير ،الزم بيتك» و«عن املعلىّ  :ذهبت
«عن بكر بن ّ
ثمة ،وحينئذ
بكتاب عبد السالم بن نعيم وسدير وغري واحد إىل أيب عبد اهلل »وأشبعنا الكالم ّ
الكش اخلرب الثاين يف عنوان« :سدير بن حكيم وعبد السالم بن عبد الرمحن» يف غري حم ّله.
نقل يِّ ّ
الكش حرص=
والصواب أن ينقل يف عنوان «سدير وعبد السالم ابني عبد الرمحن» ،وإنّام ّ
توهم يِّ ّ
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معترب ّ
علو مرتبتهام((( .
يدل عىل ِّ
(((
وروى((( ِّ
حممد بن مروان((( ،عن
علـي بن ّ
حممد بن مسعود ،عن ّ
ـي عن ّ
الكش ّ

حممد بن عذافر
حممد بن أمحد بن حييى ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عمرو بن عثامن ،عن ّ
ّ
بكل ٍ
أن الصادق قال :سدير((( عصيدة ِّ
ّ
لون((( و(((.
الصرييف) فوقع يف ما وقع» .قاموس الرجال.625-624/4 :
=(سدير بسدير بن حكيم
ّ
والحظ :قاموس الرجال.383-382/2 :
((( الشهيد« :اعتباره من حيث السند ،كام سيأيت الترصيح به يف (باب عبد السالم) .ومع ذلك
ربا نظر؛ ّ
األزدي مشرتك بني رجلني :أحدمها ثقة ،واآلخر ابن
حممد
ّ
ألن بكر بن ّ
ففي كونه معت ً
أخي سدير ،وقد تقدّ م يف الكتاب ما يقتيض التو ّقف يف أمره ،من حيث ّ
إن مدحه ورد بطريق
ضعيفّ .
ولعل املصنّف عدل عن قوله« :طريق صحيح» إىل« :معترب» لذلك ،حيث ّ
إن أحد
ٍ
الرجلني ثقة ،واآلخر ممدوح عىل ذلك الوجه ،إلاَّ ّ
وحينئذ فال حيصل للممدوحني
أن فيه ما فيه،
بذلك ما يوجب قبول روايتهام وإدخاهلام يف هذا القسم ،ملا ذكرناه يف هذه الرواية ،وهي
ّ
والعقيقي حاله
ال��دال عىل ضعفه فضعيف السند،
أج��ود ما ورد .وأ ّم��ا احلديث الثاين
ّ
معلوم».
((( (عة)« :وروى».
«حممد بن» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف
((( (عش ،ت ،س ،ع ،ش ،ح ،هـ) مل تردّ :
الكش.
املصدر؛ ألنّه ّ
متكرر يف أسانيد يِّ ّ
((( (عة)« :ف�يروزان» ،وهو املوافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي
بأيدينا.
األسرتآبادي ّ
مر ذكر ذلك.
((( قد استظهر
أن الصواب« :شديد» ،وقد ّ
ّ
صحف« :سدير» ،وقد َّ
الحظ :منهج املقال ،338/5 :اهلامش.
أن اخلرب ال ّ
((( الشهيد« :ال خيفى ّ
يدل عىل قبول روايته لو سلم سنده ،فكيف مع ضعفه».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،210 :الرقم.371 :
الكش ّ
اخلوئي« :حيتمل داللتها عىل املدح؛ الحتامل أن يراد هبذه اجلملة ّ
قال الس ّيد
أن
ّ
سديرا ال تتغيرّ
ً
ٍ
ٍ
بأي لون كان فهو عصيدة عىل ِّ
كل حال ،وإن اختلفت ألوانه» .معجم رجال احلديث:
حقيقته ِّ
.38/9
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الصرييف ،وكان اسمه (سلمة) ،كان
العقيقي :سدير
عيل بن أمحد
ّ
ّ
وقال الس ّيد ّ

خم ّل ًطا(((.

[َ ]4/479س ْورة -بالراء -بن كليب

بصحة عقيدته يف الباقر والصادق ،وكان معارصمها،
الكش حدي ًثا يشهد
ّ
روى يِّ ّ

ويف الطريق ُح َذ ْيفة بن منصور((( ،وقد ض ّعفه((( ابن ال َغ
ضائري(((.
ّ
[ ]5/480سالم

عيل بن احلسن :سالم واملثنّى بن
الكش« :قال أبو النرض ّ
حممد بن مسعود :قال ّ
قال يِّ ّ

بأس هبم»(((.
الوليد واملثنّى بن عبد الكريم ،ك ّلهم حنّاطون كوف ّيون ال َ

(((
اخلراسانـي ،ثقة ،روى عن أيب جعفر ،وأيب
النجايش« :سالم بن أيب عمرة
وقال
ّ
ّ

العقيقي من قوله« :سدير الصريفيّ  ،واسمه
التسرتي« :أ ّما ما نقله يف اخلالصة عن
((( قال املح ّقق
ّ
ّ
ظاهراّ ،
أيضا اسم .والظاهر عدم وصول نسخة
فإن
(سلمة) ...إلخ ،»...فبال معنى
«سديرا» ً
ً
ً
حمرفة ،بدليل أنّه ال ينقل عنه إلاَّ يف بعض
صحيحة من كتاب
العقيقي إىل العلاَّ مة ،بل ناقصة ّ
ّ
الصرييف ،واسمه :سدير ،وأبا
املواضع ،فاملحتمل وقوع سقط ،وأنّه كان عنون« :أبا الفضل
ّ
الرباوستاين ،واسمه :سلمة» ،قائلاً يف الثاين« :كان خم َّل ًطا» فيأيت ّ
الرباوستاين)
أن (سلمة
الفضل
ّ
ّ
ٍ
«خملصا» بدل« :خم َّل ًطا».
ضعيف ،وحينئذ فيسلم سدير هذا من طعن حم ّقق ،مع أنّه نقل عن نسخة
ً
قاموس الرجال ،625/4 :الرقم.3110 :
((( رجال ِّ
ـي ،376-375 :الرقم.706 :
الكش ّ
أيضا .مناقب آل أيب طالب.250/4 :
ورواه ابن شهر آشوبً 

((( أي« :حذيفة بن منصور».
الغضائري ،50 :الرقم.30 :
((( الحظ :رجال ابن
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،338 :الرقم.623 :
الكش ّ
((( (حج)« :عمرية» .وما أثبتناه موافق ملا يف املتن.
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عبد اهلل» (((و(((.
الكش((( .
ويمكن أن يكون هذا هو الذي ذكره يِّ ّ

النخعي
أخريا-
ّ
[ُ ]6/481سكَيّ -
بضم السني ،والنون ً
(للطوسـي).467 :
((( الحظ :روايته عن الباقر يف :الغيبة
ّ

وأ ّما روايته عن الصادق فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم.502 :
((( رجال
يّ
((( الشهيد« :اعلم ّ
كثريا ،فاملصنّف ذكر «سالم»
أن كالم اجلامعة يف هذا الباب قد اختلف ً
ثم ذكر «سلم» بغري
للكيش
باأللف تب ًعا
والنجايش ،وجعله «حنّا ًطا» بالنون عىل النسخ املعتربة؛ ّ
ّ
ّ
والنجايش وافقه يف الكنية ،لكن
أيضا ،وجعل كنيته أبا الفضل مكبرّ ً ا.
ألف «احلنّاط» بالنون ً
ّ
جعل اسمه «سالـماً » باأللف قبل اللاَّ م.
وأ ّما الشيخ فذكر يف كتابه الرجلني «سلم» بغري ألف ،وجعل «احلنّاط» بالنون ،كنيته أبو ال ُف َضيل،
ثم الياء املثنّاة من حتت ،وكنيته أبو الفضل مك ّب ًـرا ،وتبعه عىل
ُم َص ّغ ًرا ،واآلخر «اخل ّياط» باخلاء ّ
املجردين عن األب ،ولك َّن
ذلك ابن داوود ومل يذكر (سالم) باأللف بام يناسب حال الرجلني ّ
أيضا «سالم
األول ،وذكر ً
الشيخ ذكر ً
أيضا «سالم بن غانم احلنّاط» بالنون ،فيمكن أن يكون هو ّ
النجايش ،فيمكن -كام قال املصنّف -أن يكون هو املطلوب،
اخلراساين» كام ذكره
ابن أيب عمرة
ّ
ّ
النجايش ،الرقم،502 :
الكش ،338 :الرقم  ،623رجال
ّ
واألمر ملتبس جدًّ ا .الحظ :رجال يِّ ّ
الطويس ،الرقم.2891 ،2889 ،2903 ،2900 :
 ،508رجال
ّ
تنبيه:

ذكره الشيخ يف فهرسته« :سالم بن عمرو» .الفهرست ،الرقم.349 :

قال الس ّيد
تعرض لـ(سالم بن
ّ
يتعرض الشيخ يف الفهرست هلذا العنوان ،وإنّام ّ
اخلوئي« :مل ّ
تعرض ّ
تعرض
عمرو) ،وذكر طريقه إليه وهو بعينه طريق
كل منهام ملا ّ
النجايش .ويظهر من عدم ّ
ّ
حمرفة أو ّ
له اآلخر مع حّاتاد الطريق حِّاتادمهاّ ،
أن «أبا عمرة» اسمه:
وأن نسخة الفهرست إ ّما َّ
«عمرو» ،واهلل العامل» .معجم رجال احلديث ،179/9 :الرقم.5277 :
كام استظهر حّ
االت��اد مجاعة ُأخ��ر .نقد الرجال ،342/2 :الرقم ،2333 :روض��ة املتّقني:
 ،370/14منتهى املقال ،359/3 :الرقم.1326 :
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الكش حدي ًثا يصف فيه تع ّبده»((( .
«روى يِّ ّ

[ ]7/482سلم((( احلنّاط((( ،باحلاء املهملة ،والنون.
كويف ،موىل((( ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل .(((ذكره أبو الع ّباس»(((.
«أبو الفضلّ ،
حممد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب األكرم
[ ]8/483سالمة بن ّ
ثم النون -شيخ من أصحابنا ،ثقة
«أبو احلسن
األرزين -بالراء قبل الزايّ ،
ّ
وعلـي بن احلسني بن بابويه»(((.
جليل((( ،روى عن ابن الوليد
ّ

(((

((( رجال ِّ
ـي ،370 :الرقم.691 :
الكش ّ

واقفي ،ومع ذلك؛ فال دالل َة يف احلديث
الشهيد« :يف طريقه إبراهيم بن عبد احلميد ،وهو
ّ
عىل قبول روايته؛ ّ
حج ترك النساء وال ِّطيب والثياب والطعام الط ّيب ،وكان
ألن حاصله :أنّه لـماَّ ّ
ال يرفع رأسه داخل املسجد إىل السامء».
((( (عة)« :سامل» .وهو موافق ملا يف املصدرّ ،إال َّ
أن مجيع النسخ التي بأيدينا موافقة ملا أثبتناه.
ثم ّ
الطويس،
الربقي يف أصحاب الصادق أثبتاه بعنوان« :سلم» .رجال
إن الشيخ وكذا
ّ
ّ
ّ
الربقي.33 :
الرقم ،2903 ،2900 :رجال
ّ
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :سامل أيب الفضل» .الحظ :الكايف 35/3 :ح ،1هتذيب
األحكام 459/7 :ح 200-199/8 ،47ح.7
((( (ح) مل ترد« :موىل» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 35/3 :ح 165/5 ،1ح ،4وقد ورد روايته عن
الباقر .الحظ :الكايف 412/1 :ح 425/1 ،1ح.67
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.508 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :ثقة» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
اخلراسانـي« :الظاهر أنّه سقطت كلمة (ثقة) من الناسخّ ،
النجاش...
فإن الظاهر أنّه عبارة
(((
ّ
يّ
النجايش بعينها( :شيخ من أصحابنا ،ثقة ،جليل القدر) .ويف النسخة التي كانت عند
عبارة
ّ
أيضا ثابتة».
املامقاين ً
ّ
النجاش ،الرقم.514 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
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[]9/484
الس َل ِم ّي
ّ
رسي -بالراء -بن عبد اهلل بن يعقوب ُّ
«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل .ذكره أصحابنا يف الرجال»(((.
ّ
حممد
[ ]10/485سلمة بن ّ
ثقة(((.
[ ]11/486اَّ
يلمي
سلر بن عبد العزيز الدَ
ّ

أبو ُيعىل -قدَّ س اهلل روحه -شيخنا املتقدِّ م((( يف الفقه واألدب وغريمها ،كان ثق ًة،

وجها ،له (املقنع يف املذهب) ،و(التقريب يف أصول الفقه) ،و(املراسم يف الفقه) ،و(الر ّد
ً
(((
البرصي يف نقض الشايف)((( ،و(التذكرة يف حقيقة اجلوهر).
عىل أيب احلسني
ّ

قرأ عىل املفيد ،وعىل الس ّيد املرتىض (قدَّ س اهلل روحه).
النجاش ،الرقم.518 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
حممد أخي منصور عند أخيهّ ،
ولعل ما ذكره املصنّف
التسرتي« :و ّثق
(((
ّ
النجاش سلمة بن ّ
يّ
ذاك».
النجايش مطل ًقا ،وذكره ابن
أيضا وال
الشهيد« :مل يذكر توثيقه غري املصنّف ،ومل يذكره الشيخ ً
ّ
أيضا».
الكش مهملاً عن املدح وضدّ ه ،وذكره الشيخ يف الفهرست مهملاً ً
داوود نقلاً عن يِّ ّ

النجايش ،الرقم:
كويف» .رجال
أقول :بل ورد يف رجال
حممد ،أخو منصورّ ،
النجايش« :سلمة بن َّ
ّ
ّ
كويف،
حممد أخو منصورّ ،
 .499الحظ :رجال ابن داوود ،175 :الرقم ،709 :وفيه :سلمة بن َّ
حممد».
الكش .الفهرست ،الرقم ،325 :وفيه« :سلمة بن ّ
مهمل ،ومل نعثر عليه يف رجال يِّ ّ

((( (عش ،ت ،س)« :املقدّ م».
((( (ح ،عة)« :احلسن»ّ .
ولعل الصواب ما أثبتناه بقرينة قوله« :يف نقض الشايف» ،وأ ّما أبو احلسن
البرصي فتوفيّ قبل الس ّيد املرتضی حتّی أ ّلف كتا ًبا يف نقض الشايف.
ّ
أن الس ّيد املرتضی أمر ّ
«بخط شيخنا ّ
ِّ
سال ًرا بنقض نقض الشايف فنقضه .الشايف
البهائي:
(((
ّ
البرصي كتب نقض الشايف ،وسلاّ ر
للس ّيد املرتضی يف نقض الكايف لعبد اجل ّبار ،وأبو احلسني
ّ
كتب نقض نقض الشايف».
54



يف ال�شني
وفيه بابان

الباب الأ ّول�ُ :شعيب
(ثالثة رجال)
العقرقوفـي
[ُ ]1/487شعيب
ّ

(((

«أبو يعقوب ،ابن أخت أيب بصري((( حييى بن القاسم ،روى عن أيب عبد اهلل ،وأيب

احلسن ،(((عني ،ثقة(((»(((.

[ُ ]2/488شعيب بن أعني احلدّ اد
((( هو ُ
العقرقوفـي» ،كام يف الفهرست ،الرقم ،351 :رجال الطوسيّ  ،الرقم:
«شعيب بن يعقوب
ّ
الربقي.29 :
 ،3005رجال
ّ
((( الشهيد« :ليس هذا أبا بصري املشهور بالفضلّ ،
فإن ذلك اسمه «ليث» .وهذا (حييى بن
القاسم) مذكور يف قسم الضعفاء».
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 175/2 :ح 364/2 ،1ح 377/2 ،2ح،8
 475/3ح 488/4 ،6ح 263/5 ،5ح 399/5 ،2ح 16/6 ،2ح 171/7 ،1ح،4
 222/8ح ،279وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم ففي :الكايف 192/8 :ح ،224من
ال حيرضه الفقيه 385/2 :ح ،2771دالئل اإلمامة 332 :ح ،33هتذيب األحكام487/7 :
ح 25/10 ،165ح.76
((( (ح ،عة)« :ثقة ،عني» بدل« :عني ،ثقة».
املحكي عنه يف منهج املقال
اخلراساين« :عني ،ثقة .وقد سقطت هذه الكلمة من النسخة ،ففي
ّ
ّ
وتنقيح املقال ثبوهتا» .منهج املقال ،167-163/6 :الرقم ،2802 :تنقيح املقال (ط ق):
.86/2
النجاش ،الرقم.520 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
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«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ذكره أصحابنا يف الرجال»(((.
ّ

فضال ،عن ُشعيب
عيل بن احلسن بن ّ
الكش« :قال ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ
قال يِّ ّ

يروي((( عنه سيف بن عمرية؟ قال((( :هو ثقة»((( .
[ُ ]3/489شعيب

الكش يف سند ضعيف جدًّ ا((( ،ذكرناه يف كتابنا
عيل بن احلسني ،روى يِّ ّ
موىل ّ

عيل بن احلسني وكان فيام علمناه
الكبري ،عن أيب عبد اهلل أنّه قالُ :شعيب موىل ّ

خيارا(((.
ً

((( الحظ :بصائر الدرجات 412/1 :ح ،1الكايف 424-423/5 :ح ،2األمايل (للصدوق)4 :
ح ،6هتذيب األحكام 470/7 :ح.93
النجاش ،الرقم.521 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :الذي روی»( ،م)« :الذي يروي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح)« :وقال»( ،س ،ت ،ع ،م ،عة)« :فقال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،318 :وعدّ ه الشيخ املفيد« من الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ منهم
الكش ّ
احلالل واحلرام ،وال ُفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم ،وال طريق لذ ّم واحد منهم» .الر ّد
عىل أصحاب العدد.43 :
((( الشهيد« :هذا اخلرب -مع ضعف طريقه جدًّ ا -إنّام ّ
يدل عىل مدح ال عىل تعديل ،وكيف كان
فال وجه ِ
لذكره يف هذا القسم».
((( ينظر :رجال ِّ
ـي ،128 :الرقم.205 :
الكش ّ
58

الباب الثاين :يف الآحاد
ش ْحبِيل
[ ]1/490رُ َ

(أربعة رجال)

«وهبرية ،وكريب ،وبريد((( ،وشمري((( -ويقال :شتري ،-هؤالء إخوة من أصحاب
ٍ
أمري املؤمننيُ ،قتلوا بص ّفنيُّ ،
واحد يأخذ الراية بعد آخر حتّى ُقتلوا»(((.
كل
[ ]2/491شهاب بن عبد ر ِّبه
الكش« :عن شهاب ،وعبد الرحيم ،وعبد اخلالق ،ووهب ولد عبد
قال أبو عمرو يِّ ّ

ر ّبه من((( موايل بني أسد ،من ُص َلحاء املوايل»(((.

وقد ذكرنا ما يتع ّلق بذ ّمه ومدحه((( ،وبينَّاه يف كتابنا الكبري.

((( الشهيد« :يف كتاب الشيخ :يزيد بالياء والزاي» .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم .623 :وفيه:
«بريد» .نعم ،يف بعض نسخه« :يزيد».
((( (حج)« :سمري» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .623 :والحظ :ترمجة سفيان بن يزيد ،ففي
أيضا.
حررنا ما يرتبط باملقام ً
هامشه ّ
((( (ش) مل ترد« :من».
((( رجال ِّ
ـي ،413 :الرقم.778 :
الكش ّ
((( الشهيد« :طرق الذ ّم ضعيفة ،واالعتامد يف املدح عىل كالم ِّ
ـي السابق ،املوجب إلدخاله
الكش ّ
يف احلسن».
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[ ]3/492شاذان بن اخلليل

(((

من أصحاب يونس(((.
[ ]4/493شجرة بن ميمون بن أيب أراكة
«ثقة»(((.

((( الشهيد« :أبو الفضل بن شاذان».

اخلراسانـي« :هو والد الفضل بن شاذان».
ّ
النجايش يف ترمجة ولده الفضل ،وقال :كان أبوه [أي :والد الفضل] من أصحاب
((( أقول« :ذكره
ّ
النجايش ،الرقم .840 :فالظاهر ّ
النجايش ،ولكن
أن ما ذكره العلاَّ مة مأخوذ من
يونس» .رجال
ّ
ّ
مل ِ
األول ،فكون الرجل من أصحاب يونس ليس من أمارات الوثاقة
ندر وجه ذكره يف القسم ّ
واالعتامد علی قوله ،كام ال خيفی.
النجاشـي ،الرقم:
علـي بن شجرة» .رجال
النجايش يف ترمجة ولده
((( «هذا مأخوذ ّمما ذكره
ّ
ّ
ّ
.720
تنبيه:

الوابيش،
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق« :شجرة بن ميمون ،أيب أراكة الن ّبال
ّ
الطويس ،الرقم.3018 :
الكويف» .رجال
موالهم
ّ
ّ
النجايش ّ
اخلوئيّ :
قال الس ّيد
أن أبا أراكة والد ميمون ،ورصيح الشيخ يف ترمجة
«إن رصيح
ّ
ّ
برش وظاهره هناّ ،
أن أبا أراكة كنية ميمون نفسه ،وال يبعد أن تكون زيادة كلمة «ابن» يف
النجايش من سهو القلم ،أو من زيادة الن ُّساخ» .معجم رجال احلديث ،16/10 :الرقم:
كالم
ّ
.5694
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يف ال�صاد

وفيه أربعة أبواب

الباب الأ َّول� :صالح
(ثالثة رجال)
اخلواري
[ ]1/494صالح بن موسى
ّ

(((

«من أصحاب الصادق ،أحد أركان حفيظ النّسب(((»(((.
املوحدة ،-ونسب ما هنا إىل
((( الشهيد« :قال ابن داوود :هو اجلواربيّ  -باجليم والراء والباء
ّ
الوهم» .الحظ :رجال ابن داوود ،186 :الرقم.759 :
يب» ،واخلوارب:
يب»» .ويف منهج املقال« :اخلار ّ
يب» .قالوا :الصحيح «اجلوار ّ
اخلراساين« :اخلوار ّ
ّ
قرى بمرص» .منهج املقال.115/4 :
((( (ش ل ،عة) «حفظ النسب» بدل« :حفيظ النسب» .وما أثبتناه موافق ملا يف مجيع النسخ التي
بأيدينا.
ِّ
بخط الس ّيد مجال الدين ابن
الشهيد« :ويف بعض النسخ« :أحد أركان حفظ النسب» هكذا
طاووس نقلاً عن كتاب الشيخ ،وكذلك يف نسخة معتربة من كتاب الشيخ» .الحظ :رجال
الطويس ،الرقم ،3038 :وفيه« :أحد أركان حفظ النسب» .والحظ يف :رجال ابن داوود:
ّ
 ،186الرقم ،759 :وفيه« :أحد أركان النسب».
اجلواربـي».
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .3038 :وفيه« :صالح بن موسى
ّ
يب»،
وكذا يف رجال ابن داوود ،186 :الرقم ،759 :وقال« :ومن أصحابنا من تومهه «اخلوار ّ
وهو تصحيف».
نسابة ،فإمام ّيته
ثم إنّه قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :قوله« :أحد أركان حفظ النسب» ال يفيد سوى أنّه ّ
ّ
غري معلومة ،فضلاً عن ممدوح ّيته؛ فعنوان اخلالصة له متوهمِّ ً ا ّ
أن وراءه يشء يف غري حم ّله».
قاموس الرجال.471/5 :
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داين
اهلم ّ
حممد ْ
[ ]2/495صالح بن ّ
«من أصحاب أيب احلسن الثالث ،ثقة(((»(((.
[ ]3/496صالح بن ِميثم

حممد بن احلسني ،عن صفوان بن حييى،
عيل بن أمحد
العقيقي عن أبيه ،عن ّ
ّ
روى ّ

وأحب
عن يعقوب بن ُشعيب بن ميثم ،عن صالح قال له أبو جعفر :إنيّ أح ّبك،
ّ
أباك ح ًّبا شديدً ا(((.

اخلراسانـي« :بإثبات (ثقة) يف حمكيه يف منهج املقال وتنقيح املقال» .تنقيح املقال (ط ق):
(((
ّ
 ،94/2منهج املقال.98/6 :
(اهلمذانـي)».
اهلمداين
حممد
((( رجال
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .5703 :وفيه« :صالح بن َّ
ّ
((( الشهيد« :فيه مع ضعف السند أنّه شهادة لنفسه».
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الباب ال ّثاين� :صباح
(رجالن)

(((

زاري
الـح ّذاء ال َف ّ
[َ ]1/497ص ّباح بن َصبِيح َ
«موالهم ،إم��ام مسجد دار اللؤلؤ

(((

اهلل.(((»(((

بالكوفة ،ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد

حممد املزنيّ الكوفيّ  ،وجعله ثقة ،روى عن أيب
((( الشهيد« :زاد
النجاش ص ّباح بن حييى أبو ّ
يّ
النجايش ،الرقم،537 :
جعفر وأيب عبد اهلل ،وكذلك ذكره ابن داوود» .الحظ :رجال
ّ
كويف ،ثقة».
حممد
املزينّ ...
رجال ابن داوود ،187 :الرقم ،764 :وفيه« :ص ّباح بن حييى بن ّ
ّ
((( (عة)« :الؤلؤة» .وهو موافق ملا يف املصدر ّإال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.

النجايش ِّ
بخط ابن طاووس :دار اللؤلؤ بغري تاء .وهو أصل كتاب املصنّف
الشهيد« :يف كتاب
ّ
النجايش ،الرقم:
وكذلك يف كتاب الشيخ وكتاب ابن داوود ،وهو الصحيح» .الحظ :رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،3047 :رجال ابن داوود :186 ،الرقم .761
 ،538رجال
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :هتذيب األحكام 8/3 :ح ،22األمايل (للطوسيّ )-415 :
 416ح 734 ،84ح ،4كام أنّه روی عن الكاظم يف الكايف 543/2 :ح 543/2 ،9ح،11
أيضا .الحظ :التوحيد 347 :ح.4
 283/4ح ،1وقد وجدنا روايته عن أيب جعفرً 
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.538 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

قال الشيخ يف الفهرست« :صباح احل� ّ�ذاء» .الفهرست ،الرقم ،368 :وقال يف رجاله يف
الطويس ،الرقم ،3047 :وقال فيه
الفزاري» .رجال
أصحاب الصادق« :الصباح بن صبيح
ّ
ّ
أيضا« :صباح ّ
الطويس ،الرقم=.3050 :
الكويف» .رجال
احلذاء
ً
ّ
ّ
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[ ]2/498صباح
«أخو عماّ ر
الساباطي((( ،ثقة»(((.
ّ

اخلوئي« :ال خيفى ّ
=قال الس ّيد
أن كالم الشيخ يف الرجال ،وإن كان يظهر منه تغاير صباح
ّ
احلذاء والصباح بن صبيح َّ
َّ
ّ
الشك يف حّاتادمها بقرينة اقتصار
الفزاري ،إلاَّ أنّه ال ينبغي
احلذاء
ّ
الشيخ يف الفهرست عىل ترمجة صباح َّ
النجايش عىل ترمجة صباح بن صبيح،
احلذاء ،واقتصار
ّ
وطريق ّ
كل منهام إليه محيد ،عن القاسم بن إسامعيل ،عن عبيس بن هشام ،عنه ،ومن املحتمل ّ
أن
ذكر الشيخ له متعدّ ًدا إنّام هو لوروده بعنوانني يف الروايات ،واهلل العامل» .معجم رجال احلديث:
 ،101/10الرقم.5887 :
ِ
عامر».
((( الشهيد« :مل يكن َف َطح ًّيا كأخيه ّ
الساباطي» .رجال
عامر بن موسی
((( «ما ذكره يف املتن مأخوذ ممَّا أفاده
ّ
النجاش يف ترمجة أخيه ّ
يّ
النجايش ،الرقم.779 :
ّ
وذكره الشيخ يف رجاله ،وكذا
الطويس ،الرقم:
الربقي يف أصحاب الصادق .رجال
ّ
ّ
الربقي.38 :
 ،3044رجال
ّ
66

الباب ال َّثالث� :صفوان
(رجالن)
[ ]1/499صفوان بن حييى
(((
كوفـي.
ابري،
الس ّ
ّ
حممد ال َب َج ّيل ،موىل بجيلة ،ب ّياع ّ
أبو ّ

قال الشيخ
الطويس« :إنّه أوثق أهل زمانه عند أصحاب احلديث وغريهم ،وكان
ّ

يصليّ َّ
كل يو ٍم((( مخسني ومائة ركعة ،ويصوم يف السنة ثالثة أشهر ،وخيرج زكاة ماله يف

ّ
وعيل بن النعامن يف بيت
كل سنة ثالث ّ
مرات ،وذلك أنّه اشرتك هو وعبد اهلل بن ُجنْدَ ب ّ
اهلل احلرام فتعاقدوا((( مجي ًعا َّ
أن َمن مات واحد((( منهم يصليّ من بقي صالته ويصوم

عنه ويصل((( ما دام ح ًّيا ،فامت صاحباه وبقي صفوان بعدمها وكان يفي((( هلام بذلك،
ٍ
وحيج عنهام ويصوم عنهام((( ّ
الرب والصالح
فيصليّ عنهام ،ويزكّي عنهام
ّ
وكل يشء من ّ
الربقي:
((( (عة) زيادة« :بني» .وما أثبتناه موافق ملا يف الفهرست ،الرقم .356 :الحظ :رجال
ّ
.55
((( (م ،عة) زيادة« :وليلة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :وتعاقدوا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) مل ترد« :واحد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«وحيج عنه ويزكّي عنه».
((( (ش ،ع) مل ترد« :ويص ّلـي»( .عة):
ّ
((( (عة)« :بقي».
وحيج عنهام ويصوم
وحيج عنهام ويزكّي عنهام» بدل« :ويزكّي عنهام
((( (عة)« :ويصوم عنهام
ّ
ّ
عنهام» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه»(((.
وكان وكيل الرضا.(((
يصح عن صفوان بن حييى
الكش« :أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما ّ
وقال أبو عمرو يِّ ّ

السابري ،واإلقرار له بالفقه يف آخرين((( ،يأيت ذكرهم يف موضعهم((( ،إن شاء اهلل
ب ّياع
ّ

تعاىل.

(((
معمر
وروى عن
حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن ّ
حممد بن قولويه عن أمحد بن ّ
ّ

ابن خلاّ د ،قال :قال أبو احلسن :ما ذئبان ضاريان يف غنم قد غاب عنها رعاؤها

حيب الرئاسة»(((.
ثم قال :لك ّن صفوان ال ّ
بأرض يف دين املسلم من ّ
حب الرئاسةّ ،
ّ

«وكانت((( له عند الرضا منزلة رشيفة ،وتوكّل للرضا وأيب جعفر ،وسلم

مذهبه من الوقف ،وكانت له منزلة من الزهد ،والعبادة»(((.

النجاشـي ،الرقم ،524 :االختصاص-88 :
((( الفهرست ،الرقم .356 :وقريب منه يف رجال
ّ
.89
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.5311 :
الكش،556 :
(((
البهائي« :أحدٌ من أمجع أصحابنا علی تصحيح ما ّ
ّ
يصح عنه» .الحظ :رجال ّ يِّ
الرقم.1050 :
((( (عة)« :ومواضعهم».
((( (عة) مل ترد« :عن».
((( رجال ِّ
ـي ،503 :الرقم.966 :
الكش ّ
ِّ
الكش
الشهيد« :هذه لفظ الرواية يف كتاب
بخط الس ّيد ابن طاووس .والصواب :رعاهتا
يِّ ّ
ٍ
قاض ،وأ ّما الرعاء باملدّ فهو صوت».
بالتاء موضع الواو  ،مجع راعٍ ،كقضاة مجع

((( (ح ،عة)« :وكان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم:
((( من وقوله« :وكانت له عند الرضا »إلی آخ��ره مأخوذ من رج��ال
يّ
.524
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ِ
األسدي
الـم ِغرية
ّ
[ ]2/500صفوان بن م ْهران بن ُ

(((

حممد ،اجلماّ ل ،ثقة»(((.
كويف ،يكنّى :أبا ّ
ثم موىل بني كاهل منهمّ ،
«موالهمّ ،

اجلامل» .الكايف 143/1 :ح309/1 ،2
((( قد ورد يف أسانيد كثري من الروايات بعنوان« :صفوان ّ
ح 311/1 ،6ح 456/1 ،15ح 58/2 ،5ح 58/2 ،6ح 61/2 ،7ح 96/2 ،5ح،14
 127/2ح 155/2 ،15ح 178/2 ،23ح ،14وغريها.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم« ،525 :وعدّ ه املفيد ممَّن روى
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النص باإلمامة من أيب عبد اهلل الصادق عىل ابنه أيب احلسن موسى من شيوخ
رصيح ّ
وخاصته وبطانته وثقاته الفقهاء» .اإلرشاد ،216/2 :وهكذا ابن شهر
أصحاب أيب عبد اهلل
ّ
آشوب .الحظ :مناقب آل أيب طالب.321/4 :
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الباب ال َّرابع :يف الآحاد
(ثالثة رجال)
بالصاد املهملة املفتوحة قبل العني املهملة وبعدها ،والعني
[َ ]1/501ص ْع َص َعةّ -

بضم الصاد املهملة ،وإسكان الواو.
املهملة قبل اهلاء ً
أيضا -بن ُصوحانّ ،

عظيم القدر ،من أصحاب أمري املؤمنني« .(((روي عن الصادق (((قال:

ما كان مع أمري املؤمنني من يعرف ح ّقه إلاَّ صعصعة وأصحابه»(((.

[َ ]2/502صبِيح -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة-

الصائغ

كويف ،ثقة»(((.
عيلّ ،
«أبو ّ

[ ]3/503صدقة بن ُبنْدار -بالنون بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والدال والراء

القم ّي
املهملتنيِّ -

((( مل ِ
ندر مستند هذا العبارة.
((( (عة) زيادة« :أنّه».
((( الرواية مأخوذة من رجال ِّ
ـي ،68 :الرقم.122 :
الكش ّ

الربقي،5 :
خواص أصحاب أمري املؤمنني ،من ربيعة .الحظ :رجال
الربقي من
وذكره
ّ
ّ
ّ
وانظر :هتذيب الكامل ،169-167/13 :الرقم ،2876 :وهتذيب التهذيب،371-370/4 :
الرقم.738 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.541 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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(التجمل واملروءة) ،حسن،
«أبو سهل ،قديم السامع ،وكان ثقة خيرّ ً ا ،له كتاب
ّ

صحيح احلديث»(((.

النجاش ،الرقم.544 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
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يف َّ
ال�ضاد

(وفيه رجالن)

الشيباين
[ ]1/504رضيس بن عبد امللك بن أعني
ّ
روى
سمعت أشياخي يقولون :رضيس إنّام ُس ّمي
الكش عن محدويه ،قال:
ُ
يِّ ّ
الكنايس؛ ّ
ألن جتارته((( بالكناسة .وكانت حتته بنت ْحمُران((( .وهو خري فاضل ،ثقة(((.
ّ
الض ّحاك
[َّ ]2/505

يب ،أدرك أبا عبد اهلل ،وقال قوم من أصحابنا:
كويف ،عر ّ
ميّ ،
«أبو مالك احلَضرْ َ ّ
روى عنه ،وقال آخرون :مل ِ
يرو عنه((( ،وروى عن أيب احلسن .وكان متك ّل ًام ،ثقة،

ثقة((( يف احلديث»(((.

((( (عة) زيادة« :كان» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
عمه».
(((
ّ
البهائي« :الظاهر أنّه محران بن أعني أخو زرارة ،فتكون بنت ّ
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال ِّ
ـي ،313 :الرقم .566 :وعنوانه هكذا:
الكش ّ
«ما روي يف رضيس بن عبد امللك بن أعني ّ
يباين».
الش ّ
التسرتي« :الظاهر وقوع حتريف ،إ ّما يف العنوان وإ ّما يف اخلرب ،فعنوانه «ما روي
قال املح ّقق
ّ
«الكنايس» ،وإ ّما األصل يف
الشيباين» ،فإ ّما كان مع زيادة
يف رضيس بن عبد امللك بن أعني
ّ
ّ
الكنايس» ...إلخ« ،سمعت أشياخي يقولونّ :
إن
سمي
خربه «سمعت أشياخي يقولون :إنّام ّ
ّ
الكنايس» ...إلخ ،ليحصل ربط يف الكالم» .قاموس الرجال:
سمي
هذا رضيس
الكنايس ،وإنّام ّ
ّ
ّ
.542/5

((( مل نعثر علی روايته عن الصادق نعم ،ذكره الشيخيف رجاله يف أصحاب الصادق.
الربقي.42 :
الربقي .رجال
الطويس ،الرقم .3074 :وهكذا
رجال
ّ
ّ
ّ
((( (عة) مل ترد« :ثقة» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.546 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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يف ّ
الطاء
(رجالن)

[ ]1/506اَّ
طلب -بتشديد اللاَّ م -بن َح ْو َشب -بالشني املعجمة -بن يزيد بن

احلارث

(((

حممد كتا ًبا»(((.
«كويف ،ثقة ،روى عن جعفر بن ّ
ّ
[ ]2/507طاهر
«غالم أيب((( اجليش((( كان متك ّلماً  ،وعليه كان ابتداء قراءة شيخنا أيب عبد اهلل

املفيد.(((»

الطوسـي ،الرقم.3083 :
النجاشـي ،الرقم ،549 :رجال
((( يكنّی بـ« :أيب رويم» .الحظ :رجال
ّ
ّ
النجاشـي ،الرقم.549 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
العوام بن حوشب ،روى عن :جعفر
الرازي« :طلاّ ب بن حوشب
قال
الشيباين ،أبو رويم أخو ّ
ّ
ّ
القريش وموسى بن
حممد وأيب بكر بن نافع موىل ابن عمر ،روى عنه :عبد اهلل بن عمر
ابن ّ
ّ
األمحيس سمعت أيب يقول ذلك ،أخربنا عبد الرمحن
وحممد بن إسامعيل
عبد الرمحن
املرسوقي ّ
ّ
ّ
أيضا:
قال :سألت أيب عنه؟ فقال :صالح» .اجلرح والتعديل ،502/4 :الرقم .2209 :والحظ ً
تاريخ اإلسالم.205/14 :

((( (هـ ،ح)« :أبوه» بدل« :أيب» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر .ومثله يف الفهرست ،الرقم.371 :
((( (م ل ،عة)« :احلبيش» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر .ومثله يف الفهرست ،الرقم.371 :
((( ما نقله ّ
أيضا :الفهرست،
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
النجاشـي ،الرقم .552 :والحظ ً
ّ
الرقم.371 :
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يف َّ
الظاء

(ثالثة رجال)

[ ]1/508ظامل بن رساق

(((

«يكنّى أبا الصفرة ،والد املهلب ،من رجال أمري املؤمنني ،وكان شيعياِ ،
وقدم
ًّ

ّ
وصىل
أزدي ،فامت بالبرصة،
يوم((( اجلمل فقال لعل :أما واهلل لو شهدتك ما قاتلك
ّ
عيل»(((.(((
عليه ّ

[ ]2/509ظريف بن ناصح

(((

كويف ،نشأ ببغداد ،وكان ثقة يف حديثه صدو ًقا»(((.
«أصله ّ
[ ]3/510ظفر بن حمُ ْ دُ ون

(((

أبو منصور
البادرائي(((.
ّ
النجايش« :إنّه من أصحابنا»(((.
قال
ّ
«بضم السني».
((( الشهيد:
ّ
((( يف املصدر« :بعد» .وكذا يف رجال ابن داوود ،191 :الرقم.783 :
((( (ش)« :أمري املؤمنني» .وكذا يف رجال ابن داوود ،191 :الرقم .783 :وما أثبتناه موافق
للمصدر.
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،638 :وانظر :هتذيب التهذيب،293/10 :
الرقم.578 :
((( وقد وقع بعنوان« :ظريف ،ب ّياع األكفان» يف سند رواية .هتذيب األحكام 196/6 :ح.56
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.553 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
البادرائي ،أبو
((( قد وقع يف سند رواية يف أمايل الشيخ هكذا« :ظفر بن محدون بن أمحد بن شداد
ّ
الطويس) 405 :ح.57
منصور» .األمايل (للشيخ
ّ
«البادراي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصادر الرجال َّية.
((( (عش ،ت):
ّ
النجاش ،الرقم.554 :
((( رجال
يّ
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البادرائي ،أبو منصور ،روى عن
ضائري« :ظفر بن محدون بن شدّ اد
وقال ابن ال َغ
ّ
ّ

إبراهيم
األمحري((( ،كان((( يف مذهبه ضعف»(((.
ّ

واألقوى عندي التو ّقف يف روايته؛ لطعن هذا الشيخ فيه(((.

«األمحدي» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،وقال الشيخ يف رجاله يف َمن مل ِ
يرو عنهم:
((( (س):
ّ
األمحري ،أخربنا عنه ابن شبل الوكيل».
البادرائي ،روى عن إبراهيم بن إسحاق
حممد
ّ
ّ
«ظفر بن ّ
الطويس ،الرقم.6157 :
رجال
ّ
((( (عة)« :إنّه كان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري.72 :
((( رجال ابن
ّ
((( فعليه الأَ ْولی ِذكره يف القسم الثاين من هذا الكتاب.
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يف العني

وفيه مخسة وعرشون با ًبا

علي
الباب الأ ّولّ :
(أربعة وسبعون اً
رجل)

(((

األسدي
الوالبي
عيل بن ربيعة
ّ
ّ
[ّ ]1/511

«من أصحاب أمري املؤمنني((( ،وكان من ال ُع ّباد»(((.

عيل بن احلسني األصغر
[ّ ]2/512

بالطف»(((.
« ُقتل معه
ّ

البغدادي
عيل بن َي ْقطني بن موسى
ّ
[ّ ]3/513

كويف األصل ،روى عن أيب عبد اهلل حدي ًثا واح��دً ا(((،
«سكن بغداد ،وهو
ّ

اخلراسانـي« :ومل يذكر ّإال اثنني وسبعني ً
رجال .والساقط -عىل ما حكاه يف املنهج وتنقيح
(((
ّ
عيل بن عط ّية ،ثقة .حكاه يف املنهج» .منهج املقال،32/7 :
عيل بن بشري ،ثقةّ ،
املقال -هذاّ :
الرقم.3889 :
((( (ش) زيادة« :عليّ ».
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،653 :كام ذكره يف أصحاب احلسن .الحظ:
الطويس ،الرقم ،713 :وانظر :هتذيب التهذيب ،282-281/7 :الرقم.542 :
رجال
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.1002 :
التسرتي علی رواية عليّ بن يقطني عن الصادقّ 
بأن عليّ بن يقطني،
((( وقد استشكل املح ّقق
ّ
«ولد سنة 124هـ ،فهربت أ ّمه به إىل املدينة ورجعت بعد ظهور الدولة الع ّباس َّية ،وبام ّ
أن ظهورها
عيل بن يقطني عند رجوعه من املدينة ثامن سنوات ،فلم يكن قابلاً
كان سنة 132هـ فكان ُعمر ّ
للرواية عن أيب عبد اهلل .»قاموس الرجال ،6109/7 :الرقم=.5383 :
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وروى عن أيب احلسن موسى وأكثر»((( و(((.
«وكان ثق ًة ،جليل القدر ،له منزلة عظيمة عند أيب احلسن موسی((( ،عظيم

املكان يف هذه الطائفة»(((.

«عيل بن َي ْقطني ،موىل بني أسد ،وكان يبيع األبزار((( ،وهي
الكشّ :
قال أبو عمرو يِّ ّ
=ولكن استغربه الس ّيد
عيل بن يقطني عن الصادق أن تكون
ّ
اخلوئي بأنّه «ال تنحرص رواية ّ
عيل ابن
ترشف ّ
باملدينة قبل رجوعه منها ،فيمكن أن تكون الرواية بعد ذلك ،ولو كان يف أ ّيام ّ
للحج أو لزيارة قرب الرسول األكرم» .معجم رجال احلديث ،250/13 :الرقم:
يقطني
ّ
.8601
ثم الحظ :روايته عن الكاظم يف بصائر الدرجات 164/1 :ح،9-7
((( (عة)« :فأكثر»ّ ،
 251/1ح 316/1 ،3ح 317/1 ،4ح ،8الكايف 311/1 :ح 313/1 ،1ح369/1 ،10
ح 13/2 ،6ح 18/3 ،2ح 46/3 ،15ح 155/3 ،3ح 168/3 ،1ح 192/3 ،1ح،2
 435/3ح 518/3 ،8ح ،5وغريها ،وأ ّما روايته عن الصادق فلم نعثر عليها إلاّ يف هتذيب
أن ذلك ّ
األحكام 175/5 :ح .1نعم ،ورد يف أسانيد أخری إلاَّ ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :النوادر:
 104ح ،252هتذيب األحكام 284/7 :ح ،35وقارنه مع بحار األنوار 23/101 :ومن
الكش 432 :وقارنه مع قرب اإلسناد 13 :ح41
ال حيرضه الفقيه 452/3 :ح ،4563رجال يِّ ّ
والكايف 452/6 :ح ،10هتذيب األحكام 166/1 :ح 48وقارنه مع االستبصار،136/1 :
األئمة .87 :وهذا ينايف موته يف عهد
طب
ثم إنّه ورد روايته عن الرضا .الحظّ :
َّ
حّ ،2
أيضا ما ورد من روايته عن الكاظم مع تعبريه عنه باملايض .الحظ:
الكاظم بل ينافيه ً
هتذيب األحكام 103-102/2 :ح 307/2 ،153ح 374/2 ، 101ح 267/3 ،87ح،80
كل ذلك ّ
 296/3ح 479/5 ،4ح ،344وغريها .ولكن ّ
حمل تأ ّمل ،فروايته عن الرضا
يمكن أن يكون يف حياة أبيه مع ّ
األئمة خمدوشة ،كام ال خيفی.
كثريا من أسانيد كتاب ّ
طب َّ
أن ً
كام ّ
عيل بن يقطني.
أن التعبري عن الكاظم باملايض يمكن أن يكون من أحد الرواة قبل ّ
النجاش ،الرقم.715 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) مل ترد« :موسى» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.389 :
((( الشهيد« :لفظ ِّ
وزيرا كام هو=
ـي( :كان قبل يبيع األبزار) ،وهو الصواب؛ ألنّه صار ً
الكش ّ
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التوابل ،ومات يف زمن أيب احلسن موسى وأبو احلسن حمبوس سنة ثامنني ومائة(((،

وبقي أبو احلسن يف احلبس أربع سنني»(((.

(((
حممد بن قولويه ،قال :حدّ ثنا سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف،
الكش عن ّ
«و روى ّ يِّ

حممد بن عمرو((( بن سعيد ،عن داوود الر ِّق ّي،
حممد بن إسامعيل ،عن ّ
قال :حدّ ثنا ّ
قال :دخلت عىل أيب احلسن يوم النحر؛ فقال مبتد ًءا :ما عرض يف قلبي أحد وأنا يف
عيل بن َي ْقطني ،فإنّه ما زال معي ،وما فارقني حتّى أفضت»(((.
املوقف إلاَّ ّ
عيل بن جعفر
[ّ ]4/514

أخ���و م��وس��ى ب���ن ج��ع��ف��ر الكاظم ،م���ن أص���ح���اب الرضا،(((

=املشهور ،فال يليق به إطالق بيع األبزار».
ـي ،وتبعه املصنّف ،يعني ّ
((( الشهيد« :هكذا ذكر ِّ
أن موت عليّ سنة ثامنني ومائة .وقال
الكش ّ
الشيخ يف الفهرست :إنّه مات سنة اثنتني وثامنني .وكذلك ابن داوود ،ونقل ما ذكره املصنّف عن
الكش ،430 :الرقم ،805 :الفهرست ،الرقم:
الفهرست ،ومل نجده كذلك» .الحظ :رجال يِّ ّ
عيل بن يقطني بمدينة السالم ببغداد سنة اثنتني وثامنني ومائة» .رجال ابن داوود:
وفيه« :توفيّ ّ
 ،253الرقم.1079 :
((( رجال ِّ
ـي ،430 :الرقم.805 :
الكش ّ
((( (عة) مل ترد« :و».
((( ( ح ،ش) مل ترد« :بن عمرو» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،432 :الرقم.813 :
الكش ّ
مقترصا عليه؛ ّ
ألن ُج ّل روايته عن أخيه
((( الشهيد« :ال وجه جلعله من أصحاب الرضا
ً
أيضا كام أرشنا إليه.
موسى .وله كتاب يشتمل عىل ما رواه عن أخيه وأبيه وروى عن أبيه ً
وأدرك الرضا وروى عنه فكان ينبغي التنبيه عىل اجلميع أو ذكر األشهر ،وهو روايته عن
أخيه .وقد ذكره الشيخ يف كتابه يف باب َم ْن روى عن الصادق والكاظم والرضا .وابن
داوود اقترص عىل أنّه روى كتا ًبا عن أبيه وأخيه ،ومل يذكر الرضا .وكيف كان فهو أجود
الطويس ،الرقم ،5317 ،5044 ،3379 :رجال ابن=
ممّا ذكره املصنّف .»الحظ :رجال
ّ
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ثقة(((.
بصحة عقيدته وتأ ّدبه مع أيب جعفر الثاين.(((
الكش عنه ما يشهد
ّ
روى يِّ ّ

«وحاله ّ
بضم العني املهملة -من نواحي املدينة،
أجل من ذلك ،سكن ال ُعريضّ -

فنسب((( ولده((( إليها»((( .

عيل بن ُس َو ْيد
السائي ،بالسني املهملة(((.
ّ
[ّ ]5/515
=داوود ،238 :الرقم.1006 :

كثريا عن أخيه
ّ
البهائي« :ال وجه لالقتصار علی جعله من أصحاب الرضا؛ ألنّه روی ً
أيضا».
وروی عن أبيه ً

وقال الس ّيد اجلال ّيل -مع ِّل ًقا علی كالم الشهيد« :-هذا سهو منه -قدَّ س اهلل روحه -إذ مل
عيل عن أبيه ،بل مجيع ما فيها ورد مرو ًّيا عن الكاظم.
يوجد يف ما بأيدينا من النسخ رواية ّ
ّ
عيل بن جعفر« :له كتاب
ولعل الشهيد حصل له ذلك من عبارة ابن داوود ،حيث قال يف ترمجة ّ
فتصور الشهيد ّ
أن قوله« :عن أبيه وأخيه» متع ّلق
يف احلالل واحلرام ،عن أبيه وأخيه الكاظم».
ّ
بقوله« :كتاب» وحاصلهّ :
مروي عن أبيه وأخيه .لكن كالم ابن داوود ليس دالاًّ عىل
أن الكتاب
ّ

ذلك ،بل قوله« :عن أبيه» منقطع عماّ قبله ،وهو مستأنف ،ومن خصوصيات صاحب الكتاب،
واملعنىّ :
أن له كتا ًبا وهو يروي عن أبيه ويروي عن أخيه ،واهلدف وهو التعبري عن طبقته ،كام
يتعرضون لذكر حمتوى الكتاب،
هو املستعمل يف الرتاجم ،حيث يذكرون املشايخ ،والرواة ،وال ّ
عيل بن جعفر ،72-71 :مقدّ مة التحقيق.
كام هو واضح .»...مسائل ّ

((( التوثيق مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .5317 :ومثله يف الفهرست ،الرقم.377 :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي.430-429 :
الكش ّ
((( (ش)« :وينسب» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

((( (ح)« :والده»( ،ع)« :الولد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم ،662 :وانظر :عمدة الطالب.242-241 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
السائي» .الحظ :الكايف 264/1 :ح 18/4 ،1ح،2
ّ
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عليّ
 450/5ح ،381/7 ،7ح.3
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«منسوب إىل ساية ،قرية باملدينة»(((.
«ثقة ،من أصحاب الرضا».(((

ِ
حممد
الكش عن محدويه عن احلسن بن موسى ،عن إسامعيل بن م ْهران ،عن ّ
روى يِّ ّ

السائي ،قال :كتبت((( إىل أيب احلسن(((،
عيل بن ُس َو ْيد
ّ
ابن منصور اخلُ ّ
زاعي ،عن ّ
(((
حممد منزلة
وذكر حدي ًثا عن أيب احلسن موسى ما يشهد بأنّه نزل من آل ّ

خاصة ،وغري ذلك من إهلام الرشد والبصرية يف أمر دينه((( .
ّ

أخريا-
عيل بن مهزيار -بالزاي قبل الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء ً
[ّ ]6/516

األهوازي
ّ

(((

���ي األص���ل ،م���وىل ،ك��ان أب���وه ن�صران � ًّي��ا ف��أس��ل��م ،وقد
«أب���و احل��س��ن ،دورق� ّ

قيلّ :
�ض��ا أسلم وه��و صغري ،وم�� َّن اهلل عليه بمعرفة
إن عل ًّيا أي� ً

(((

ه��ذا األم��ر؛

النجاش ،الرقم.724 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5320 :
البهائي« :الظاهر ّ
(علـي بن سويد) فال شهادة يف الرواية علی تعديله ،وحيتمل
أن الكاتب هو:
(((
ّ
ّ
كثريا».
أن يكون الكاتب ّ
(عيل بن سويد) ،يعني عن حاله سبق مثله ً
(حممد بن منصور) ،وقولهّ :
((( (ش) زيادة« :موسی» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع) زيادة« :أنّه».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي.454 :
الكش ّ
الشهيد« :فيه مع عدم سالمة سنده ،أنّه شهادة لنفسه ،ففي إثبات مدحه بذلك نظر ،فضلاً عن
توثيقه».
كثريا ما يروي
األشعري،
«كثريا ّما يروي عنه عبد اهلل بن عامر
(((
ّ
ّ
وعلـي بن مهزيار ً
ّ
البهائيً :
عيل بن مهزيار إذا طلعت الشمس سجد وال يرفع
عن ّ
الكش« :كان ّ
حممد بن أيب عمري» .قال يف يِّ ّ
الكش ،568 :الرقم.1038 :
رأسه حتّی يدعو أللف من إخوانه» .رجال يِّ ّ
((( (ع)« :ملعرفة».
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وتف ّقه((( ،وروى عن الرضا وأيب جعفر،(((
واختص((( بأيب جعفر ال ّثاين
ّ
وتوكّل له وعظم حم ّله منه ،وكذلك أبو احلسن الثالث ،(((وتوكّل

(((

يف بعض

بكل ٍ
النواحي ،وخرجت إىل الشيعة فيه((( توقيعات ِّ
خري ،وكان ثق ًة يف روايته ال ُيطعن
عليه ،صحيح االعتقاد»(((.

عيل بن مهزيار مقامه»(((.
«قال محدويه بن نصري :لـماّ مات عبد اهلل بن ُجنْدَ ب قام ّ
عيل بن حييى بن احلسني
[ّ ]7/517

(((

((( (عة)« :تفقهه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن اجلواد يف :الكايف 425/2 :ح 560/2 ،4ح 263/3 ،14ح،46
 282/3ح 370/3 ،1ح 275/4 ،13ح 430/4 ،5ح 486/4 ،3ح 525/4 ،5ح،8
 532/4ح 584/4 ،3ح 441/5 ،1ح 446/5 ،8ح 307/6 ،13ح 312/6 ،2ح،5
 14/7ح 36/7 ،3ح 65/7 ،30ح 154/7 ،30ح ،6أ ّما روايته عن الرضا فلم نعثر
إلاَّ علی روايته عن أيب احلسن املمكن انطباقها علی الرضا واهلادي .الحظ :الكايف:
 326/1ح 346/3 ،6ح 552/3 ،28ح 456/7 ،8ح.11
((( (عة)« :فاختص»( ،ح)« :واحترض» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ِّ
النجاش كذلك ،ومجيع ما ذكره املصنّف منه» .الحظ :رجال
«بخط الس ّيد يف كتاب
((( الشهيد:
يّ
النجايش ،الرقم.664 :
ّ
ّ
ّ
((( (هـ) زيادة« :له»( ،عة) زيادة« :هلم» ،وهو موافق للمصدر ،إال أن مجيع النسخ التي بأيدينا
 غري (هـ) -موافق ملا أثبتناه.((( (عة)« :منه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.664 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،549 :ذيل الرقم ،1038 :وو ّثقه الشيخ
أيضا .الفهرست ،الرقم:
الطوسـيً 
ّ
الكش ّ
(للطويس).349 :
الطويس ،الرقم ،5708 ،5336 :وانظر :الغيبة
 379رجال
ّ
ّ
((( (عة)« :احلسن» ،وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
الشهيد« :هكذا وجدته ِّ
بخط الس ّيد مجال الدين بن طاووس يف كتاب الرجال للشيخ ،أعني
احلق=
وج َعل ّ
احلسني بالياء .وقال ابن داوود :إنّه احلسن بغري ياء ،ونقل عن املصنّف أنّه احلسنيَ ،
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كويف ،وهو خال احلسني بن سعيد ،ثقة»(((.
عيل بن احلسنيّ ،
«موىل ّ
عيل بن املس ّيب
[ّ ]8/518

يب ،من أهل مهذان((( ،من أصحاب الرضا ،ثقة»(((.
«عر ّ

عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ِمي َثم بن حييى التماّ ر
[ّ ]9/519

امليثميَّ ،أول من تك َّلم عىل مذهب اإلمام ّية ،وصنّف كتا ًبا يف اإلمامة(((.
«أبو احلسن
ّ

كان كوف ًّيا وسكن البرصة ،وكان من وجوه املتك ّلمني من أصحابنا ،ك ّلم أبو

(((

اهلذيل العلاّ ف والنظام»(((.

عيل بن بالل
[ّ ]10/520

(((

حممد اجلواد ،ثقة»(((.
ّ
«بغدادي ،من أصحاب أيب جعفر الثاينّ ،

أيضا» ،كام ذكره ابن داوود .الحظ:
=األول .ورأيت يف نسخة معتربة لكتاب الشيخ أنّه احلسن ً
ّ
الطويس ،الرقم ،5339 :رجال ابن داوود ،253 :الرقم.1078 :
رجال
ّ
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5339 :
((( (ح ،هـ ،عة)« :مهدان» ،وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر .ومثله يف :رجال ابن داوود،251 :
الرقم.1068 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.5341 :
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.374 :
((( الصواب( :أبا)ّ ،إال إن كان املقصود من هذا َّ
األعرجي.
ّ
أن اسمه كنيته .د .عليّ
النجاش ،الرقم.661 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
الكرخي» ،ففيه ما يرتبط باملقام.
الرسي
«عيل بن
والحظ ً
ّ
ّ
أيضا :ترمجة ّ
الربقي.59 :
((( وكنيـته« :أبو احلسن» .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم ،5710 :رجال
ّ
((( ما يف املتن مأخوذ من.5578 :
عيل بن بالل].
عيل بن بالل [كذا ،والصواب :يف ّ
الكش« :يف أيب ّ
وقال يِّ ّ

وجدت ِّ
عيل بن بالل=
حممد بن عيسى
ّ
بخط جربيل بن أمحد ،حدّ ثني ّ
اليقطيني قال :كتب إىل ّ
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داين
عيل بن احلسني َ
الـه ْم ّ
[ّ ]11/521

(((

«من أصحاب أيب جعفر اجلواد ،ثقة»((( .

عيل بن جعفر
[ّ ]12/522

(((

حممد احلسن ،ق ّيم أليب احلسن ،ثقة»(((.
«من أصحاب أيب ّ
الكويف
عيل بن رئاب
ّ
[ّ ]13/523

(((

=يف سنة اثنتني وثالثني ومائتني :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أمحد اهلل إليك وأشكر طوله وعوده،
عيل مقام احلسني بن
حممد وآله -صلوات اهلل ورمحته عليهمّ ،-
النبي ّ
وأصليّ عىل ّ
ثم إنيّ أقمت أبا ّ
عبد ر ّبه وائتمنته عىل ذلك باملعرفة بام عنده الذي ال يتقدّ مه أحد ،وقد أعلم أنّك شيخ ناحيتك،
احلق قبلك،
فأحببت إفرادك وإكرامك بالكتاب بذلك ،فعليك بالطاعة له والتسليم إليه مجيع ّ
ختص موايل عىل ذلك ،وتعرفهم من ذلك ما يصري سب ًبا إىل عونه وكفايته ،فذلك توفري علينا
وأن ّ
وحمبوب لدينا ،ولك به جزاء من اهلل وأجرّ ،
فإن اهلل يعطي من يشاء ،ذو اإلعطاء واجلزاء برمحته،
الكش.513-512 :
وأنت يف وديعة اهلل ،وكتبت بخ ّطي ،وأمحد اهلل ً
كثريا» .رجال يِّ ّ
حممد توقيع
«وقال يف إسحاق بن إسامعيل
ّ
النيسابوري :خرج إلسحاق بن إسامعيل من أيب ّ
الكش:
وفيه :يا إسحاق اقرأ كتابنا عىل البال ّيل ،فإنّه الثقة املأمون العارف بام جيب عليه» .رجال يِّ ّ
.579

اخلوئي« :الظاهر ّ
قال الس ّيد
البغدادي ،إذ مل يعد رجل آخر من
عيل بن بالل
ّ
ّ
أن (البال ّيل) هوّ :
أصحاب
العسكري يل َّقب بالبال ّيل» .معجم رجال احلديث 307/12 :الرقم .7966
ّ

الربقي .58 :رجال ابن
«اهلمذانـي» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
((( (ت ،س ،م ،هـ ،ش ،ع):
ّ
ّ
داوود ،241 :الرقم.1017 :
اهلمدانـي
الطوسـي ،الرقم .5715 :وفيه« :عليّ بن احلسني
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
ّ
(اهلمذاين)».
ّ
البهائي« :يف كتاب الشيخ من وكالئه» .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم.5717 :
(((
ّ
ثم الظاهر أنّه متّحد مع ما سيأيت يف
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقمّ .5858 :
الرقم.545 :
((( وقد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن رئاب» .الكايف 87/1 :ح 241/1 ،1ح=،5
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ِ
كبري ،وهو ثق ٌة ُ
«له ٌ
جليل
القدر(((»(((.
أصل ٌ
الكويف
عيل بن احلكم
ّ
[ّ ]14/524

ِ
«ثق ٌةُ ،
جليل
القدر(((»(((.

= 261/1ح 281/1 ،4ح 333/1 ،3ح 436/1 ،4ح 437/1 ،1ح 447/1 ،9ح،24
 458/1ح 535/1 ،1ح ،1وغريها.
ِ
املسعودي يف مروج الذهبّ :
أن عليّ بن رئاب كان من ع ْلية علامء الشيعة،
((( الشهيد« :ذكر
ّ
ِ
وكان أخوه اليامن بن رئاب من ع ْلية علامء اخل��وارج ،وكانا جيتمعان يف ّ
كل سنة ثالثة أ ّيام،
ثم يفرتقان وال يس ّلم أحدمها عىل اآلخر وال خياطبه» .الحظ :مروج الذهب:
يتناظران فيها ّ
.204/3
((( ما يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم ،375 :وانظر :فهرست ابن النديم.275 :
((( (ع) مل ترد« :القدر» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ما يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم.376 :
تنبيه:

إنّه وقع الكالم يف حّ
االتاد أو التغاير ،حيث ّ
عيل بن احلكم مر ّدد بني أربعة أشخاص:
إن ّ

«عيل بن احلكم ،بقول مطلق» ،وهو مذكور يف رجال الشيخ يف أصحاب اجلواد .رجال
أّ .
الطويس ،الرقم.5572 :
ّ
النخعي» ،وهو مذكور يف رجال الشيخ يف أصحاب الرضا،
«عيل بن احلكم بن زبري
ّ
بّ .
الطويس ،الرقم.5344 :
النجايش ،الرقم ،718 :رجال
النجايش .رجال
وكذا
ّ
ّ
ّ

الكويف» ،وهو مذكور يف فهرست الشيخ .الفهرست ،الرقم.376 :
«عيل بن احلكم
ّ
جّ .
«عيل بن احلكم
الكش.570 :
ّ
دّ .
األنباري» ،وهو مذكور يف يِّ ّ
الكش .رجال يِّ ّ

ظاهر العلاَّ مة وكذا ابن داوود تغاير بعضهم مع اآلخر .الحظ :رجال ابن داوود ،243 :الرقم:
 ،243 ،1024الرقم ،243 ،1025 :الرقم ،1026 :خالصة األقوال ،الرقم.543 ،524 :

رصح الشهيد الثاين ّ
عيل بن احلكم
بأن
«عيل بن احلكم مشرتك بني ثالثة رجال ،أحدهمّ :
ّ
بل ّ
مدحا
الكش ومل يذكر له ً
ّ
الكويف ،وهو ثقة ،والثاينّ :
عيل بن احلكم تلميذ ابن أيب عمري ،ذكره يِّ ّ
النخعي ،ذكره الشيخ يف
عيل بن احلكم بن الزبري
ّ
وال ذ ًّما ،وتبعه عىل ذلك مجاعة ،والثالثّ :
ٍ
أيضا» .مسالك األفهام=.60/7 :
يتعرض له
بمدح وال ذ ٍّم ً
كتاب الرجال ومل ّ
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=ولكن ظاهر أو رصيح مجاعة حّ
االتاد .الحظ :عدّ ة الرجال ،161/2 :مرشق الشمسني :
 ،95منتقى اجلامن ،38/1 :حاوي األقوال ،39/4 :الرقم .1690 :فإنّه ال توجد أمارة متنع
عن احلمل عىل حّ
االتاد يف املقام ،ال من ناحية تعدّ د الطبقات ،وال من ناحية تعدّ د التوصيفات،
مرتني يف رجاله.
وال من ناحية ذكر الشيخ له ّ

النجايش عند ترمجة أيب
التفريش« :يظهر من كالم
والكويف فقال الس ّيد
األنباري
فأ ّما حّاتاد
ّ
ّ
ّ
ّ
املحاميل ّ
النخعي واحد ،حيث قال:
وعيل بن احلكم بن الزبري
األنباري
عيل بن احلكم
شعيب
ّ
ّ
ّ
أن ّ
ّ
عيل بن احلكم بن الزبري
أبو شعيب
املحاميلّ ،
كويف ،ثقة ،من رجال أيب احلسن موسى ،موىل ّ
ّ
األنباري [الرقم  .»]1240نقد الرجال ،256/3 :الرقم.3555 :
ّ

أيضا« :يؤ ّيده عدم ذكر الشيخ إ ّياه يف
والنخعي ،فقال الس ّيد
الكويف
وأ ّما حّاتاد
التفريشً 
ّ
ّ
ّ
ّ
النجايش يف كتابه؛ ألنّه ْ
ولكل واحد منهام كتاب
إن كان رجلني
الفهرست إلاَّ واحدً ا ،وكذا
ّ
لزم ذكرمها كام هو من دأهبام» .نقد الرجال ،257/3 :الرقم ،3557 :اهلامش.
أيضا ّ
أن عند ذكره يف سند الروايات ويف
أيضا ذكر هذين الوجهني وقال« :يشهد ً
والوحيدً 
كتب الرجال مل يق ّيد بقيد من القيود ومل يؤت باملم ّيزات املذكورة مع هناية كثرة وروده .فتأ ّمل».
تعليقة عىل منهج املقال.252-251 :

«أيضا ذكر الوجهني وزادّ :
والس ّيد
عيل بن احلكم بن الزبري
اخلوئيً :
ّ
أن الشيخ عدّ يف رجاله ّ
عيل بن احلكم يف أصحاب اجلواد،
موىل النخع من أصحاب الرضا وقال:
ّ
«كويف» .وعدّ ّ
وال بدّ من حّاتادمهاّ ،
عيل بن احلكم بن الزبري،
فإن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
الربقي قد روى كتاب ّ
عمن مل يدرك اجلواد ،فال بدّ وأن يكون ابن الزبري هو
ومن الظاهر أنّه ال يمكن أن يروي ّ
لعيل بن
الكويف
عيل بن احلكم
ً
ّ
مغايرا ّ
الذي عدّ ه الشيخ من أصحاب اجلواد ،وعليه فإن كان ّ
تعرضه له يف الفهرست ،وذكر طرقه
يتعرض له الشيخ يف رجاله مع ّ
احلكم بن الزبري لزم أن ال ّ
إليه.
وممّا يؤكّد حّ
االتاد ّ
عيل بن احلكم ،وذكر طريقه إليه ،ومل يصفه
أن الصدوق ذكر يف املشيخة ّ
أوالكويف ،وهذا يكشف عن حّ
االتاد وإلاّ كان عليه البيان» .معجم
باألنباري ،أو ابن الزبري،
ّ
ّ
رجال احلديث ،426/12 :الرقم.8102 :

وهذا ّ
ملخص ما يمكن أن يقال يف املقام ،وإن شئت تفصيل ذلك فالحظ :الرسائل الرجال َّية:
 ،323-305/3بحوث يف رشح العروة الوثقى.190-182/3 :
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فضال بن عمر بن أيمن
عيل بن ّ
عيل بن احلسن بن ّ
[ّ ]15/525

(((

�ي
موىل عكرمة بن ِر ْب��ع� ّ

(((

الكوفـي ،كان فقيه أصحابنا
الفياض ،أبو احلسن
ّ

بالكوفة ووجههم ،وثقتهم ،وعارفهم باحلديث ،واملسموع قوله فيه ،سمع منه((( شي ًئا
كثريا(((.
ً

ال��ن��ج��ايش« :مل ي��ع��ث��ر((( ل��ه ع�لى ز ّل����ة ف��ي��ه ،وال م��ا ي��ش��ي��ن��هّ ،
وق��ل
ق���ال
ّ
م��ا روی((( ع��ن ضعيف ،ومل ي� ِ
��رو ع��ن أب��ي��ه شي ًئا ،وق���ال :كنت أقابله وسنّي

ث�م�اين ع��ش��رة

(((

ّ
اس��ت��ح��ل
س��ن��ة بكتبه وال أف��ه��م إذ ذاك ال���رواي���ات وال

(((

التيمي» .الكايف 247/2 :ح 406/2 ،1ح،9
«علـي بن احلسن
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
ّ
«عيل
 512/2ح 298/5 ،4ح 318/5 ،2ح 492/5 ،58ح 286/6 ،3ح .3وكذا بعنوان ّ
التيميل» .الكايف 471/4 :ح 6/6 ،8ح 10/6 ،9ح 22/6 ،10ح 97/6 ،2ح.2
ابن احلسن
ّ
«ربيعي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
((( قال الكلباسيّ « :الظاهر ّ
مبني عىل املفعول حيث إنّه كالتفسري لقوله « :واملسموع قوله
أن الفعل ّ
فيه» .لكن كان الصواب عىل هذا رفع «اليشء» و«الكثري».
ور َّبام احتمل بعض األعالم أن يكون مرجع الضمري فيه [أي يف «منه»] هو :أباه« ،احلسن بن
رصح به املحتمل .مع أنّه ال يالئمه
ّ
فضال» ،لكن ال يالئمه قوله فيام بعد« :مل يرو عن أبيه شي ًئا» كام ّ
«عيل بن احلسن» ال مدح أبيه.
قوله« :ومل يعثر له عىل ز ّلة فيه وال ما يشينه» ،إذ املقام يقتيض مدح ّ
أيضا أن يكون مرجع الضمري احلديث ،والتقدير « :سمع شي ًئا
وربماّ احتمل بعض األعالم ً
أيضا قوله « :ومل يعثر له عىل زلة فيه
كثريا من احلديث» ،فتكون «من» بيان ّية .لكن ال يالئمه ً
ً
حمل بروز الز ّلة والشني ،وإنّام ّ
وال ما يشينه» ،إذ سامعه ليس ّ
املحل السامع منه» .الحظ :الرسائل
الرجال َّية.285/2 :
النجاش ،الرقم.676 :
النجاش» .الحظ :رجال
((( الشهيد« :هذا لفظ
يّ
يّ
((( (ت ،عش ،هـ ،عة)« :نعثر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :يروي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ت ،س)« :ثامنية عرش» بدل« :ثامين عرشة».
البهائي« :هذا ّ
يدل علی عدم جواز الرواية من الكتب»=.
(((
ّ
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أن أروهيا عنه ،وروى عن أخويه عن أبيهام»(((.
فطحي املذهب»(((.
«وكان
ّ

كثريا ،وقال :إنّه ثق ٌة»(((.
«وقد أثنى عليه ّ
حممد بن مسعود أبو النرض ً

والنجاشـي؛ فأنا اعتمد عىل روايته ،وإن
الطوسـي
وكذا شهد((( له بالثقة الشيخ
ّ
ّ

كان مذهبه فاسدً ا.

حممد بن قتيبة
عيل بن ّ
[ّ ]16/526

تيبي
النيسابوري((( ،أبو احلسن ،تلميذ الفضل بن شاذان ،فاضل»(((.
ّ
«ويعرف بال ُق ّ

الكش يف كتاب الرجال»(((.
«عليه اعتمد أبو عمرو يِّ ّ

قي
حممد الـخَ َل ّ
عيل بن ّ
[ّ ]17/527

(((

«من أهل سمرقند ،ثقة ،فاضل»(((.
=أق��ول :داللته علی ذلك ّ
حمل تأ ّمل ،بل الوجه يف ذلك يظهر من قوله« :وال أفهم إذ ذاك
الروايات».
النجاش ،الرقم.676 :
((( رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.392 :
((( رجال ِّ
ـي.530 :
الكش ّ
((( (س ،ع)« :يشهد».
«النيشابوري».
((( (س):
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6159 :
النجاش ،الرقم.678 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
«احللقي».
«اجللقي»( ،س ،ع):
((( (عش ،ت ،حج):
ّ
ّ
قي بفتحتني ،قيل بالفاء ،وقيل بالقاف واخلاء املعجمة
الشهيد« :يف كتاب ابن داوود :اخلَ َل ّ

اخللفي باخلاء املعجمة والفاء» .الحظ :رجال ابن
فيهام .ويف نسخة معتربة لكتاب الشيخ:
ّ
«اخللفي».
«اخللقي»
الطويس :الرقم ،6161 ،وفيه:
داوود ،249 :الرقم ،1059 :رجال
ّ
ّ
ّ
(اخللفي)».
اخللقي
حممد
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  :الرقم ،6161 ،وفيه:
ّ
ّ
«علـي بن َّ
ّ
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عيل
عيل بن احلسني بن ّ
[ّ ]18/528

الطربي ،من أهل سمرقند ،ثقة ،وكيل ،يروي عن
«يكنّى أبا احلسن بن أيب طاهر
ّ

(((
األسدي»(((.
حممد بن مالك ،وعن أيب احلسن
ّ
جعفر بن ّ

عيل بن إسامعيل الدهقان
[ّ ]19/529

ايش»(((.
«زاهد خيرّ فاضل ،من أصحاب الع ّي ّ

القم ّي
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ِّ
[ّ ]20/530

(((

«أبو احلسن ،شيخ القميني يف عرصه وفقيههم وثقتهم ،كان ِ
قدم العراق واجتمع
ِّ ّ

عيل بن
مع أيب القاسم احلسني بن روح وسأله مسائل؛ ّ
ثم كاتبه بعد ذلك عىل يد ّ
جعفر بن((( األسود يسأله أن يوصل له((( رقعة إىل الصاحب ويسأله((( فيها الولد،
فكتب إليه :قد دعونا اهلل لك بذلك وسرتزق ولدين ذكرين خيرّ ين ،فولد له أبو جعفر،

وأبو عبد اهلل من أ ّم ولد((( ،وكان أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد ،اهلل يقول :سمعت أبا
((( (عة)« :احلسن» .وهو املوافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق ملا يف مجيع النسخ التي
بأيدينا.
الطوسـي ،الرقم.6162 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
الطويس ،الرقم.6166 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
«علـي بن احلسني بن بابويه» .الحظ :األمايل (للمفيد)،9 :
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
ح ،157 ،6ح ،285 ،8ح ،3هتذيب األحكام ،302/1 :ح ،364/2 ،46ح.16
((( (ع) مل ترد« :بن» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (عش ،ح ،ش ،ع)« :إليه» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (عة) مل ترد« :و» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
علـي بن احلسني بن موسى بن
علـي األسود قال :سألني ّ
حممد بن ّ
((( «روی الصدوق عن ّ
حممد بن عثامن
وحي أن يسأل موالنا
ّ
بابويه بعد موت ّ
الر ّ
العمري أن أسأل أبا القاسم ّ
ثم أخربين بعد=
صاحب ّ
ذكرا ،قال :فسألته فأهنى ذلك ّ
الزمان أن يدعو اهلل أن يرزقه ولدً ا ً
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جعفر يقول :أنا ولدت بدعوة صاحب األمر ويفتخر بذلك ،له كتب كثرية ذكرناها

يف كتابنا الكبري.

عيل((( -قدّ س اهلل روحه -سنة تسع وعرشين وثالثامئة((( ،وهي السنة التي
ومات ّ

تناثرت فيها النجوم.

(((
علـي بن
وقال مجاعة من أصحابنا :سمعنا أصحابنا يقولون :كنّا عند أيب احلسن ّ

(((
حممد
حي ،فقال:
ّ
ّ
عيل بن احلسني بن بابويه ،فقيل له :هو ّ
السمري ،فقال :رحم اهلل ّ

إنّه مات يف يومنا هذا ،فكتب اليوم ،فجاء اخلرب بأنّه مات فيه»(((.

لعيل بن احلسني وأنّه سيولد له ولد مبارك ينفع اهلل به وبعده أوالد.
=ذلك بثالثة أ ّيام أنّه قد دعا ّ
ذكرا
عيل األسود :وسألته يف أمر نفيس أن يدعو اهلل يل أن يرزقني ولدً ا ً
قال أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
عيل وبعده
لعيل بن احلسنيّ :
حممد بن ّ
فلم جيبني إليه وقال :ليس إىل هذا سبيل .قال :فولد ّ
(للطويس):
أوالد ومل يولد يل يشء» .كامل الدين ومتام النعمة 502/2 :ح .31ومثله يف الغيبة
ّ
.320
((( (عة) زيادة« :بن احلسني».
((( قال الصدوق« :حدّ ثنا أبو احلسني صالح بن شعيب ال ّط
القانـي يف ذي القعدة سنة تسع
ّ
وثالثني وثالثامئة قال :حدّ ثنا أبو عبد اهلل أمحد بن إبراهيم بن خم ّلد قال :حرضت بغداد عند
السمري -قدّ س اهلل روحه -ابتدا ًء منه :رحم
حممد
ّ
عيل بن ّ
املشايخ فقال الشيخ أبو احلسن ّ
القم ّي .قال :فكتب املشايخ تاريخ ذلك اليوم فورد
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ّ
اهلل ّ
مري بعد ذلك يف النّصف من شعبان سنة
الس ّ
اخلرب أنّه توفيّ ذلك اليوم ،ومىض أبو احلسن ّ
(للطويس):
ثامن وعرشين وثالثامئة» .كامل الدين ومتام النعمة 503/2 :ح .32ومثله يف الغيبة
ّ
 ،394وفيه« :سنة تسع وعرشين وثالثامئة».
((( (هـ ،ش) مل ترد« :سمعنا أصحابنا» ،ويف (ع ،س ،ت ،عش)« :سمعت أصحابنا» ،وما يف
أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ت ،س ،ع)« :حسني».
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.684 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
الطويس ،الرقم.6191 :
أيضا الشيخ .الحظ :الفهرست ،الرقم ،393 :رجال
ووثقه ً
ّ
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احلجاج
عيل بن احلسن((( بن ّ
[ّ ]21/531

(((

التلعكربي ،وقال :سمعت منه
�اص((( ،يكنّى أبا احلسن ،روى عنه
«كويف ،خ� ّ
ّ
ّ

بالكوفة يف اجلامع سنة ثالث وثالثني وثالثامئة»(((.

حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى
عيل بن احلسني بن موسى بن ّ
[ّ ]22/532

عيل بن أيب طالب
ابن جعفر بن ّ
عيل بن احلسني بن ّ
حممد بن ّ

(((

متوحد يف علوم كثرية ،جممع
«أبو القاسم املرتىض ،ذو املجدين ،علم اهلدى،
ّ

عىل فضله ،متقدّ م((( يف العلوم ،مثل :علم الكالم ،والفقه ،وأصول الفقه ،واألدب
والنحو ،والشعر ،واللغة ،وغري ذلك ،وله ديوان شعر يزيد عىل عرشين ألف بيت،

األول سنة ست وثالثني وأربعامئة ،وكان
وتوفيّ  -رمحه اهلل تعاىل((( -يف شهر ربيع ّ

(((

مولده يف رجب سنة مخس ومخسني وثالثامئة ،ويوم توفيّ كان عمره ثامنني سنة وثامنية
نضـر اهلل وجهه.((1(»-
أشهر وأ ّيا ًما(((َّ -

((( (ت ،س)« :احلسني» .وما أثبتناه موافق للمصدر .ومثله يف رجال ابن داوود ،242 :الرقم:
.1021
«حجاج».
((( (ع):
ّ
«خاصـي».
((( (عة):
ّ
الطوسـي ،الرقم.6193 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
البهائي« :قال يف جامع األصول عند ذكر الس ّيد :كانت إليه نقابة الطالب ّيني ،أي :آل أيب
(((
ّ
فقيها علی مذاهب الشيعة ،وله تصانيف كثرية».
ً
طالب ببغداد ،وكان عا ًملا فاضلاً متك ّلماً
الحظ :جامع األصول ،711/12 :الرقم.1898 :
((( (عة)« :مقدّ م».
((( (ش ،ت ،ح ،م) مل ترد« :تعاىل».
((( (ع) مل ترد« :و».
((( (س ،ت)« :أ ّيام».
( ((1إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.432 :
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«وصلىّ عليه ابنه يف داره ،و ُدفن فيها(((ّ ،
وتوىل غسله أبو احلسني((( أمحد بن الع ّباس

(((
اجلعفريّ ،
وسالر بن عبد العزيز
حممد بن احلسن
ّ
النجايش  ،ومعه الرشيف أبو يعىل ّ
ّ

مي»(((.
الدي َل ّ

وله مصنّفات كثرية((( ذكرناها يف الكتاب((( الكبري ،وبكتبه استفادت اإلمام ّية منذ

زمنه -رمحه اهلل تعالی((( -إىل زماننا هذا ،وهو سنة ثالث وتسعني وستّامئة((( ،وهو

خريا(((.
ركنهم ومع ّلمهم ،قدّ س اهلل روحه ،وجزاه عن أجداده ً

«ثم ن ُِق َل بعد دفنه يف داره إىل جوار جدّ ه احلسني ،ذكره صاحب تنزيه ذوي
((( الشهيدّ :
العقول يف أنساب آل الرسول».
((( (عة) مل ترد« :أبو احلسني».
اخلراسانـي« :ويف املنهج ً
النجاش ،وكالمها غري
نقال عنه :أبواحلسني أمحد بن احلسني
(((
ّ
يّ
صحيحني؛ ّ
النجايش املعروف تلميذه صاحب الرجال املعروف،
النجايش املتوليّ غسله هو
ألن
ّ
ّ
أيضا ،إلاَّ ّ
عيل بن
وكنيته املعروفة أبوالع ّباس ،وقد يكنّى بأيب احلسني ً
أن اسمه ونسبه أمحد بن ّ
أمحد بن الع ّباس».
النجاش ،الرقم.708 :
((( من قوله« :صلی عليه ابنه» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
لـام مات الس ّيد َح ْصرَ نا ُك ُت َب ُه ،فوجدناها
ّوخي صاحب الس ّيدّ :
((( الشهيد« :قال أبو احلسن التن ّ
ثامنني ألف جم ّل ٍد من مصنّفاته وحمفوظاته و َمقروآته ،قاله صاحب تنزيه ذوي العقول .وقال
الثعالبي يف كتاب اليتيمة :هّإنا ُق ّومت بثالثني ألف دينار بعد أن أهدى إىل الوزراء والرؤساء
ّ
شطرا عظيماً ».
منها ً
((( (عة)« :كتابنا».
((( (ت ،ح ،ع) مل ترد« :تعاىل».
مخسا وأربعني سنة؛ ّ
أن عمر ّ
البهائي« :يستفاد منه ّ
ألن
(((
ّ
العالمة وقت تصنيف اخلالصة كان ً
والدته سنة ثامن وأربعني وستّامئة».
احلسيني،
العلوي
علـي ،أبو القاسم
((( قال ابن حجر:
ّ
ّ
علـي بن احلسني بن ّ
حممد بن ّ
«علـي بن ّ
ّ
الديباجي
الرافيض املعتز ّيل ،صاحب التصانيف .حدّ ث عن سهل
الرشيف املرتىض ،املتك ّلم
ّ
ّ
ست وثالثني وأربعامئة ،عن إحدى وثامنني سنة.
واملرزباين وغريمها ،ووىل نقابة العلو ّية ،ومات سنة ّ
ّ
وقال :ابن حزم كان من كبار املعتزلة الدعاة وكان إمام ًّيا ،لكنَّه يك ّفر من زعم ّ
أن القرآن ُبدّ ل أو=
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القزويني ،ابن أيب حاتم ،ويكنّى حاتم
عيل بن حاتم -باحلاء املهملة-
ّ
[ّ ]23/533

عيل بأيب احلسن.
أبوه بأيب سهل ،ويكنّى ّ

النجايش« :إنّه ثقة من أصحابنا يف نفسه ،يروي عن الضعفاء»(((.
قال
ّ

وقال الشيخ
القزويني ،له كتب كثرية جيدة معتمدة»(((.
«عيل بن حاتم
ّ
ّ
الطويسّ :

الرازي
عيل اخلزّاز
ّ
[ّ ]24/534

بالري ،وهبا مات»(((.
ّ
«متك ّلم جليل ،له كتب يف الكالم ،وله أنس بالفقه ،كان مقيماً

ِ
الطويس ،وكان مولده
الرازي وأبو يعىل
=ز ْيدَ فيه أو نقص منه ،وكذا كان صاحباه أبو القاسم
ّ
ّ
يف رجب سنة مخس ومخسني.
طي :هو ّأول من جعل داره دار العلم وقدرها للمناظرة ،ويقال :إنّه ُأ ِّمر ومل يبلغ
قال ابن أيب ّ

العرشين ،وكان قد حصل عىل رئاسة الدنيا :العلم مع العمل الكثري يف اليسري ،واملواظبة عىل
تالوة القرآن ،وقيام الليل ،وإفادة العلم ،وكان ال يؤثر عىل العلم شي ًئا مع البالغة وفصاحة
اللهجة ،وكان أخذ العلوم عن الشيخ املفيد ،وزعم املفيد :أنّه رأى يف نومه فاطمة الزهراء
ابني هذين فع ّلمهام ،فلماّ استيقظ وافاه الرشيف أبو أمحد ومعه
ليل ًة ناولته صب َّيني فقالت له :خذ َّ
الريض واملرتىض فقال له :خذمها إليك وع ّلمهام فبكى وذكر القصة.
ولداه
ّ
ّ
وامللخص ،واملدّ خر
الشايف يف اإلمامة مخسة جم ّلدات،
الطويس له من التصانيف
وذكر أبو جعفر
ّ
ّ
يف األصول ،وتربئة األنبياء ،والدرر الغرر ،ومسائل اخلالف ،واالنتصار ملا انفردت به اإلمام َّية،
املتنبي ،ورسد أشياء كثرية.
جني يف رشح ديوان
ّ
وكتاب املسائل كبري جدًّ ا ،وكتاب الر ّد عىل ابن ّ

ويقالّ :
الشريازي كان يصفه بالفضل حتّى نقل عنه أنّه قال :كان الرشيف
إن الشيخ أبا إسحاق
ّ
املرتىض ثابت اجلأش ينطق بلسان املعرفة وير ّدد الكلمة املسدّ دة فتمرق مروق السهم من الرمية
ما أصاب وما أخطأ اشوى إذا رشع الناس الكالم رأيته له جانب منه وللناس جانب.

وذكر بعض اإلمام َّية ّ
أن املرتىض ّأول من بسط كالم اإلمام َّية يف الفقه ،وناظر اخلصوم ،واستخرج

الغوامض ،وق ّيد املسائل» .لسان امليزان ،225-223/4 :الرقم.589 :
النجاش ،الرقم.688 :
((( رجال
يّ
((( الفهرست ،الرقم.426 :
((( ما يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم .433 :والحظ :الرقم ،563 :فالظاهر اتّـحادمها.
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عي
عيل بن النعامن األعلم النَّخَ ّ
[ّ ]25/535

(((

كويف ،روى((( عن الرضا ،(((وأخوه داوود((( أعىل منه،
«أبو احلسن ،موالهم ّ

(((
صحيحا،
وجها ،ث ْبتًا،
ً
علـي ثقةً ،
عيل  ،وابنه أمحد َر َويا احلديث ،وكان ّ
وابنه احلسن بن ّ

واضح الطريقة»(((.

عيل بن ُخ َليد ،باخلاء املعجمة املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
[ّ ]26/536

وبعدها دال مهملة.

عيل بن خليد،
الكش« :عن ّ
عيل بن احلسن عن ّ
حممد بن مسعود ،قال :سألت ّ
قال يِّ ّ

بأس»(((.
قال :يعرف بأيب احلسن املكفوف،
بغدادي ،ليس به ٌ
ّ
عيل بن ميمون
[ّ ]27/537

كويف.
أبو احلسن ،ل ّقب أبا األكراد الصائغ -بالغني املعجمةّ -
حممد بن
حممد بن نصري ،قال :حدّ ثني ّ
حممد بن مسعود ،قال« :حدّ ثني ّ
الكش عن ّ
قال يِّ ّ
أيضا .الحظ :املحاسن 155/1 :ح.82
«علـي بن النعامن
((( قد ورد بعنوان:
النخعي» ً
ّ
ّ

ثم ّ
الرازي» .هتذيب األحكام 181/2 :ح.27
«عيل بن النعامن
ّ
ّ
إن قد ورد يف بعض األسانيدّ :
وقد زعم بعض أنّه متّحد مع َمن يف املتن .وللتفصيل الحظ :جامع الرواة ،700/4 :اهلامش.
النجاش ،الرقم.719 :
البهائي« :يروي عنه ابن أيب اخل ّطاب» .الحظ:
(((
ّ
يّ
األئمة.109 :
((( الحظ روايته عن الرضا يفّ :
طب َّ
ايش 177/1 :ح.62
كام أنّه قد ورد روايته عن الصادق يف :تفسري الع ّي ّ
((( قد سبق ترمجة داوود بن النعامن يف هذا الكتابِ ،
فراجع.
((( قد سبق ترمجة «احلسن بن علـي بن النعامن» يف هذا الكتابِ ،
فراجع.
ّ
النجاش ،وليس يف كتب الرجال عليّ بن النعامن
علـي بن النعامن ك ّلها لفظ
(((
ّ
البهائي« :ترمجة ّ
يّ
النجايش ،الرقم.719 :
سواه» .الحظ :رجال
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،346 :الرقم.644 :
الكش ّ
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(((
علـي بن ميمون الصائغ ،قال :دخلت عليه -يعني
إسحاق  ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ

أبا عبد اهلل -أسأله((( ،فقلت :إنّـي أدين اهلل بواليتك ووالية آبائك وأجدادك؛
فادع اهلل أن يث ّبتني ،فقال :رمحك اهلل ،رمحك اهلل»(((.
ُ

ضائريّ :
«إن حديثه ُيعرف و ُينكر((( ،وجيوز أن خيرج شاهدً ا ،روى
وقال ابن ال َغ
ّ

(((

((( (ع ل ،س ل ،عش ل ،عة)« :احلسن» بدل« :إسحاق» .وكذا يف هامش (ت) عن ّ
خط الشهيد.
الشهيد« :يف بعض النسخ( :احلسن) بدل( :إسحاق) .وكذلك يف كتاب
الكش الذي هو
يِّ ّ
أصل الرواية ِّ
بخط ابن طاووس».

أقول :الصواب احلسني دون احلسن ودون إسحاق؛ وذلك بقرينة روايته عن جعفر بن بشري».
الحظ :بصائر الدرجات 9/1 :ح 87/1 ،3ح 89/1 ،3ح 145/1 ،8ح149/1 ،18
حممد بن احلسن فلم نعرفه يف هذه الطبقة.
ح 165/1 ،14ح 166/1 ،15-14ح .17وأ ّما ّ
((( (عة)« :ليلة» بدل« :أسأله» .وهو املوافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي ،366 :الرقم.680 :
الكش ّ
الغضائري ،وتبعه ابن داوود .وفيه ما فيه» .الحظ :رجال ابن داوود:
((( الشهيد« :هذا لفظ ابن
ّ
 ،252الرقم.1074 :
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 250/5 :ح 274/5 ،24ح ،3كامل الزيارات:
 133ح 194-193 ،6ح 295 ،6ح ،11األمايل (للصدوق) 389 :ح ،15ثواب األعامل:
 ،119هتذيب األحكام 45/6 :ح 111/7 ،12ح 211/7 ،85ح ،10وأ ّم��ا روايته عن
السجاد إلاَّ
ثم إنّه قد ورد روايته عن
ّ
الكاظم فقليلة .الحظ :املحاسن 64/1 :ح117؛ ّ
أن ذلك ّ
ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :الكايف 411/4 :ح 1وقارنه مع املحاسن 64/1 :ح.117
اخلوئيّ :
قال الس ّيد
عيل بن ميمون عن أيب احلسن
«إن ما ذكره ابن
ّ
ّ
الغضائري من رواية ّ
موسى مل يثبت ،نعم ،بقاؤه إىل زمانه ،بل إىل زمان الرضا ال بدّ من االلتزام به ،وذلك
حممد بن سامعة سنة
حممد بن سامعة ،بكتابه ،وقد توفيّ احلسن بن ّ
من جهة رواية احلسن بن ّ
عيل بن ميمون أكثر من مائة سنة ،واهلل العامل» .معجم
263هـ ،وعليه فال بدَّ وأن يكون عمر ّ
رجال احلديث ،224/13 :الرقم.8561 :
أقول :قد ورد روايته عن الكاظم كام تالحظ قبل أسطر .هذا َّأولاً  .وثان ًيا :االستشهاد بام ورد=
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عن أيب عبد اهلل ،وأيب احلسن موسی»(((.(((
حيا مع
واألقرب عندي قبول روايته؛ لعدم طعن الشيخ ابن ال َغ
ّ
ضائري فيه رص ً

دعاء الصادق له((( و(((.

الكرخي
الرسي
عيل بن
ّ
ّ
[ّ ]28/538

����ايش((( ،واب����ن
روى ع����ن أيب ع���ب���د اهلل ،ث���ق���ة ،ق���ال���ه ال�����ن�����ج�
ّ
ُع��� ْق���دة ،ورواي�����ة ال���ك�ِّش�يِّ ّ ال ت� ّ
���دل ع�ل�ى ال���ط���ع���ن((( م���ع ض��ع��ف��ه��ا((( ،وق��د
حممد بن سامعة ،كتابه خمدوش ،وذلك من جهة اإلرسال يف كثري من طرق
=من رواية احلسن بن ّ
فهرست محيد ،كام ب َّينَّا بالتفصيل يف ترمجة محيد يف الفهرست بتحقيقنا.
ثم إنَّه مل يرد يف نسخة (ح)« :وأيب احلسن».
((( (عة) مل ترد« :موسى»ّ .
الغضائري.73 :
((( رجال ابن
ّ
((( (هـ ،ش) مل ترد« :له».
((( الشهيد« :ال خيفى عدم داللة الدعاء عىل قبول روايته ،لو ِ
سلم سندهّ ،
حممد بن إسحاق
فإن ّ
الغضائري ظاهر
حممد بن احلسن عىل بعض النسخ ،وكالم ابن
ّ
مشرتك بني الثقة وغريه ،وكذلك ّ
يف الطعن عليه مع أنّه شهادة لنفسه ،كام ال خيفى».
ّ
النجاش» .رجال ابن داوود ،244 :الرقم.1032 :
والعالمة توثيقه من
((( «نقل ابن داوود
يّ
التفريش« :مل أجد توثيقه فيه ،وهو أربع نسخ عندنا ،وكأنّه كان لفظة «ثقة» يف النسخة
قال الس ّيد
ّ
التي كانت عندمها موجودة» .نقد الرجال ،264/3 :الرقم.3581 :

ثم اعلم ّ
الرسي.
النجايش مل يذكره مستقلاًّ  ،بل بحث عنه يف ضمن ترمجة أخيه احلسن بن
أن
ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.97 :
الحظ :رجال
ّ
((( (ت ،عة) زيادة« :فيه».
حممد بن عيسى ،عن القاسم الصيقل رفع احلديث إىل أيب عبد
((( الشهيد« :يف طريق الرواية ّ
جلوسا عنده فتذاك َْرنا رجلاً من أصحابنا ،فقال بعضنا :ذاك ضعيف؛ فقال أبو
اهلل قال :كنّا
ً
عبد اهلل :إن كان ال يقبل ممّن دونكم حتّى يكون مثلكم ،مل يقبل منكم حتّى تكونوا مثلنا .قال
الكرخي؛ وهذه مع
الرسي
عيل بن
ّ
ّ
ّ
عيل بن يقطني :أظ ّن الرجل ّ
حممد بن عيسى :قال احلسن بن ّ
ضعف سندها بابن عيسى وإرساهلا ال ّ
عيل بن الرسي؛ ّ
جمرد ظ ّن=
ألن كونه املراد ّ
تدل عىل ضعف ّ
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ذكرناها((( يف كتابنا الكبري.
(((
علـي بن إسامعيل ثقة ،وهو
الكش يف موضع آخر« :قال نرص بن الصباحّ :
وقال يِّ ّ

(الرسي)»(((.
الرسي ،ف ُل ِّقب إسامعيل بـ:
عيل بن
ّ
ّ
ّ

النجايش
ونرص بن الصباح ضعيف عندي ال أعترب بقوله ،لك َّن االعتامد عىل تعديل
ّ
له(((.
عيل بن يقطني ،ومع ذلك ر ّبام د ّلت عىل مدحه ال عىل ذ ّمه».
=احلسن بن ّ
((( رجال ِّ
ـي.367 :
الكش ّ
ِّ
ِّ
بخط ابن
ـي ،الذي هو أصل الرواية
((( الشهيد« :يف بعض النسخ :وكذا يف كتاب
الكش ّ
طاووس».
((( رجال ِّ
ـي.598 :
الكش ّ
السندي الذي نقل ِّ
ـي عن
علـي بن
املجلسـي :يظهر من ابن
((( «قال املح ّقق
ّ
ّ
الكش ّ
الغضائري أنّهّ :
ّ
الغضائري] يف ترمجة احلسن بن راشد :وما أعرف
نرص ابن الص ّباح توثيقه ،حيث قال [أي ابن
ّ
عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم ،وقد رواه عنه غريه.
له شي ًئا أصلح فيه إلاَّ روايته كتاب ّ
الطفاوي ،ضعيف ،له كتاب نوادر حسن كثري العلم ،روى
النجايش :احلسن بن راشد
وقال
ّ
ّ
السندي.
عيل بن
ّ
عنهّ :
ويؤ ّيد حّ
االتاد هّأنام مذكوران يف أصحاب الرضا ،ومل يذكرمها أحد من أصحاب الرجال
والنجايش ذكراه
«عيل بن إسامعيل» بدون ذكر أجداده ،والشيخ
ّ
الكش نقله بعنوانّ :
اثنني ،بل يِّ ّ
مع األجداد ،واهلل يعلم» .نقد الرجال ،232/3 :اهلامش.

السدي» ،ومل يذكر الشيخ يف أصحاب اإلمام الرضا
«عيل
ّ
الكشّ :
أقول :املذكور يف رجال يِّ ّ
إلاَّ
امليثمي» ،متك ّلم.
«عيل بن إسامعيل
ّ
ّ

األردبييل« :الذي يظهر لنا -واهلل أعلمّ -
عيل بن إسامعيل هو ابن إسامعيل املل َّقب
وقال
أن ّ
ّ
وحممد بن أمحد بن حييى عنهام
حممد بن احلسن الص ّفار
ّ
ّ
الكش ،بقرينة رواية ّ
بالسندي كام يف يِّ ّ

وحممد
وحممد بن إسامعيل
محاد بن عيسى وصفوان بن حييى وعثامن بن عيسى
وروايتهام عن ّ
ّ
ّ
الرسي غريمها ،لعدم اشرتاكه معهام يف راو
عيل بن
ّ
ابن عمرو بن سعيد الز ّيات وغريهم ،ولكن ّ
ومروي عنه ّ
الكرخي ،وقال=
الرسي
عيل بن
ّ
ّ
وأن ما ذكر العلاَّ مة -رمحه اهلل تعاىل -يف ترمجة ّ
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الثاميل
عيل بن أيب محزة
ّ
[ّ ]29/539

البطائني؛ ّ
البطائني ضعيف جدًّ ا ،وهذا
ألن ابن أيب محزة
عيل بن أيب محزة
ّ
ّ
وليس هو ّ

ابن أيب محزة الثام ّيل.

قال
عيل بن أيب محزة الثام ّيل،
الكش« :سألت أبا احلسن محدويه بن نصري عن ّ
يِّ ّ

وحممد أخويه وأبيه؟ فقال :ك ّلهم ثقات فاضلون»((( .
واحلسني بن أيب محزةّ ،

بالرسي
الرسي فل ّقب إسامعيل
عيل بن
ّ
ّ
عيل بن إسامعيل ثقة ،وهو ّ
=الكش :قال نرص بن الصباح ّ
يِّ ّ
عيل بن إسامعيل
عيل بن
ّ
الرسي الرواة الذين رووا عن ّ
اشتباه؛ ألنّه ال يمكن أن يروي عن ّ
عيل بن إسامعيل لبعد مرتبته عنهم جدًّ ا عىل
وال أن يروي هو عن
ّ
املروي عنهم الذين روى عنهم ّ
بالسندي بال شبهة كام ذكره
عيل بن إسامعيل املل َّقب
ّ
ما يظهر بأدنى تأ ّمل ،فبقى أن يكون الثقة هو ّ
التفريش» .جامع الرواة.487/4 :
ّ
البهبهاينّ :
«يدل علی املغايرة ّ
امليثمي،
أن صفوان وابن أيب عمري يرويان عن
ولكن قال الوحيد
ّ
ّ
امليثمي كان يف زمان الكاظم من املتك ّلمني الكبار يروى
وأيضا
ويروى عنهام ابن
السنديً ،
ّ
ّ
وأيضا
عمن هو من أصحاب الصادق فقط ،فكيف يروى عنه الص ّفار ومن يف طبقته؟! ً
ّ
لاً
بالسندي أص » .تعليقة علی منهج املقال:
امليثم ّيون معروفون مل يعهد توصيف أحد منهم
ّ
 .234وقريب منه يف قاموس الرجال ،478/7 :الرقم.5165 :
اخلوئي« :ال يمكن اجلزم حّ
وقال الس ّيد
باالتاد؛ الحتامل تعدّ دمها واشرتاكهام يف بعض الرواة
ّ
واملروى عنهم لوحدة الطبقة ،بل الذي يظهر من الروايات ّ
عيل بن إسامعيل ّ
عيل
متأخر عن ّ
أن ّ
السنديّ ،
عيل بن إسامعيل قد روی عنه سعد بن عبد اهلل املتو ّفی يف حدود الثالثامئة،
ابن
ّ
فإن ّ
حممد بن حييی الع ّطار ّ
املتأخر عن سعد بن عبد اهلل ،وقد روی عنه ابن أيب اجليد سنة
وروی عنه ّ
السندي عن أبيه ،وروی عن عيسی بن
عيل بن
356هـ .وأ ّما من جهة
ّ
ّ
املروي عنهم فقد روی ّ
عيل بن إسامعيل فلم يرو عنهام .ومع ذلك كيف يمكن اجلزم حّ
باتادمها؟ واهلل
عبد الرمحن ،وأ ّما ّ
العامل» .معجم رجال احلديث ،51/13 :الرقم.8195 :

«عيل بن
وكذا حكى عنه يف تقريراته ،واالستدالل علی تغايرمها؛ بأنّه مل َنر رواية يقع يف سندها ّ
اخلوئي.157/5 :
السندي» .الحظ :موسوعة اإلمام
إسامعيل
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،203 :ذيل الرقم ،406 ،357 :الرقم.761 :
الكش ّ
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الواسطي
حسان
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]30/540

«أبو احلسني((( القصري ،املعروف باملنمس ،بالنون ،والسني املهملة.

عمر((( أكثر من مائة سنة ،وكان ال بأس به ،روى عن أيب عبد اهلل».(((
ّ

عيل بن
عيل بن احلسن بن ّ
الكش« :قال ّ
فضال عن ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ
قال يِّ ّ

عيل
حسان؟ قال :عن أيهّ ام سألت؟ أ ّما
ّ
الواسطي فهو ثقة ،وأ ّما الذي عندنا -يشري إىل ّ
عمه عبد الرمحن بن كثري ،فهو ّ
واقفي
كذاب ،وهو
حسان
ّ
اهلاشمي -يروي عن ّ
ّ
ابن ّ
أيضا مل يدرك أبا احلسن».(((
ً

عيل
قال ابن ال َغ
ّ
عيل بن ّ
حسان بن كثري« :-ومن أصحابنا ّ
ضائري -بعد تضعيف ّ
الواسطي ،ثقة ثقة»(((.
حسان
ّ
ابن ّ
حممد
وذكر ابن بابويه يف إسناده إىل عبد الرمحن بن كثري
اهلاشمي روايته عن ّ
ّ

اهلاشمي ،وهو
عمه عبد الرمحن بن كثري
حسان
ّ
الواسطي ،عن ّ
ّ
عيل بن ّ
ابن احلسن ،عن ّ
يعطي ّ
سهوا((( من قلم الشيخ ابن
أن
الواسطي هو ابن أخي عبد الرمحن((( ،وأظنّه ً
ّ

القم ّي ،أو الناسخ((( .
بابويه ِّ

((( (عة)« :احلسن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«وعمر».
((( (ش):
ّ
النجاش ،الرقم.726 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي.451 :
الكش ّ
الغضائري.77 :
((( رجال ابن
ّ
اهلاشمي فقد
الرمحن بن كثري
ّ
((( الحظ :من ال حيرضه الفقيه .474/4 :وفيه« :ما كان فيه عن عبد ّ
عمه
حسان
الواسطي عن ّ
ّ
عيل بن ّ
حممد بن احلسن عن ّ
رويته عن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ

اهلاشمي».
الرمحن بن كثري
ّ
عبد ّ
((( (عة)« :سهو».
واملتحصل من كالم ّ
«عمه» يف املشيخة .وإليه ذهب الس ّيد
اخلوئي=
(((
ّ
ّ
العالمة زيادة كلمة ّ
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التسرتي .الحظ :معجم رجال احلديث ،341/12 :الرقم ،8000 :قاموس
=واملح ّقق
ّ
الرجال ،400/7 :الرقم.5074 :

«إن جزم العلاَّ مة بسهو املصنّف [أي الصدوق ]مشكل؛ ّ
املجليسّ :
ألن
ولكن قال املح ّقق
ّ
شك يف ّ
الفطحي ،وال ّ
أن املصنّف
عيل بن احلسن
ّ
الظاهر هَّأنم اعتمدوا يف التعدّ د عىل قول ّ
عيل وغريه من أمثاله .وال منافاة بني أن يكون واسط ًّيا
كان أعلم وأعرف بالرجال وغريه من ّ
عيل باقر علم النب ّيني،
وهاشم ًّيا أي :موىل ومعت ًقا لبني هاشم ،ورئيسهم ّ
حممد بن ّ
النساخ؛ ّ
والظاهر ّ
ألن
أن املعتق جدّ ه كثري .فتدبر .وال حيتمل
ظاهرا أن يكون ذلك من سهو قلم ّ
ً
عمه ك ّلام يذكره كام تقدّ م يف باب الكبائر وغريه ويف كتبه األُخر».
عادة املصنّف الترصيح بذكر ّ
روضة املتّقني.163-162/14 :
النوري« :واعلم ّأولاً ّ :
إن النسخ التي رأيناها من الفقيه والوسائل خمتلفة ،ففي
وقال املحدّ ث
ّ
عيل عن عبد الرمحن ،وليس
حسان ،عن ّ
عيل بن ّ
عمه عبد الرمحن ،ويف مجلة عن ّ
مجلة منها عن ّ
عمه.
فيها عن ّ
عمه،
وثان ًيا :هَّأنا متّفقة يف وجود
حسان ،وال جيوز اجلمع بينه وبني قوله :عن ّ
الواسطي بعد ّ
ّ
األول املوجود يف متام
املوجود يف بعض النسخ ،فال بدّ من إسقاط أحدمها ،وال ترجيح إلسقاط ّ
الغضائري ،بل الظاهر هو الثاين لوجوده يف بعضها ،مع ترصيح جامع
رصح به ابن
ّ
النسخ كام ّ
أيضا».
الرواة برواية
الواسطي عن عبد الرمحن ً
ّ
املجليس .خامتة املستدرك.400-399/4 :
ثم ذكر ما قاله املح ّقق
ّ
ّ

حسان يف األسانيد.
عيل بن ّ
ّ
ثم هناك نكتة ترتبط بتمييز ّ

قال الس ّيد
بالواسطي
حسان من دون تق ّييده
ّ
ّ
عيل بن ّ
اخلوئي« :إنّه قد ّ
تكرر يف الروايات ذكر ّ
حسان ،عن
أو
عيل بن ّ
ّ
اهلاشمي ،فال بدَّ يف تعيني أحدمها من قرينة ،فنقول :إذا كانت رواية ّ
الواسطي،
الكاظم أو ممّن مل يدرك الرضا أو كان الراوي عنه مل يدرك الرضا فهو
ّ
ّ
الواسطي فقد روى عن
عيل بن فضال ،وأ َّما
فإن
ّ
ّ
اهلاشمي مل يدرك الكاظم عىل ما تقدّ م من ّ

حسان عن عبد
أيضا عىل ما تقدّ م من
الصادقً 
عيل بن ّ
النجايش .كام أنّه إذا كانت رواية ّ
ّ
اهلاشميّ ،
الواسطي ،عن عبد الرمحن بن كثري نادرة ،واملعروف
فإن رواية
الرمحن بن كثري فهو
ّ
ّ
عمه
يف الرواية عن عبد الرمحن هو
رصح يف غري مورد بروايته عن ّ
ّ
اهلاشمي الراوي لكتابه ،وقد ّ
عبد الرمحن بن كثري ،وأ ّما يف غري ذلك فاألمر ملتبس ،وال بدّ من التو ّقف.
اهلاشمي مل ِ
الواسطي يف هذه املوارد؛ ّ
عمه عىل=
ألن
وقد ُيقال :إنّه ال بدَّ من إرادة
يرو إلاَّ عن ّ
ّ
ّ
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حممد بن عبيد اهلل((( بن احلسني
حممد بن احلسن بن ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
[ّ ]31/541

عيل بن أيب طالب
عيل بن احلسني بن ّ
ابن ّ

(((

انـي((( -بفتح اجليم وتشديد الواو -ثقة صحيح احلديث»
«أبو احلسن((( ّ
اجلو ّ

(((

«خرج مع أيب احلسن إىل خراسان»(((.

الغضائري [الحظ :قاموس الرجال ،400/7 :الرقم ،]5074 :ولكنَّه ال
=ما تقدّ م عن ابن
ّ
الغضائري ،فال مناص من التو ّقف» .معجم
يتم؛ ملا تقدّ م من عدم ثبوت نسبة الكتاب إىل ابن
ّ
ّ
رجال احلديث ،341/12 :الرقم.8000 :
((( (ب)« :عبد اهلل» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر .الحظ :عمدة الطالب.311 :
اهلاشمي» .الكايف 275/2 :ح،26
«علـي بن إبراهيم
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
ّ
225/6ح.4
((( (حج) زيادة« :بن».
((( الشهيد« :ذكر صاحب عمدة الطالبّ :
حممد بن عبيد اهلل األعرج بن احلسني
أن ّ
انـي نسبة ّ
اجلو ّ
عيل املذكور ،وذكرّ :
اجلوان ّية ،قرية باملدينة .ويظهر
أن نسبته إىل ّ
عيل بن احلسني ،وهو جدّ جدّ ّ
ابن ّ
عيل ،ولع ّله نُسب إىل بلدة جدّ ه ،وإلاَّ فقد قال صاحب العمدةّ :
من املصنّف ّ
إن
أن ّ
اين هوّ :
اجلو ّ
عل ًّيا هذا ولد باملدينة ونشأ بالكوفة ،ومات هبا» .الحظ :عمدة الطالب.353 :
النجاش ،الرقم.687 :
((( إلی هنا منقول عن رجال
يّ
((( هذا ورد يف رجال ِّ
اجلوانيّ ».
ـي ،506 :الرقم .973 :وعنوان الباب هكذا« :ما روي يف ّ
الكش ّ
انـي.
والكالم هنا يف تطبيق ّ
اجلو ّ

حممد بن عبيد اهلل بن
حممد بن احلسن بن ّ
«عيل بن إبراهيم بن ّ
استظهر الس ّيد ابن طاووس كونه ّ

الطاوويس .363 :ومثله يف خالصة
عيل بن أيب طالب» .التحرير
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
احلسني بن ّ
األقوال يف املقام.

حممد ،وأمحد ابنه،
حممد بن احلسن بن عبد اهلل،
القهبائي:
وقال
ّ
وعيل بن إبراهيم ابن ّ
انـي ّ
«اجلو ّ
ّ
ّ
وعبد اهلل بن مروان ،وإدريس بن مسلم» .جممع الرجال.121/7 :
السجاد.»
عيل
واستظهر املح ّقق
ّ
ّ
التسرتي كونه «احلسن بن ّ
حممد بن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ
قاموس الرجال.369/3 :
القهبائي
الكش وخربه بأيب املسيح عبد اهلل بن=
ّ
ّ
وقال يف موضع آخر« :فسرّ
(اجلو ّ
اين) يف عنوان يِّ ّ
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(((
علـي بن احلسني
عيل بن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ
[ّ ]32/542

أبو احلسن الزوج الصالح(((.

واختص بموسى
النجايش« :كان أزهد آل أيب طالب وأعبدهم يف زمانه،
قال
ّ
ّ

حممد بن إبراهيم طباطبا ْ
ألن
والرضا ،واختلط بأصحابنا اإلمام َّية ،وكان لـماّ أراده ّ

(((
علـي»(((.
حممد بن زيد بن ّ
حممد بن ّ
يبايع له أبو الرسايا بعده أبى عليه ،ور ّد األمر إىل ّ

اين .وفسرّ ه العلاَّ مة بـ:
الكش يف الكميت :حدّ ثنا أبو املسيح عبد اهلل بن مروان ّ
اجلو ّ
=مروان خلرب يِّ ّ
حممد بن عبد اهلل بن احلسني األصغر .
حممد بن احلسن بن ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
ّ
ِ
الكش ّأولاً  ،وعدم داللته
وكالمها وهم؛ أ ّما ّ
مر من أنّه ال عربة بام ّ
األول فلام َّ
تفرد به نسخة كتاب يِّ ّ
ّ
عمه احلسن بن
ثان ًيا .وأ ّما الثاين
مر من كونه معارص أيب الفرج  ،وإنّام املراد به ابن ّ
فلتأخره ملا ّ
السجاد الستّة كام عرفته
حممد بن عبيد اهلل بن احلسني األصغر .واحلسني األصغر أحد ولد
ّ
ّ
لاَّ
ّ
ّ
ونص عليه خرب الكايف ،إ أن النسخة بدّ لت احلسني الذي املراد به األصغر باحلسن،
من العمدة ّ
كثريا كتبديل عبد اهلل وعبيد اهلل؛ لق ّلة الفرق بينهام يف اخل� ّ
�ط» .قاموس الرجال:
ويقع مثله ً
.19/12

وقال الس ّيد
اخلوئي« :أ ّما تطبيق املوىل عناية اهلل فهو وإن كان ممكنًا يف نفسه ،إلاَّ أنّه ال شاهد
ّ
له ،ومل يثبت ّ
أن عبد اهلل بن مروان من قرابة الرضا ،وأ ّما تطبيق العلاَّ مة فهو غري ممكن يف
نفسهّ ،
النجايش
الكليني ،وقد روى عنه
حممد بن احلسن من مشايخ
ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
ّ
فإن ّ
حممد بن
بواسطتني ،فكيف يمكن أن يصحب الرضا إىل خراسان ،ووالد جدّ ه :احلسن بن ّ
عيل
عبيد اهلل ّ
اين من شهود وص ّية أيب جعفر ّ
حممد اجلواد ،فكيف يمكن أن يكون هو ّ
اجلو ّ
التسرتي» .معجم رجال
ثم استظهر ما استظهر املح ّقق
ّ
ابن إبراهيم من أصحاب الرضاّ .

احلديث ،344/11 :الرقم.7169 :
«بخط الس ّيد ً
ِّ
نقال عن ِّ
علـي بن احلسني».
((( الشهيد:
ـي :ابن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ
الكش ّ

سمي
((( (عة) مل ترد« :الزوج الصالح» .وقال يف هامش (عش) و(م) يف تفسري املراد منه« :وإنّام ّ
الزوج الصالح؛ ّ
عمه عبد اهلل بن احلسن بن احلسني األصغر».
ألن زوجه كانت بنت ّ
((( (ع)« :تبايع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.671 :
((( رجال
يّ
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(((
حممد
حممد بن احلسني بن بندار بخ ّطه ،حدّ ثني ّ
الكش« :قرأت يف كتاب ّ
وقال يِّ ّ

عيل بن احلكم ،عن سليامن
ابن حييى الع ّطار ،قال :حدّ ثني أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ

عيل((( بن أيب
عيل بن احلسني بن ّ
عيل بن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ
ابن جعفر ،قال :قال يل ّ

طالب :أشتهي أن أدخل((( عىل أيب احلسن الرضا أسلم عليه ،قلت :فام يمنعك من
ذلك؟ قال :اإلجالل واهليبة له ،وأتّقي عليه.

ّ
فاعتل أبو احلسن ع ّلة خفيفة قد((( عاده الناس ،فلقيت عليّ بن عبيد اهلل،
قال:

فقلت :قد جاءك ما تريد وقد ّ
اعتل أبو احلسن ع ّلة خفيفة وقد عاده الناسْ ،
فإن

أردت الدخول عليه فاليوم.

قال :فجاء إىل أيب احلسن عائدً ا؛ فلقيه أبو احلسنّ 
�ب((( من
بكل ما حي� ّ

عيل بن عبيد
عيل بن عبيد اهلل ً
فرحا شديدً اّ ،
ثم مرض ّ
املنزلة والتعظيم ،ففرح بذلك ّ

اهلل؛ فعاده أبو احلسن وأنا معه ،فجلس حتّى خرج من كان يف البيت ،فلـماّ خرجنا
أخربتني موالة لنا((( ّ
علـي بن عبيد اهلل كانت من وراء السرت تنظر
أن أ ّم سلمة امرأة
ّ

(((
فلمـا خرج خرجت وانكبت
إليه ّ ،

(((

عىل املوضع الذي كان أبو احلسن فيه

((( (عة)« :احلسن» .وهو املوافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
علـي» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (حج ،ح ،ع ،م) مل ترد« :بن احلسني بن ّ
أيضا ً
((( الشهيد« :وهو ِّ
نقال عن ِّ
ـي :أشتهي أن أدخل».
بخط الس ّيد ً
الكش ّ
((( (عة)« :وقد»( ،ح)« :فقد».
((( (حج)« :جيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الظاهر ّ
أن قوله« :موالة لنا» يف خرب ِّ
حمرف «موالة هلا» كام ال خيفى .قاموس الرجال:
ـي ّ
الكش ّ
.507/7
املحرم من
البهائي« :يمكن أن يكون يف هذه احلكاية داللة علی جواز نظر املرأة يف غري
(((
ّ
َّ
الرجال إذا مل يكن هناك ريبة ،وال قائل بالفرق بني النظر إلی املعصوم وغريه».
((( (م ،ش)« :فانكبت» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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وتتمسح به.
جالسا((( تق ّبله
ّ
ً
عيل بن عبيد اهلل فأخربين بام فعلت أ ّم سلمة؛ فخربت
قال سليامنّ :
ثم دخلت عىل ّ

به أبا احلسن ،فقال :يا سليامنّ ،
عيل بن عبيد اهلل وامرأته وولده من أهل اجلنّة.
إن ّ
يا سليامنّ ،
عرفهم اهلل هذا األمر مل يكونوا كالنّاس»(((.
عيل وفاطمة إذا ّ
إن ولد ّ
عيل بن احلكم
[ّ ]33/543

من أهل األنبار.

حممد بن عيسىّ :
عيل بن احلكم هو ابن أخت
الكش عن محدويه ،عن ّ
«إن ّ
قال يِّ ّ

وعيل بن احلكم تلميذ
داوود بن النعامن ب ّياع األنامط ،وهو نسيب بني الزبري الصيارفة،
ّ

فضال ،وابن
ابن أيب عمري ،ولقي من أصحاب أيب عبد اهلل الكثري ،وهو مثل ابن ّ

ُب َكيرْ »((( .

عيل بن احلسني بن عبد اهلل
[ّ ]34/544

حممد بن نصري ،قال :حدّ ثنا أمحد بن
حممد بن مسعود ،قال« :حدّ ثنا ّ
الكش عن ّ
قال يِّ ّ

(((
علـي بن احلسني بن عبد اهلل يسأله الدعاء يف زيادة
حممد بن عيسى ،قال :كتب إليه
ّ
ّ

(((

حيب؛ فكتب إليه يف جوابه :تصري إىل رمحة اهلل تعالی خري لك.
عمره حتّى يرى ما ّ
جالسا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«جالسا فيه» بدل« :فيه
((( (عة):
ً
ً
((( رجال ِّ
ـي 594-593 :الرقم .1109
الكش ّ

عيل
حممد ،عن أبيه ،عن أمحد بن ّ
وروی يف االختصاص صدره عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
ابن احلكم ،عن سليامن بن جعفر .الحظ :االختصاص ،89 :وانظر :عمدة الطالب.321 :
((( رجال ِّ
ـي ،570 :الرقم.1079 :
الكش ّ
((( (عة) مل ترد« :إليه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :الزيادة يف» بدل« :الدعاء يف زيادة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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فتوفيّ الرجل باخلزيم َّية(((»(((.

األئمة .وهذه الرواية ال ّ
والظاهر ّ
نصا((( عىل
أن املسؤول بالدعاء بعض
تدل ًّ
َّ

املرجحات .
عدالة الرجل ،لكنّها من ّ
عيل بن جعفر
[ّ ]35/545

(((

عيل بن جعفر
الكش« :عن ّ
حممد بن مسعود ،قال يوسف بن السخت :كان ّ
قال يِّ ّ

ّ
والشك يف دينه(((؛
وكيلاً أليب احلسن((( ،وكان يف حبس املتوكّل ،وخاف((( القتل
فحم املتوكّل فأمر بتخلية من يف السجن مطل ًقا وبتخليته
فوعده بأن يقصد اهلل فيهّ ،

(((

عينًا(((»(.((1

((( (ش)« :باخلزيمة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،510 :الرقم.985 :
الكش ّ
«أيضا».
((( (ت ،م ،هـ ،ش ل)ً :

«أيضا».
«أيضا» ،وكالمها ليس بج ّيد ،إذ مل يسبق ما يقتيض قولهً :
الشهيد« :يف بعض النسخ ً
والرواية ال ّ
للنص .نعم،
نصا وال
ظاهرا وال غريمها من االعتبارات املناسبة ّ
تدل عىل العدالة ًّ
ً
قوله« :إىل رمحة اهلل تعاىل» يوجب املدح ،فلوال انقطاع الرواية لدخل يف باب احلسن ،لكن
املرجحات ّ
حمل نظر».
بانقطاعها انتفى؛ فكوهنا من ّ
علـي بن جعفر الق ّيم املتقدّ م» .الحظ :الرقم.522 :
(((
ّ
اخلراسانـي« :قيل :إنّه متّحد مع ّ
((( (عة) زيادة« :الثالث» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (س)« :فخاف» بدل« :وخاف».
البهائي« :قوله «:يف دينه» حيتمل فتح الدال ،أي خاف شك الورثة يف ديونه فال يؤ ّدوهنا عنه
(((
ّ
فيبقی منه ذ ّمته ،وحيتمل كرس الدال ،أي خاف طول حبسه وال يعلم حال موته من هو اإلمام يف
كافرا لقوله :من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميت ًة جاهل َّية»
ذلك الوقت فيموت ً
((( (ح ،عة)« :وختليته».
صحت لكان فيها بعض املدح،
((( الشهيد« :هذه الرواية ضعيفة بيوسف بن السخت ،ولو ّ
ٍ
وحينئذ فال وجه إلحلاقه يف هذا القسم».
( ((1رجال ِّ
ـي=.608-606 :
الكش ّ
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عيل بن عبد اهلل بن مروان
[ّ ]36/546

(((
خيـرا»(((.
الكش« :قال النرص  :مل أسمع فيه ّإال ً
قال يِّ ّ

الر ّيان -بالراء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان مشدّ دة ،والنون
عيل بن َّ
[ّ ]37/547

القم ّي
الص ْلت -بالصاد املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان-
ّ
أخريا -بن َّ
األشعري ِّ
ً
«ثقة ،له عن أيب احلسن الثالث نُسخة»((( ،وكان ً
وكيال(((.

كوفـي.
عيل بن أسباط بن سامل ب ّياع ال ُّز ّط ّي((( ،أبو احلسن،
ّ
[ّ ]38/548

ِّ
بخط جربئيل بن أمحد قال :قال موسى
القزويني« :وجدت
=«وقال يف ترمجة فارس بن حاتم
ّ
حممد إنّه قال :كتبت إليه :جعلت فداك قبلنا أشياء حيكى عن فارس
ابن جعفر ،عن إبراهيم بن ّ
عيل
عيل بن جعفر ،حتّى صار يربأ بعضهم من بعض ،فإن رأيت أن مت َّن ّ
واخلالف بينه وبني ّ
بام عندك فيهام وأيهّ ام يتولىّ حوائجي قبلك حتّى أعدوه إىل غريه فقد احتجت إىل ذلك ،فعلت
متفضلاً إن شاء اهلل فكتب :ليس عن مثل هذا يسأل وال يف مثله ّ
عيل بن
ّ
يشك قد ع ّظم اهلل قدر ّ
فارسا
عيل بن جعفر بحوائجك ،واجتنبوا ً
جعفر ،منعنا اهلل تعاىل عن أن يقاس إليه ،فاقصد ّ
وامتنعوا من إدخاله يف يشء من أموركم أو حوائجكم ،تفعل ذلك أنت ومن أطاعك من أهل
الكش.523 :
بالدك ،فإنّه قد بلغني ما متّوه به عىل الناس فال تلتفتوا إليه إن شاء اهلل» .رجال يِّ ّ
((( (عة)« :أبو النرض» ،وهو موافق للمصدر وهو الصوابّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
أيضا :حاشية الشهيد.
ما أثبتناه .والحظ ً

الشهيد« :النرص املنقول عنه جمهول ،أو مشرتك بني الضعيف والثقة كام سيأيت؛ فال يصلح
للداللة عىل املدح .ولو ُس ّلم فهو من قبيل احلسن».
علـي بن عبد اهلل بن مروان ّ
((( رجال ِّ
فإن القوم-
ـي ،530 :الرقمّ .1014 :
ونصه« :وأ َّما ّ
الكش ّ
يعني الغالة -يمتحن يف أوقات الصلوات ،ومل أحرضه يف وقت صالة ،ومل أسمع فيه إلاَّ
خريا».
ً
النجاشـي ،الرقم.731 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
((( مل نعثر علی مسند قوله« :كان ً
وكيال» .ويف رجال ابن داوود ،244 :الرقم 1031 :مثله.
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :ابن أسباط» .الكايف 448/3 :ح 471/3 ،26ح،5
 493/3ح 493/3 ،5ح .7املحاسن 399/2 :ذيل ح 592/2 ،78ح ،102معاين األخبار:
 264ح.1
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ولعيل بن مهزيار إليه رسالة يف النقض عليه مقدار
الكش« :إنّه كان فطح ًّيا،
ّ
قال يِّ ّ

جزء صغري ،قالوا :فلم ينجع ذلك ،ومات عىل مذهبه»(((.

عيل بن مهزيار رسائل يف ذلك؛
وقال
النجايش« :إنّه كان فطح ًّيا ،جرى بينه وبني ّ
ّ

عيل بن أسباط عن ذلك القول ،وقد روى
فرجعوا فيها إىل أيب جعفر الثاين ،فرجع ّ

عن الرضا من قبل ذلك((( ،وكان ثق ًة((( ،أوثق الناس ،وأصدقهم هلجة»(((.

((( رجال ِّ
ـي.562 :
الكش ّ
((( الحظ :روايته عن الرضا يف :الكايف 160/1 :ح 380/1 ،1ح 16/2 ،2ح59/2 ،3
ح 273/2 ،9ح 471/3 ،21ح 206/4 ،5ذيل ح 216/5 ،5ح 256/5 ،16ح،3
 386/6ح 501/6 ،9ح ،25كام أنّه يروي عن اجلواد يف :الكايف 384/1 :ح494/1 ،7
أيضا .الحظ :الكايف 543/1 :ح.5
ثم إنّه ورد روايته عن الكاظمً 
ح 347/5 ،3حّ ،2
((( (عة) مل ترد« :ثقة» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
النجاش إلی ّ
أن ابن أسباط رجع عن القول
النجاش ،الرقم .663 :أقول :ذهب
((( رجال
يّ
يّ
الكش قال« :مات عىل مذهبه»؛ فبينهام تعارض كام ال خيفی ،وقد ذكروا يف ّ
بالفطح َّية ،إلاَّ ّ
حل
أن يِّ ّ
هذا التعارض عدّ ة حماوالت .الحظ :منتهى املقال ،349/4 :الرقم ،1957 :خامتة املستدرك:
 ،476-474/4معجم رجال احلديث ،286/12 :الرقم.7937 :
النجايش؛ وذلك ألمور:
ولك َّن الظاهر ترجيح مقالة
ّ

أّ .
إن
الكش،
النجايش،
والكش وإن كان أقرب زمانًا إلی ابن أسباط من
ّ
النجايش أثبت من يِّ ّ
ّ
يِّ ّ
فضال
ايش املستند يف كثري من أقواله إلی شيخه ابن ّ
كثريا ما يعتمد علی شيخه الع ّي ّ
إلاَّ أنّه ً
ِ
الفطحي ،وهو -بحكم ﴿ك ُُّل حز ٍ
ون﴾ -يرغب يف جعل ّ
كل الناس -السيام
ْب بِام َلدَ هْيِ ْم َف ِر ُح َ
ّ
األعالم منهم كابن أسباط -علی مذهبه .وهذا أصل كليّ ّ يف مباحث امللل والنحل.

بّ .
الكش ،قال ابن داوود:
إن أحدً ا من العلامء الذين عليهم ّ
معول يف اجلرح والتعديل مل يتابع يِّ ّ
النجايش؛ ّ
ألن ذلك شاع بني أصحابنا وذاع ،فال جيوز بعد ذلك احلكم بأنّه
«األشهر ما قال
ّ
األول ،واهلل أعلم بحقيقة األمر» .رجال ابن داوود ،481 :الرقم.321 :
مات عىل املذهب ّ
عيل بن مهزيار قال :كتب
ج« .ما ورد يف رواية صحيحة من ّ
ترحم اإلمام اجلواد عليه :فعن ّ
عيل بن أسباط إىل أيب جعفر يف أمر بناته وأنّه مل جيد أحدً ا مثله ،فكتب إليه أبو جعفر:
ّ
فهمت ما ذكرت يف أمر بناتك ،وأنّك ال جتد أحدً ا مثلك ،فال تنظر يف ذلك رمحك اهلل=،
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فأنا اعتمدُ عىل روايته .

عيل بن احلسن((( بن ِرب��اط -بالراء ،والباء املن ّقطة((( حتتها نقطة
[ّ ]39/549
(((
أخريا -ال َب َج ّيل
واحدة ،والطاء املهملة ً
معول((( عليه.
كويف ،ثقة ّ
أبو احلسن ّ

الكش« :إنّه من أصحاب الرضا».(((
قال يِّ ّ
=احلديث» .الكايف 347/5 :ح ،2وللتفصيل الحظ :بحوث حول روايات الكايف.72-68 :

ثم إنّه وقع البحث يف ّ
فطحي يف برهة
عيل بن أسباط مو ّثقة أو صحيحة ،حيث إنّه
ّ
ّ
أن روايات ّ
احلق فالكالم يف ّ
أن رواياته قبل الرجوع مو ّثقة أو صحيحة» .وللتفصيل الحظ:
وإن رجع إلی ّ
مقدّ مة جامع الرواة بتحقيقنا ،39-35/1 :خامتة مستدرك الوسائل.475/4 :
((( (ح)« :احلسني» ،والصحيح ما يف املتن؛ ألنّه املعنون يف املصادر الرجال َّية وكذا األسانيد.
((( (عة) مل ترد« :املن ّقطة».
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :ابن رباط» .الكايف26/3 :ح446/4 ،6ح69/6 ،3
بعنوان«:الرباطي» .الكايف 307/5 :ح ،13من ال حيرضه الفقيه:
ح 91/6 ،1ح .8وكذا
ّ
 358/1ح.1031
«يعول» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«نعول»( ،ت ،م ،هـ ،ش)ّ :
((( (س)ّ :
((( ّ
النجاش ،الرقم .659 :وأ ّما ما نقله عن ِّ
ـي؛ فليس هذا
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال
الكش ّ
يّ
النجايش.
يف نسخة االختيار منه ،بل نقله بواسطة
ّ
تنبيه:

الطويس ،الرقم.5374 :
«عيل بن رباط» .رجال
ّ
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضاّ :
الطويس ،الرقم.1516 :
«عيل بن رباط» .رجال
ّ
وقال يف أصحاب الباقرّ :

الطويس ،الرقم:
كويف» .رجال
«عيل بن رباط موىل بجيلة،
وقال يف أصحاب الصادق:
ّ
ّ
ّ
.3817

وقال
الربقي:
كويف» .رجال
«عيل بن رباط ،موىل بجيلة،
ّ
ّ
ّ
الربقي يف أصحاب الصادقّ :
.25
والس ّيد
التفريش ذهب إلی حّاتاد اجلميع .الحظ :نقد الرجال ،260/3 :الرقم=.3570 :
ّ
118

املسعودي
عيل
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
[ّ ]40/550

(((

كتب يف اإلمامة وغريها((( ،منها (كتاب يف إثبات الوص َّية
«أبو احلسن اهلذ ّيل ،له ٌ
=وقريب منه يف روضة املتّقني 393/14 :و.398

ولكن قال الس ِّيد الداماد« :يف املتحذلقني يف علم الرجال من أهل هذا العرص من التبس عليه
اشتباها مرتاكماً  ،فحسب ّ
وعيل بن احلسن
عيل بن رباط
احلق
األمر
التباسا ثخينًا ،واشتبه عليه ّ
ً
ً
ّ
أن ّ
ابن رباط واحد ،متش ّب ًثا ّ
أخريا يف إيراد
عيل بن احلسن بن الرباط؛ ّ
ثم ً
بأن الشيخ يف الفهرست ذكر ّ
عيل بن رباط؛ فعلم حّ
االتاد».
االستناد عنه قال :عن ّ

قلت :ما أوهن هذا املتش ّبث وما أسخفهّ ،
أخريا عىل نسبته إىل رباط وهو جدّ ه،
فإن االختصار ً
ليس يستلزم حّ
عيل بن احلسن بن رباط أصلاً  ،بل إنّام مقتضاه
عيل بن رباط وابن أخيه ّ
االتاد بني ّ
ّ
عيل بن احلسن بن رباط املذكور ّأولاً يف
أخريا يف ذكر الطريق إليه هو ّ
عيل بن رباط املذكور ً
أن ّ
العنوان.

عىل ّ
أيضا كام يف العنوان
أخريا ً
أن يف عا ّمة نسخ الفهرست التي وقعت إ ّيل إثبات احلسن يف البني ً
الكش
َّأولاً  ،ور َّبام كان يف بعض النسخ عنه بالضمري ً
أخريا ،فال تكون َّن من اخلالطني» .رجال يِّ ّ
األسرتآبادي.664/2 :
مع تعليقات مري داماد
ّ

قال الس ّيد بحر العلوم« :الظاهر ّ
عيل بن احلسن
أن املذكور يف أصحاب الرضا -إن ثبت -هو ّ
ابن رباط ،كام يشهد به مراعاة الطبقة ،وكذا ما حكاه
عيل بن احلسن :أنّه
ّ
الكش يف ّ
النجايش عن يِّ ّ
من أصحاب الرضا .وأ ّما املذكور يف أصحاب الباقر ،والصادق فاألقرب أنّه أخو احلسن
الكش عن نرص بن الصباح وال يمنع من ذلك يشء يعتدّ به حتّى يلجأ
ابن رباط ،كام حكاه يِّ ّ
إىل دعوى حّ
االتاد» .الفوائد الرجال َّية ،381-380/1 :وقريب منه يف معجم رجال احلديث:
 ،354/12الرقم.8011 :

ّ
املتأخرين .الحظ :هتذيب
عيل بن رباط من عداد الفقهاء
ّ
ثم إنّه يظهر من الشيخ؛ كون ّ
األحكام.97/8 :
النجاش ّ
املسعودي بقي إىل سنة ثالث وثالثني وثالثامئة .قلت :قد ذكر
أن
((( الشهيد« :نقل
ّ
يّ
يف مروج الذهب ّ
أن تاريخ تصنيفه كان سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة ،ومل أقف عىل تاريخ وفاته.
النجايش ال ّ
النجايش ،الرقم:
يدل عىل وفاته يف تلك السنة كام ال خيفى» .الحظ :رجال
وكالم
ّ
ّ
 ،665مروج الذهب.27/1 :
املسعودي يف كتاب مروج الذهب ّ
أن له كتا ًبا اسمه االنتصار ،وكتا ًبا اسمه=
((( الشهيد« :ذكر
ّ
119

لعيل بن أيب طالب ،)وهو صاحب كتاب((( (مروج الذهب)»(((.
ّ
عيل بن عبد اهلل
[ّ ]41/551

القم ّي ،ثقة من أصحابنا»(((.
«أبو احلسن الع ّطار ِّ
ِ
ري
حممد الـمنْ َق ّ
عيل بن ّ
[ّ ]42/552

ن مروج الذهب اسمه
=االستبصار ،وكتا ًبا اسمه أخبار الزمان ،كبري ،وكتا ًبا آخر أكرب م 
األوسط ،وكتاب املقاالت يف ُأصول الديانات ،وكتاب القضايا والتجارب ،وكتاب النرصة،
حممد ،وكتاب
وكتاب مزاهر األخبار وطرائف اآلثار ،وكتاب حدائق األزهار يف أخبار آل ّ
الواجب يف األحكام اللوازب» .الحظ :مروج الذهب 90/3 ،11/1 :و.203
((( (س ،ت ،عش) مل ترد« :كتاب».
النجاش ،الرقم ،665 :وانظر :لسان امليزان.225-224/4 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
الزنجاينُ -مدَّ ظ ُّله -إلی ّ
أن األمر اشتبه علی
هذا ولكن ذهب الس ّيد األستاذ
النجايش ،إذ عدّ
ّ
ّ
املسعودي هذا من علامء اإلمام َّية.
ّ
وقال يف توضيح ذلكّ :
املسعودي اثنان يف طبقة واحدة :أحدمها صاحب
عيل بن احلسني
ّ
إن ّ
مروج الذهب ،واآلخر صاحب إثبات الوص َّية.

والدليل علی ذلك مقارنة الكتابني ،فام يف مروج الذهب موافق ملذهب العا َّمة يف مرو َّياته
وحكاياته ،وأ ّما ما يف إثبات الوص َّية فموافق ملذهب اإلمام َّية.
قال صاحب مروج الذهب يف كتابه التنبيه واإلرشاف :القطع ّية باإلمامة االثنی عرش ّية منهم
الذين أصلهم يف حرص العدد ما ذكره سليم بن قيس اهلال ّيل يف كتابه ،الذي رواه عنه أبان بن
أئمة
أيب عياش أن ّ
عيل بن أيب طالب :أنت واثنا عرش من ولدك ّ
النبي قال ألمري املؤمنني ّ
احلق .ومل ِ
يرو هذا اخلرب غري سليم بن قيس» .التنبيه واإلرشاف.199-198 :
ّ

النص علی
ومن الواضح جدًّ ا أنّه لو كان إمام ًّيا ومتَّحدً ا مع صاحب إثبات الوص َّية مل يقل بحرص ّ
ما رواه أبان بن أيب ع ّياش عن سليم بن قيس.

نعم ،بعض العا َّمة هلم ميل إلی كون أمري املؤمنني أفضل الناس بعد رسول اهلل .ولكن هذا
أمر آخر» .كتاب النكاح.7808/25 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.666 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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«كويف((( ،ثقة»(((.
ّ

عيل بن سعيد -بالسني املفتوحة -بن ِرزام -بالراء املكسورة،
[ّ ]43/553
القاساين ،بالسني املهملة.
والزاي-
ّ
ّ
«أبو احلسن ،من قرية من سواد قاسان ،ثقة يف احلديث ،مأمون ،يروي عن أمحد بن

حممد بن عيسى ،وابن أيب اخلطاب»(((.
ّ

عيل بن عمر بن َرباح ،بالراء املفتوحة ،والباء املن ّقطة
عيل بن ّ
حممد بن ّ
[ّ ]44/554

حتتها نقطة.

السواق ،ويقال :القالء -وقيل يف كنيته :أبو القاسم -كان ثق ًة يف
«أبو احلسن
ّ

احلديث ،واق ًفا يف املذهب ،صحيح الرواية ،ث ْبتًا ،معتمدً ا عىل ما يرويه»(((.
القم ّي
عيل بن إبراهيم بن هاشم ِّ
[ّ ]45/555

«أبو احلسن ،ثقة يف احلديث ،ثبت معتمد ،صحيح املذهب ،سمع وأكثر ،وصنّف

وأضـر يف وسط عمره»(((.
كت ًبا،
َّ

«الكوفـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (حج):
ّ
النجاش ،الرقم.674 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
النجاش ،الرقم.677 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( ّ
النجاش ،الرقم.679 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.680 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ

عيل بن إبراهيم بن هاشم ،من العلامء الفقهاء ،وله
وقال ابن النديم:
«عيل بن هاشم :وهو ّ
ّ
من الكتب :كتاب املناقب ،كتاب اختيار القرآن ،كتاب قرب اإلسناد» .فهرست ابن النديم:
.277
عيل بن إبراهيم بن هاشم يف نوادر القرآن،
وقال يف الكتب املؤ َّلفة من فضائل القرآن« :كتاب ّ
شيعي» .فهرست ابن النديم ،40-39 :وانظر :لسان امليزان ،191/4 :الرقم.505 :
ّ
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الـج ْهم((( بن ُب َكيرْ بن أعني
عيل بن سليامن بن احلسن بن َ
[ّ ]46/556

(((

«أبو احلسن
الرازي((( ،كان له اتّصال بصاحب األمر ،وخرجت إليه توقيعات،
ّ
وكان((( له منزلة يف أصحابنا ،وكان ورعا ،ثق ًة ،فقيها ،ال يطعن عليه يف ٍ
يشء»(((.
ً
ُ ُ
ً
الكليني
الرازي
حممد بن إبراهيم بن أبان
ّ
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]47/557

(((

املعروف بعلاّ ن -بالعني املهملة -يكنّى أبا احلسن.

«ثقة ،عني»(((.
الربقي
حممد((( بن أيب القاسم عبد اهلل بن عمران
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]48/558
((( (هـ)« :جهم» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
الزراري» .هتذيب األحكام 64/3 :ح،19
«عيل بن سليامن
ّ
(للطويس).364 :
 87/3ح 9/6 ،18ح ،11الغيبة
ّ
قياسـيّ ،
وإال مجيع النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
«الزراري» .والظاهر أنّه تصحيح
((( (عة):
ّ
ّ
أيضا :حاشية الشهيد يف املقام.
ما أثبتناه .والحظ ً
الزراري ،ونسب ما هنا إىل الوهم ،وكذا جعله يف اإليضاح:
الشهيد« :يف كتاب ابن داوود:
ّ
الرازي ،وكتب الس ّيد بخ ّطه كذلك» .الحظ :رجال
النجايش ،فإنّه ذكر
الزراري .واملصنّف تبع
ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم:
ابن داوود ،245 :الرقم ،1034 :إيضاح االشتباه ،الرقم ،399 :رجال
ّ
«الزراري».
 ،681وفيه:
ّ
((( (ت ،حج)« :كانت».
النجاش ،الرقم.281 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
الرازي» .كفاية األثر ،294-293 :كامل الدين ومتام
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :عالن
ّ
الكليني» .كامل الدين ومتام النعمة 437/2 :ذيل
النعمة 408/2 :ح ،4وكذا بعنوان« :عالن
ّ
ح 490/2 ،6ح 491/2 ،13ح ،15معاين األخبار 63 :ح ،12علل الرشائع 160/1 :ح،2
(للطويس).244 :
الغيبة
ّ
النجاش ،الرقم.282 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
حممد» ،وما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،248 :الرقم=.1053 :
((( مل يرد يف املصدر«:بن ّ
122

املعروف أبوه بـ(ماجيلويه) ،باجليم ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل اللاّ م وبعد

(((

الواو.

ٌ
أديب»(((.
«يكنّى أبا احلسن ،ثق ٌة،
فاضل ،فقي ٌهٌ ،
الشمشاطي
العدوي
حممد
ّ
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]49/559

عدي بن عمرو بن عثامن بن تغلب ،كان ً
«أبو احلسن ،من
شيخا
عدي((( تغلب،
ّ
ّ

باجلزيرة ،وفاضل أهل زمانه ،وأديبهم»(((.

له تصانيف كثرية ذكرناها يف كتابنا الكبري.
(((
(((
ـي يذكره بالفضل،
قال
النجايش« :وكان سالمة بن زكريا أبو احلسن املوص ّل ّ
ّ

صحته .قاموس الرجال ،347/7 :الرقم .5004 :والحظ:
=وذهب املح ّقق
التسرتي إلی ّ
ّ
الرقم .947 :وهكذا استظهر
القهبائي .جممع الرجال.161/4 :
ّ
((( (ع)« :بعده».
النجاش ،الرقم.683 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
قال الس ّيد
أيضا،
عيل املل ّقب بـ«ماجيلويه» ً
ّ
حممد هذا هل هو والد ّ
«عيل بن ّ
حممد بن ّ
اخلوئيّ :
عيل ماجيلويه ،أو ّ
أن
حممد بن أيب القاسم ،جدّ ّ
كثريا ،فيكون ّ
حممد بن ّ
الذي يروي عنه الصدوق ً
حممد
عم ّ
حممد بن أيب القاسم ابن ّ
عيل بن ّ
عم ّ
حممد بن أيب القاسم ّ
ّ
عيل ماجيلويه ،فيكون ّ
حممد بن ّ
عيل ماجيلويه؟.
ابن ّ

األول ،ولك َّن رصيح الصدوق يف
رصح به
حممد بن أيب القاسم هو ّ
النجايش يف ترمجة ّ
ّ
الذي ّ
مواضع كثرية ّ
عيل ماجيلويه [الحظ :ثواب األعامل:
عم ّ
حممد بن أيب القاسم ،هو ّ
أن ّ
حممد بن ّ
 ]270 ،268 ،206 ،203 ،190 ،160 ،137 ،81 ،51 ،33 ،32 ،30وكذلك ذكر الشيخ
حممد بن سنان» .معجم رجال احلديث ،264/12 :الرقم.7880 :
يف الفهرست يف طريقه إىل ّ
((( (عة) زيادة« :بني» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
النجاش ،الرقم.689 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) مل ترد« :و».
((( (عة) «ذكا أبو اخلري» بدل « :زكر ّيا أبو احلسن» .وهذا موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي=
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والعلم ،والدين ،والتحقيق هبذا((( األمر.(((»
عيل بن بالل بن أيب((( معاوية
[ّ ]50/560

األزدي ،شيخ أصحابنا بالبرصة ،ثقة ،سمع احلديث وأكثر»(((.
بي
ّ
«أبو احلسن ا ُمل َه َّل ّ
حممد بن عبد اهلل
عيل بن ّ
[ّ ]51/561

القايض ،وجه يف((( أصحابنا ،ثقة يف احلديث ،قدم بغداد سنة
القزويني
«أبو احلسن
ّ
ّ

ايش قطعة ،وهو ّأول من أوردها بغداد،
ّ
ست ومخسني وثالثامئة ،ومعه من كتب الع ّي ّ
ايش»(((.
ورواها عن أيب جعفر أمحد بن عيسى الزاهد عن الع ّي ّ
حممد بن يوسف بن مهجور
عيل بن ّ
[ّ ]52/562

(((

الفاريس ،املعروف بابن خالويه -باخلاء املعجمة ،-شيخ من أصحابنا،
«أبو احلسن
ّ

ثقة ،سمع احلديث وأكثر»(((.

عيل اخلزّاز -باخلاء املعجمة ،والزاي قبل األلف
عيل بن ّ
حممد بن ّ
[ّ ]53/563
=بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (ح ،هـ ،ش)« :هلذا».
النجاش ،الرقم ،689 :وانظر :فهرست ابن النديم ،172-171 :وانظر :ذيل تاريخ
((( رجال
يّ
بغداد ،94-93/4 :الرقم.903 :
((( (م ،ش) مل ترد« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.690 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ش ،عة)« :من» بدل« :يف».
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.693 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
أخريا ،ويف اإليضاح جعله باأللف».
((( الشهيد« :كذا يف كتاب
النجاش :مهجور ،بغري ألف ً
يّ
النجايش ،الرقم ،669 :إيضاح االشتباه ،الرقم.406 :
رجال
ّ
النجاش ،الرقم.699 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
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وجها»(((.
فقيها ً
وبعدها« -يكنّى أبا القاسم ،كان ثق ًة من أصحابناً ،
الكرخي
حممد
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]54/564

فقيها متك ِّلماً  ،من وجوه أصحابنا»(((.
«أبو احلسن ،كان ً
اآلميل
الطربي
عيل بن أمحد بن احلسني
ّ
ّ
[ّ ]55/565

(((

«أبو احلسن ،شيخ كثري احلديث من أصحابنا ،ثقة»(((.

حممد بن الع ّباس((( بن فسانجس((( ،بالسني املهملة بعد
عيل بن ّ
[ّ ]56/566
الفاء ،والنون بعد األلف.
«أبو احلسن ،كان عاملـًا باألخبار والشعر والنسب واآلثار والسري ،وما ُر ِئ َي يف

جمر ًدا((( يف مذهب اإلمام َّية((( وكان قبل ذلك معتزل ًّيا وعاد((( ،وهو
زمانه مثله ،وكان ّ

أشهر من أن يرشح أمره»(.((1

حممد بن شريان ،بالشني املعجمة ،والراء بعد الياء املن ّقطة
عيل بن ّ
[ّ ]57/567

ثم الحظ الرقم ،534 :فالظاهر اتّـحادمها.
((( هذا مأخوذ من رجال
النجاش ،الرقمّ .700 :
يّ
النجاش ،الرقم.701 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
الطربي» .معاين األخبار412-408 :
«علـي بن أمحد
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
ّ
ح.101-88
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.702 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
((( (س)« :الع ّياش» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
بضم الفاء ،وبالسينني املهملتني ،والنون الساكنة ،واجليم
((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود:
ّ
املضمومة» .الحظ :رجال ابن داوود ،250 :الرقم.1060 :
((( (س)« :جمو ًدا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع)« :اإلمامة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) زيادة « :إلينا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(ّ ((1
كل ما نقله َّ
النجاشـي ،الرقم.704 :
العالمة مأخوذ من رجال
ّ
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حتتها نقطتان ،والنون(((.
األبيل ،كان أصله من كازرون ،سكن((( أبوه األبلة ،شيخ من أصحابنا،
«أبو احلسن
ّ

ثقة صدوق»(((.

القناين
اجلراح
ّ
عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن ُعروة بن ّ
[ّ ]58/568

(((

«أبو احلسن الكاتب ،كان سليم االعتقاد ،كثري احلديث ،صحيح الرواية((( ،مات

سنة ثالث عرشة وأربعامئة»(((.

األسدي
بضم العني املهملة -بن خالد
ّ
عيل بن ُع ْقبةّ -
[ّ ]59/569

(((

كويف ،ثقة ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو احلسن ،موىل ّ

«أخريا».
((( (عة) زيادة:
ً
((( (عة)« :وسكن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.705 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (س ،ش ل)« :القبانيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.

ثم النون قبل األلف وبعدها ،قال :ويف نسخة بالغني
الشهيد« :ضبطه يف اإليضاح بالقاف ّ
املعجمة» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.411 :

البهائي« :بالقاف ونونني بينهام ألف».
ّ
البهائي« :ظاهر قوله :صحيح الرواية التوثيق ،ويمكن أن يكون من قبيل ما قاله يف
(((
ّ
عبدالسالم بن صالح
الكش عا ّم ّي» .الحظ:
ّ
اهلروي ابن الصلت ،فإنّه صحيح روايته ،وقال يف يِّ ّ
الكش ،615 :الرقم.1148 :
رجال يِّ ّ
النجاش ،الرقم.706 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
«علـي بن عقبة ،ب ّياع األكسية» .الكايف 438/2 :ح.6
((( ورد يف سند بعنوان:
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 166/2 :ح 167/2 ،3ح 171/2 ،8ح ،6هتذيب
األحكام 4/7 :ح 194/9 ،12ح 195/10 ،13ح ،71املحاسن 169/1 :ح ،135معاين
الطويس) ،646 :ح ،2كام أنّه يروي عن الكاظم.
األخبار 256 :ذيل ح ،1األمايل (للشيخ
ّ
الحظ :الكايف 321/3 :ح 504/3 ،9ح.9
النجاش ،الرقم.710 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
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ع�لي بن عمران اخل����زّاز((( ،ب��ال��زاي بعد اخل��اء املعجمة ،وبعد
[ّ ]60/570
األلف.
«املعروف بشفا((( ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
األشعري
حممد بن َح ْفص
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]61/571

القم ّي ،روى عن أيب عبد اهلل ،و ُع َمر ،وكان ثقة ،وابنه أبو احلسن بن
«أبو قتادة ِّ

أيب قتادة الشاعر((( ،وأمحد بن أيب قتادة أعقب»(((.

(((
(((
علـي بن أيب
عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن الع ّباس بن ّ
[ّ ]62/572

طالب

حممد ،ثقة»(((.
«أبو ّ
((( ورد يف سند بعنوان« :عليّ بن عمران الشفا» .الكايف 82/6 :ح.10
((( (س)« :بسقاء» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

الشهيد« :بالشني املعجمة والفاء».
النجاش ،الرقم.711 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( قد جاء يف الطبعة احلجر ّية« :وابنه أبو قتادة الشاعر ،فقال
اخلراسانـي :وابنه أبواحلسن بن أيب
ّ
قتادة صحيح ،قيلّ :
إن ابنه حسن ال أبواحلسن».
النجايش ،الرقم.74 :
أقول :الصواب« :احلسن دون أيب احلسن» .الحظ :رجال
ّ
النجاش ،الرقم.713 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
أيضا.
((( (س ،ش ل) زيادة« :أيب» .والصواب ما أثبتناه كام يف املتن .الحظ :حاشية الشهيدً 

عيل بن أيب محزة ،وهو غلط رصيح ،والصواب ابن محزة،
الشهيد« :يف بعض نسخ الكتابّ :

صححناه يف كتاب الرجال والنسب».
كام ّ
((( (م ،ح)« :عبد اهلل» .والصواب ما يف املتن .قال ابن عنبة« :أعقب الع ّباس من ابنه عبيد اهلل،
وعقبه ينتهى إىل ابنه احلسن» .عمدة الطالب.357 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.714 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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عيل بن شجرة بن ميمون بن أيب((( أراكة النبال
[ّ ]63/573

«موىل كندة ،روى أبوه عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،وأخوه احلسن بن شجرة

(((

روى .وك ّلهم ثقات وجوه أعيان أج ّلة(((»(((.

عيل بن أيب جهمة ،بفتح اجليم.
[ّ ]64/574

«كويف ،موىل ،ثقة»(((.
ّ

القييس
عيل بن عبد اهلل بن غالب
ّ
[ّ ]65/575
كويف»(((.
«ثقة ،صدوقّ ،

عي
عيل بن سيف بن عمرية النَّخَ ّ
[ّ ]66/576

كويف موىل ،ثقة ،هو أكرب من أخيه احلسني ،روى عن الرضا.(((»
«أبو احلسنّ ،
األشعري
عيل بن إسحاق بن عبد اهلل بن سعد
ّ
[ّ ]67/577

«أبو احلسن((( ،ثقة»(((.

عيل بن أيب رافع
[ّ ]68/578
((( هنا كالم ذكرناه يف ترمجة «احلسن بن شجرة» ،فراجع.
((( الحظ :ترمجته يف هذا القسم.
((( (حج ،عش)« :جلة» بدل« :أجلة».
النجاش ،الرقم .720 :وليس فيه« :أعيان».
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
النجاش ،الرقم.721 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ

النجاش ،الرقم .722 :وفيه« :يكنّى أبا احلسن».
((( هذا منقول عن رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.729 :
العالمة يف املتن ك ّله من رجال
يّ
((( (س ،هـ ،ش ،ت ،م ل)« :احلسني» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
النجاش ،الرقم.739 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
128

«تابعي ،ومن خيار الشيعة ،كانت له صحبة من((( أمري املؤمنني ،وكان كات ًبا
ّ

له»(((.

الـم ِغرية
عيل بن أيب ُ
[ّ ]69/579
ثقة(((.

((( (عة)« :مع» بدل« :من» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.2 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ

النبي وسماّ ه عل ًّيا» .اإلصابة:
النبي ولد يف عهد ّ
«عيل بن أيب رافع موىل ّ
وقال ابن حجرّ :
.53/5
الطويس ،الرقم،1530 :
((( ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب الباقر والصادق .رجال
ّ
أي مصدر رجال
الربقي .الحظ :رجال
 .3831 ،3383وهكذا
الربقي .25 ،18 :ومل نجد يف ّ
ّ
ّ
توثيقه .إلاَّ ّ
النجايش قال يف ترمجة ولده احلسن« :ثقة هو وأبوه روى عن أيب جعفر وأيب عبد
أن
ّ
النجايش ،الرقم.106 :
اهلل ،وهو يروي كتاب أبيه عنه» .الحظ :رجال
ّ
فالعلاَّ مة يف املقام وكذا ابن داوود استظهرا من هذا الكالم وثاقته .الحظ :رجال ابن داوود:
 ،237الرقم.996 :
عيل بن أيب
«كأنام أخذا توثيقه من كالم
قال الس ّيد
التفريش :هَّ
النجايش عند ترمجة احلسن بن ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
الكويف ،ثقة هو وأبوه روى عن الباقر
الـمغرية الزبيدة
ّ
عيل بن أيب ُ
ُ
الـمغرية حيث قال :احلسن بن ّ
والصادق» .نقد الرجال ،225/3 :الرقم.3494 :

وقد تبعهام مجاعة .الحظ :استقصاء االعتبار ،450/1 :وسائل الشيعة.424/30 :

املجليس يف هامش النقد« :يف توثيق أبيه بذلك نظر» .نقد الرجال ،40/2 :الرقم:
وقال املح ّقق
ّ
 ،1313اهلامش.
عيل .الحظ :حاوي
أيضا يف إفادة كالم
النبي
وتأ ّمل الشيخ عبد
اجلزائري ً
ّ
ّ
النجايش توثيق ّ
ّ
األقوال ،48 :الرقم.166 :

احلائري« :ال يبعد إفادهتا توثيقه إن جعلنا الراوي عنهام االبن كام جعله العلاَّ مة وابن
قال
ّ
داوود .ويؤ ّيده ذكر الضمري بعد ثقة وقبل وأبوه ،لك َّن األظهر كون املراد بالراوي األب ،ويؤ ّيده
النجايش الضمري
ذكره يف رجال الشيخ يف أصحاب الباقر والصادق .ويعضده إعادة
ّ
ثان ًياّ ،
مر هكذا :وهو يروي كتاب أبيه عنه ،ويف هذا تأييد آخر لكون الراوي األب=،
فإن بعد ما ّ
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عيل بن ُن َع ْيم
[ّ ]70/580
ثقة(((و((( .

ّ
=ألن الظاهر منه أنّه روى عنهام ،وابنه روى عنه» .منتهى املقال ،336-335/4 :الرقم:
أيضا :روضة املتَّقني.391/14 :
 .1941والحظ ً

وقال الس ّيد
اخلوئي« :وقد يستفاد من هذا الكالم توثيق االبن واألب كليهام ،لكنّه يتو ّقف عىل
ّ
يصح،
أن يكون الواو يف مجلة« :وأبوه» عاطفة ،وأن يرجع الضمري يف كلمة روى إىل احلسن ،وهذا ال ّ
فإنّه مضا ًفا إىل عدم مالئمة ذلك لقوله( :وهو يروي كتاب أبيه)ّ ،
أن احلسن ال يمكن أن يروي
عن الباقر .والوجه فيهّ :
أن راوي كتاب احلسن هو عبيد اهلل بن هنيك ،إ ّما بال واسطة ،كام
النجايش ،وعبيد اهلل بن هنيك من مشايخ محيد
ذكره الشيخ ،أو بواسطة سعيد بن صالح ،كام ذكره
ّ
ىّ
املتوف سنة 310هـ ،وال يمكن روايته عن أصحاب الباقر بال واسطة وال بواسطة
ابن زياد
واح��دة ،إذن فتعينّ أن يرجع الضمري إىل األب ،فتكون مجلة( :وأب��وه روى) مستأنفة،
الـم ِغرية» .معجم رجال احلديث ،267-266/12 :الرقم:
عيل بن أيب ُ
فال داللة فيها عىل توثيق ّ
.7884

النجايش ،فهو
عوال عىل
وقال الس ّيد
األبطحي« :إن كان توثيقهام [أي العلاَّ مة وابن داوود] ألبيه َّ
ّ
ّ
مبني عىل كون (وأبوه) عط ًفا عىل قوله( :ثقة) وأ ّما إذا كان مع ما بعده مجلة مستأنفة؛ فالتوثيق
ّ
خيص احلسن.
ّ
ِ
واألظهر هو الثاين ،ويؤ ّيده عدم ذكر األصحاب احلسن يف أصحاهبام وعدّ هم أباه يف
أصحاهبام ،والعدول عن املايض باالستقبال يف قوله« :وهو يروي» ،لكن عىل هذا فاألوىل أن
يقول :ثقة روى أبوه عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،وروى هو كتاب أبيه عنه ،فتأ ّمل ج ّيدً ا» .هتذيب
املقال.93-92/2 :
النجاشـي عند احلسني أخيه حيث قال حسني بن نعيم
مـمـا ذكره
(((
ّ
ّ
التسرتي« :كأنّه أخذه ّ
وحممد رووا عن أيب عبد اهلل ،انتهی .وليس هذا
ّ
عيل ّ
الصحاف موىل بني أسد .ثقة ،وأخواه ّ
نصا علی توثيق أخويه وإن احتمل ذلك» .الحظ :اهلامش اللاّ حق.
الكالم ًّ
((( مل يو ّثقه أحد؛ بل مل يذكره أحد ّإال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق إذ« :عليّ بن نعيم
الطويس ،الرقم.3421 :
وحممد» .رجال
الصحاف،
ّ
الكويف ،وأخواه حسني ّ
ّ
ّ
نعم ،قال
الصحاف ،موىل بني أسد ،ثقة،
النجايش يف احلسني بن نعيم« :احلسني بن ُن َع ْيم
ّ
ّ
النجايش ،الرقم=.120 :
وحممد رووا عن أيب عبد اهلل .»رجال
عيل ّ
ّ
وأخواه ّ
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احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
[ّ ]71/581
ثقة(((.

عيل بن عط ّية
[ّ ]72/582
ثقة(((.

=قال السيد التفريش« :هذا الكالم ليس نصا يف توثيق أخويه ِ
وإن احتمل» .نقد الرجال:
ًّ
ّ
ّ
 ،308/3الرقم.3721 :
املجليس -مع ّل ًقا علی هذا الكالم« :-بل الظاهر ،وإلاَّ لقال :رويا ،ال رووا كام
وقال املح ّقق
ّ
فهام» .نقد الرجال ،308/3 :الرقم ،3721 :اهلامش.

ويعني بالضمري العلاَّ مة يف هذا املقام ،وكذا ابن داوود .رجال ابن داوود ،127 :الرقم،492 :
وظاهره ليس برصيح يف التوثيق كام ّ
أعم.
األول ً
أن ذكرمها يف القسم َّ
أيضا ّ

ّ
«ولعل الظاهر عدم الداللة عىل التوثيق وإلاَّ لذكر أخويه ،ولقال :ثقات .وقوله:
احلائري:
وقال
ّ
لقال رويا ،ليس كذلك ،إذ املراد بيان رواية الثالثة عنه ال خصوص األخوين» .منتهى
املقال ،80/5 :الرقم.2123 :

اخلوئي« :الظاهر من كالمه ّ
وقال الس ّيد
عيل
ّ
أن التوثيق يرجع إىل احلسني نفسه ومجلة «وأخواه ّ
وحممد» مجلة مستق ّلة ذكرها مقدّ مة لقوله رووا عن أيب عبد اهلل .لكن العلاَّ مة وابن داوود
ّ
ّ
النجايش قال :ثقة هو وأخواه
فكأن
كأنام فهام من العبارة رجوع التوثيق إىل احلسني وأخويه،
هّ
ّ
عيل بن نعيم هذا ،ولو كان التوثيق من العلاَّ مة وابن داوود غري
عيل ّ
وحممد ،ولذلك حكام بتوثيق ّ
ّ
النجايش فهو اجتهاد منهام ،وال يعتدّ به» .معجم رجال احلديث:
عبارة
من
ذلك
فهم
عىل
مبني
ّ
ّ
 ،231/13الرقم.8573 :
النجاش ،الرقم:
علـي بن أيب شعبة .الحظ :رجال
((( و ّثقه
النجاش عند ترمجة ابنه عبيد اهلل بن ّ
يّ
يّ
 ،612وفيه :وآل أيب شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا ،وروى جدّ هم أبو شعبة عن
احلسن واحلسني ،وكانوا مجيعهم ثقات مرجو ًعا إىل ما يقولون.
النجاشـي ،الرقم .93 :وفيه:
النجاش عند ذكر أخيه احلسن بن عطية .الحظ :رجال
((( و ّثقه
ّ
يّ
ِ
وعيل ،ك ّلهم رووا عن أيب عبد
حممد
«احلسن بن َعط َّية احلنّاط
كويف موىل .ثقة ،وأخواه ً
أيضا ّ
ّ
ّ
اهلل.»
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عيل بن بشري
[ّ ]73/583

(((

ثقة(((.

اهلمذاين
حممد
ّ
حممد بن إبراهيم بن ّ
عيل بن ّ
[ّ ]74/584

(((

وكيل الناحية(((.

((( ( ح ،ع)« :برش» .والصواب ما يف املتن.
«حممد بن
حممد بن بشري .رجال
((( و ّثقه
النجاش ،الرقم .927 :وفيهّ :
النجاش عند ترمجة أخيه ّ
يّ
يّ
عيل ثقتان رواه للحديث».
بشري وأخوه ّ
((( (عش ،م ،ح ،ش ،عة)« :اهلمدانيّ » .وما أثبتناه موافق للمصدر.
داين ،فقال
اخلراساين مع ّل ًقا
«عيل بن أمحد بن إبراهيم بن ّ
ّ
حممد اهل َ ْم ّ
قد جاء يف الطبعة احلجر ّيةّ :
«عيل بن
حممد» ،وقد يعنون:
عليها :قد يعنون:
حممد [أمحد -خ ل] بن إبراهيم بن ّ
«عيل بن ّ
ّ
ّ
ِ
داين» .وأ ّما «أمحد» ،فليس له ذكر».
ابراهيم بن ّ
«عيل بن إبراهيم اهل َ ْم ّ
حممد» ،وقد يعنونّ :
اهلمذاين .الحظ:
حممد
((( هذا مستفاد ممَّا ذكره
ّ
علـي بن إبراهيم بن ّ
حممد بن ّ
النجاش يف ترمجة ّ
يّ
عيل بن نوح قال :حدّ ثنا أبو
رجال
النجايش ،الرقم ،928 :وفيه :أخربنا أبو الع ّباس أمحد بن ّ
ّ
حممد الذي تقدّ م
عيل بن إبراهيم بن ّ
حممد قال :حدّ ثنا القاسم بن ّ
القاسم جعفر بن ّ
حممد بن ّ
حممد
عيل وكيل الناحية ،وجدّ أبيه إبراهيم بن ّ
ذكره ،وكيل الناحية ،وأبوه وكيل الناحية ،وجدّ ه ّ
وكيل الناحية.
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الباب الثاين :عبد اهلل
(سبعة ومخسون اً
رجل)

(((

[ ]1/585عبد اهلل بن الع ّباس
«من أصحاب رسول اهلل ،(((كان حم ًّبا
لعلـي وتلميذه ،حاله يف اجلاللة
ّ

تتضمن
الكش أحاديث
ّ
واإلخالص ألمري املؤمنني أشهر من أن خيفى ،وقد ذكر يِّ ّ

قدحا فيه»((( ،وهو ّ
أجل من ذلك ،وقد ذكرناها يف كتابنا الكبري وأجبنا عنها. ،
ً

اخلراسانـي« :املذكور ستّة ومخسون ً
رجال ،وليست عندي نسخة أخرى ،ومل أظفر بالساقط
(((
ّ
يف ما حيكى عن اخلالصة يف باب (عبد اهلل) ،إلاَّ ّ
املامقاين قال يف عبداهلل بن أمحد بن عامر بن
أن
ّ
سليامن بن وهب بن عامر بن حسان الطائي املكنّى بأيب الفضل ،وأيب القاسم :وقد عنون رجال
فلعل الساقط هو ّ
والنجايش والعلاّ مةّ .
ولعل غريه ،لك َّن املريزا مل ينقل فيه عن اخلالصة
الشيخ
ّ
كل عنوان ّأولاً بام يف اخلالصة؛ ّ
شي ًئا مع أنّه يبدأ يف ّ
فلعل النسخة كانت كنسختنا ومل يتن ّبه إىل
يتفحص عنه فيتّبع ،وقد وجدت الساقط بعد جهد كثري ،وهو عبد اهلل بن مسلم
الساقط ،أو مل ّ
ابن عقيل» .الحظ :منهج املقال.438-437/6 :
«ولِدَ عبد اهلل بن الع ّباس يف ِّ
النبي وهو ابن
((( الشهيدُ :
الشعب قبل اهلجرة بثالث سنني ،ومات ّ
ت بالطائف
ثالث عرشة سنة .وروي عنه أنّه قال :توفيّ رسول اهلل وأنا ابن مخس عرشة سنة .وما 
سنة ثامن وستّني وهو ابن إحدى وسبعني سنة ،وقيل :اثنتني وسبعني .وقيل :سنة تسع وستّني.
حممد بن احلنف ّية .الحظ :وفيات األعيان ،64-62/3 :البداية
وقيل :سنة سبعني ،وصلىّ عليه ّ
والنهاية ،336/8 :مروج الذهب ،108/3 :أسد الغابة.195/3 :
((( رجال ِّ
ـي ،63-53 :الرقم.110-102 :
الكش ّ
الكش من الطعن فيه مخسة أحاديث ك ّلها ضعيفة السند جدًّ ا ،واهلل=
الشهيد« :مجلة ما ذكره يِّ ّ
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[ ]2/586عبد اهلل بن جعفر

(((

من أصحاب رسول اهلل .كان جليلاً  ،قليل الرواية(((.
[ ]3/587عبد اهلل وعبد الرمحن ابنا بديل -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الدال

املهملة -بن ورقاء

النبي إىل اليمنُ ،قتال
حممد من أصحاب أمري املؤمنني ،وهم رسل ّ
«وأخومها ّ

عيل(((.(((»
بص ّفني مع ّ

[ ]4/588عبد اهلل بن َخ ّباب -باخلاء املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل

=أعلم بحاله».

قال صاحب املعامل :حاله يف املح ّبة واإلخالص ملوالنا أمري املؤمنني واملواالة والنرصة له
والذب عنه واخلصام يف رضاه واملوازرة ممّا ال شبهة فيه ،وقد كان يعتمد ذلك مع من جيب اعتامده
ّ
أخبارا شا ّذة ضعيفة تقتيض
معه بعده عىل ما نطق به لسان السرية .وقد روى صاحب الكتاب
ً
جرحا ،ومثل احلرب موضع أن حيسده الناس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه.
قدحا أو ً
ً

متعرض به أو قائل فيه أ ّما
ولو اعترب العاقل حال الناس كا ّفة ،رأى أنّه ليس أحد منهم خال ًيا من ّ
مباهتًا أو غري مباهت ،ومعلوم ّ
أن ذلك غري جار عىل قانون الصحة ونمط السداد ،إذ فيهم من
شك العاقل يف ّ
كل يشء ملا ّ
ال شبهة يف نزاهته وبراءته .ولو ّ
شك يف حال نفسه عند قول باطل
التعرض بعيدة؛ ّ
يقال فيه وهبت يبهت به ال أصل له .ويل كالم شاهد ّ
ألن الرفيع
بأن السالمة من ّ
بمظنّة حسد املتوسط له ومن دونه فيقوالن فيه ،واملتوسط بمظنّة احلسد من الساقط فيقول فيه،
الطاوويس.314-312 :
والساقط بمنزلة قدح الرفيع واملتوسط ح ًّقا فيه» .التحرير
ّ
((( (عة) زيادة« :الط ّيار».
الطويس ،الرقم ،642 :وانظر :هتذيب التهذيب:
((( قوله« :قليل الرواية» مأخوذ من رجال
ّ
 ،150-149/5الرقم .294
«علـي».
((( (عة)« :أمري املؤمنني» بدل:
ّ
((( ما نقله ّ
الطوسـي :الرقم  ،643وانظر :هتذيب التهذيب،36/5 :
العالمة مأخوذ من رجال
ّ
الرقم.238 :
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األلف وبعدها -بن األرت ،بالراء ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان.
«من أصحاب أمري املؤمنني ،قتله اخلوارج قبل وقعة النهروان»(((.
[ ]5/589عبد اهلل بن زيد
احلرة(((.
من أصحاب أمري املؤمنني ،قتل يوم ّ
[ ]6/590عبد اهلل بن أيب طلحة
«من أصحاب أمري املؤمنني ،وهو الذي دعا له رسول اهلل (((يوم محلت به

أ ّمه»(((.

[ ]7/591عبد اهلل بن سلمة
يرسين أنيّ مل أشهد ص ّفني ولوددت
«من أصحاب أمري املؤمنني ،الذي قال له :ما ّ

أنيّ ّ
كل مشهد تشهده((( شهدته»(((.

مي
[ ]8/592عبد اهلل بن حييى َ
ض ّ
الـح رْ َ

عيل يوم اجلمل :أبرش يا ابن حييى فإنّك وأباك من رشطة اخلميس ح ًّقا،
«قال له ٌّ

لقد أخربين رسول اهلل باسمك واسم أبيك يف رشطة اخلميس ،واهلل سماّ كم يف السامء
((( ما يف املتن منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم ،704 :وانظر :اإلصابة ،64/4 :الرقم.4666 :
النجارُ ،قتل
((( الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم ،708 :وفيه« :عبد اهلل بن زيد بن عاصم ،من بني ّ
احلرة» ،وانظر :هتذيب التهذيب ،196/5 :الرقم.386 :
يوم ّ
البهائي« :بعد إخبارها بأنّـها محلت منه».
(((
ّ
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،707 :وانظر :هتذيب التهذيب ،236/5 :الرقم:
.462
((( (س)« :شهده».
الطوسـي ،الرقم.766 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
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حممد(((.(((»
رشطة اخلميس عىل لسان نبيه ّ

[ ]9/593عبد اهلل بن يقطر ،بالقاف الساكنة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان،

والطاء املهملة ،والراء.

(((
األزدي فذبحه،
علـيُ ،قتل بالكوفة((( ،فقام إليه عمرو
ّ
«رضيع احلسني بن ّ

خمي»(((.
ويقال :بل فعل ذلك عبد امللك ابن عمري ال َّل ّ
عيل
[ ]10/594عبد اهلل بن ّ

«أخو احلسني ،قتل معه((( بكربالء»(((.

(((
علـي بن أيب طالب
[ ]11/595عبد اهلل بن احلسني بن ّ

«حممد».
((( (عة) مل تردّ :
((( هذا مأخوذ من رجال ِّ
الربقي.4 :
ـي ،6 :الرقم ،10 :رجال
ّ
الكش ّ

احلرضمي» .الحظ :الطبقات
هذا ولكن املذكور يف مصادر العا ّمة هو« :عبد اهلل بن نجي
ّ
العقييل ،312/2 :اجلرح والتعديل:
الكربى ،234/6 :التاريخ الكبري ،214/5 :ضعفاء
ّ
 ،184/5الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستّة ،30/1 :ميزان االعتدال.514/2 :
احلرضمي فلم نعثر عليه فيها.
أ ّما عبد اهلل بن حييى
ّ
الساموي« :كانت أ ّمه حاضنة للحسني كأ ّم قيس بن ذريح للحسن ،ومل يكن رضع
((( قال
ّ
يسمى رضي ًعا له حلضانة أ ّمه له ،وأ ّم الفضل بن الع ّباس لبابة كانت ُمر ِّبية
عندها ،ولكنَّه ّ
صح يف األخبار أنّه مل يرضع من غري ثدي أ ّمه فاطمة،
للحسني ومل ترضعه ً
أيضا كام ّ
وإهبام رسول اهلل تارةً ،وريقه تار ًة أخرى» .أبصار العني يف أنصار احلسني.93 :
«رمي به من فوق القرص وكان رسوله».
((( الشهيدُ :
الطربي .300/4 :والكامل
الطوسـي ،الرقم ،1006 :وانظر :تاريخ
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
ّ
يف التاريخ.42/4 :
((( (عة) مل ترد« :معه» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.1001 :
((( (هـ ،ت ،س ،م ،عة)« :احلسن» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،وهو الصواب بقرينة ما ورد يف=
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« ُقتل معه».(((

[ ]12/596عبد اهلل بن مسلم بن عقيل

(((

« ُقتل معه».(((

[ ]13/597عبد اهلل بن شداد

(((

مشكور(((.

[ ]14/598عبد اهلل بن غالب
األسدي ،الشاعر.
ّ

عيل»(((.
«من أصحاب الباقر ،يكنّى أبا ّ

روى عن الباقر ،والصادق ،والكاظم« .(((ثقة ثقة»(((.

«قال له أبو عبد اهلل الصادقّ :
إن ملكًا ُيلقي الشعر عليك ،وإنيّ ألعرف ذلك

امللك»(((.

=أ ّمه ،كام ال خيفی .إلاَّ ّ
أن يف رجال ابن داوود ،201 :الرقم« 837 :عبد اهلل بن احلسن».
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .1003 :وفيه زيادة« :أ ّمه الرباب بنت امرئ
عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عليم ،من بني كلب بن وبرة».
القيس ابن ّ
((( (س) زيادة.»« :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .1005 :وفيه زيادة« :أ ّمه رق ّية بنت عليّ بن أيب طالب».
((( (س)« :سداد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ّ
لعل هذا مأخوذ ممَّا نقله ِّ
ـي يف رجال ِّ
ـي ،87 :الرقم .141 :وفيه« :عبد اهلل بن
الكش ّ
الكش ّ
الليثي،
شدّ اد بن اهلاد» ،وذكر الشيخ يف أصحاب أمري املؤمنني« :عبد اهلل بن شدّ اد بن اهلاد
ّ
الطويس ،الرقم ، ،655 :وانظر :هتذيب التهذيب ،222/5 :الرقم.442 :
كويف» .رجال
عر ّ
يبّ ،
ّ
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.1527 :
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :كامل الزيارات 105 :ح ، 3الغيبة (للطوسيّ ).49 :
وأ ّما روايته عن الباقر والكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم.582 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،339 :الرقم.626 :
الكش ّ
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[ ]15/599عبد اهلل بن ِسنان -بالسني املهملة املكسورة ،والنون قبل األلف،

وبعدها -بن طريف

((( و(((

«موىل بني هاشم ،ويقال :موىل بني أيب طالب ،ويقال :موىل بني الع ّباس ،كان خازنًا

ً
جليال(((،
واملهدي،
للمنصور
واهلادي ،والرشيد ،وكان كوف ًّيا ،ثقة((( من أصحابنا،
ّ
ّ

ال يطعن عليه يف يشء((( ،روی عن الصادق ،وقيل روى عن أيب احلسن موسى

ومل يثبت(((»(((.

((( (ح ،س ،حج)« :ظريف» .وما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،205 :الرقم.857 :

الشهيد« :يف نسخ كثرية« :ظريف» من ّقطة معجمة ،ويف اإليضاح :بالطاء املهملة» .إيضاح
االشتباه ،الرقم.346 :
((( قد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :اب��ن سنان» ،وعلی سبيل املثال الح��ظ :تفسري
القم ّي،265/2 ،226/2 ،201/2 ،107/2 ،325/1 ،104/1 ،79/1 ،75/1:
ّ
 ،324/2الكايف 192/2:ح65/3 ،14ح 424/3 ،1ح 54/4 ،8ح 94/4 ،12ح،11
 263/4ح 219/5 ،45ح235/5 ،5ح284/5 ،13ح 564/5 ،4ح .33وهذا العنوان
«حممد بن سنان» ،فالتمييز بحسب الطبقة.
مشرتك بينه وبني ّ
((( (هـ) مل ترد« :ثقة» .وما يف املتن موافق للمصدر.

أيضا .الحظ :الفهرست ،الرقم.434 :
وقد و ّثقه الشيخً 
((( (ش ،ع ،ح ،م ،عش)« :جليل».
(كوفـي ،ثقة ،من أصحابنا ،جليل ،)...وهو أصوب» .الحظ:
النجاش:
((( الشهيد« :لفظ
ّ
يّ
النجايش ،الرقم.558 :
رجال
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :املحاسن 18/1:ح 59/1 ،51ح 238/1 ،96ح،213
 249/1ح 429/2 ،260ح 460/2 ،247ح 496/2 ،405ح ،600الكايف114/1 :
ح 414/1 ،1ح 278/2 ،13ح 285/2 ،4ح 470/2 ،23ح 674/2 ،7ح 4/3 ،2ح،4
ثم إنّه قد وردت روايته عن الكاظم يف:
 51/3ح 117/3 ،8ح 157/3 ،1ح ،2وغريهاّ ،
الكايف 438/5 :ح ،6هتذيب األحكام 312/7 :ح ،3إلاَّ ّ
أن ذلك قليل جدًّ ا ،بل مل نعثر عليها
إلاَّ يف ٍ
خرب واحد.
النجاش ،الرقم.558 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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ِّ
ـي يف حديث
خريا((( ،رواه
الكش ّ
«قال فيه الصادق :أ ّما إنّه يزيد عىل الس ّن ً

مرسل»(((.

[ ]16/600عبد اهلل بن ُجنْدَ ب -باجليم املضمومة ،والنون الساكنة ،والدّ ال

املهملة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة -ال َب َج ّيل

كويف ،من أصحاب الكاظم والرضا ،ثقة»(((.
«عر ّ
يب ّ

ٍ
روى ال��ك�ِّش�يِّ ّ ّ
راض ،ورس���ول اهلل
أن أب��ا احلسن أق��س��م أ ّن���ه عنه

واهلل((( و(((.

«وقال فيه أبو احلسنّ :
إن عبد اهلل بن ُجنْدَ ب ملن املخبتني(((»(((.

قال الشيخ
الطويس« :إنّه كان وكيلاً أليب إبراهيم ،وأيب احلسن الرضا،
ّ

وكان عابدً ا رفيع املنزلة لدهيام»(((.

البهائي« :قول الصادق ذلك فيه مذكور يف مشيخة الفقيه» .الحظ :من ال حيرضه الفقيه:
(((
ّ
.431/4
((( رجال ِّ
ـي ،411-410 :الرقم.771 :
الكش ّ
ورواه الصدوق يف املشيخة يف طريقه إلی عبد اهلل بن سنان .الحظ :من ال حيرضه الفقيه:
.431/4

واليشء الغريب يف املقام ّ
الكش،411 :
الكش روى هذه الرواية يف أبيه ً
أن يِّ ّ
أيضا .الحظ :رجال يِّ ّ
الرقم.770 :
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.5316 ،5059 :
((( (عة) زيادة « :تعالی عنه راضيان».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،585 :الرقم.1096 :
الكش ّ
((( الشهيد« :من اخلاشعني».
((( رجال ِّ
ـي ،587-586 :الرقم.1098 :
الكش ّ
((( الغيبة.348 :
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عيل بن مهزيار مقامه»(((.
«قال محدويه بن نصري :لـماَّ مات عبد اهلل بن ُجنْدَ ب قام ّ

[ ]17/601عبد اهلل بن الص ْلت((( ،بالصاد املهملة املفتوحة ،والتاء املن ّقطة فوقها

نقطتان.

القم ّي ،موىل تيم اهلل((( بن ثعلبة ،ثقة ،مسكون إىل روايته ،روى
«يكنّى أبا طالب ِّ

عن الرضا.(((»(((

األسدي
حممد احلجال -باحلاء املهملة ،واجليم-
ّ
[ ]18/602عبد اهلل بن ّ

(((

حممد ،وقيل :إنّه موىل بني تيم((( ،ثقة ،ثقة،
�ويف ،املزخرف ،أبو ّ
«موالهم ك� ّ

ث ْبت»(((.

((( رجال ِّ
ـي ،549 :ذيل الرقم.1038 :
الكش ّ
((( وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :أيب طالب بن الصلت» .هتذيب األحكام 306/2 :ح.97
النجاش وكتاب الشيخ« :موىل َبنِي تيم» ،وهو الصواب .وسيأيت مثله
((( الشهيد« :يف كتاب
يّ
النجايش وابن داوود :تيم
بعده بال فصل .وقوله« :تيم اهلل» وافقه عليه الشيخ ،ويف كتاب
ّ
الطويس ،الرقم ،5327 :رجال ابن
النجايش ،الرقم ،564 :رجال
اللاّ ت» .الحظ :رجال
ّ
ّ
داوود ،207 :الرقم.861 :
((( الحظ :روايته عن الرضا يف :الكايف 394/5 :ح 16/7 ،6ح ،1هتذيب األحكام:
(للطويس).348 :
 381/7ح ،16كام أنّه يروي عن اجلواد .الحظ :الغيبة
ّ
أيضا .الحظ :رجال
((( هذا مأخوذ من رجال
النجاش ،الرقم ،564 :وقد و ّثقه الشيخً 
يّ
الطوسيّ  ،الرقم.5327 :
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :احلجال» .الكايف 132/1 :ح 133/1 ،4ح146/1 ،2
ح 164/1 ،1ح 266/1 ،2ح 270/1 ،3ح 440/1 ،1ح 497/1 ،2ح.11
((( (س)« :متيم» .ومثله يف رجال ابن داوود ،210 :الرقم.878 :
َّ
الطويس ،الرقم:
ولعل الصواب ما أثبتناه كام يف رجال الشيخ .الحظ :رجال
(عة)« :هنم».
ّ
.5332
النجاش ،الرقم=.595 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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[ ]19/603عبد اهلل بن طاووس
الرضا».(((
الرضا ،عاش مائة سنة بإخبار ِّ
«من أصحاب ِّ

ومل أظفر له عىل تعديل ظاهر ،وال عىل جرحْ ،بل عىل ما يرتجح((( به أنّه من

الشيعة(((.

[ ]20/604عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن مالك بن جامع
احلمريي((( ،باحلاء
ّ

املهملة.

القم ّيني ،ووجههم ،قدم الكوفة سنة ن ّيف وتسعني
القم ّي ،شيخ ِّ
«أبو الع ّباس ِّ

((( (((
حممد
العسكري.(((»
ّ
ومائتني » « ،ثقة ،من أصحاب أيب ّ

الطويس ،الرقم.5332 :
أيضا .الحظ :رجال
=وقد و ّثقه الشيخ يف رجاله ً
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،604 :الرقم ،1123 :وذكره الشيخ يف أصحاب الرضا وقال« :عاش
الكش ّ
الطويس ،الرقم.5377 :
مائة سنة» .رجال
ّ
«ترجح».
((( (حج)ّ :
أن ذلك ال ّ
((( الشهيد« :ال خيفى ّ
يدل عىل قبول روايته عىل قاعدة املصنّف».
«احلمريي» السيام يف أسانيد الصدوق .الكايف،472/1 :
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان:
ّ
ح ،497/1 ،6ح ،12من ال حيرضه الفقيه،443/4 ،440/4 ،437/4 ،431/4 ،429/4 :
،477/4 ،473/4 ،468/4 ،463/4 ،461/4 ،460/4 ،454/4 ،453/4 ،446/4
 ،535/4 ،529/4 ،518/4 ،490/4معاين األخبار 247 :ح 268 ،1ح.4
((( قال أبو غالب« :قد كان دخل الكوفة يف سنة سبع وتسعني ومائتني وجدت هذا التأريخ ِّ
بخط
عبد اهلل بن جعفر يف كتاب الصوم للحسني بن سعيد ،ومل أكن حفظت الوقت للحداثة وسنّي إذ
الزراري.149 :
ذاك اثنتا عرشة سنة وشهور» .رسالة أيب غالب
ّ
النجاشـي ،الرقم.573 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم ،5859 :كام ّ
أيضا .الحظ:
((( هذا من رجال
أن الشيخ و ّثقه يف الفهرست ً
ّ
الفهرست :الرقم =.440
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[ ]21/605عبد اهلل بن طاهر الن ّقاب

(((

«ثقة»(((.
[ ]22/606عبد اهلل ب��ن م��س��ك��ان((( -بامليم املضمومة ،وال��س�ين الساكنة
=تنبيه:

الطويس ،الرقم:
احلمريي» .رجال
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضا« :أبو الع ّباس
ّ
ّ
.5507
احلمريي من أصحاب الرضا ،كام ّ
اخلوئيّ :
قال الس ّيد
أن
«إن الشيخ ذكر أبا الع ّباس
ّ
ّ
الكش ّ
بأن اسمه« :عبد اهلل بن جعفر».
الكش ذكره يف عداد أصحاب الرضا ،وقد ّ
رصح يِّ ّ
يِّ ّ
الكش.]605 :
[الحظ :رجال يِّ ّ
وهذا بعيد جدًّ اّ ،
فإن عبد اهلل بن جعفر قدم الكوفة سنة نيف وتسعني ومائتني وسمع أهلها منه
ىّ
املتوف سنة ثالث ومائتني.
فأكثروا ،ومع ذلك كيف يمكن أن يكون من أصحاب الرضا

وممّا يؤكّد ذلكّ :
أن املشايخ قد أكثروا الرواية عن عبد اهلل بن جعفر ،فلو كان مدركًا للرضا
واجلواد لكانت له رواية عنهام ال حمالة ،مع ّ
أن رواياته ك ّلها عنهام مع الواسطة وسماّ ها
بقرب اإلسناد» .معجم رجال احلديث ،150/11 :الرقم.6766 :
((( (ع)« :الب ّقال»( ،ت)« :ث ّقاب»( ،عة)« :الن ّقار».
مها» .
الشهيد« :قال ابن داوود :إنّه الن ّقار بالراء ،وجعل ما هنا و ً

البهائي« :ضبطه ابن داوود :الن ّقار -بالراء -ونسب هذا إلی الغلط» .الحظ :رجال ابن
ّ
داوود ،207 :الرقم .863 :وفيه« :ومنهم من أثبته (الث ّقاب) وهو غلط ،بل هو (الن ّقار)».
حلوانـي ،صالح ورع،
الطويس ،الرقم ،6168 :وفيه« :عبد اهلل بن طاهر الن ّقار ،ثقة،
((( رجال
ّ
ّ
ايش».
يكنّى أبا القاسم ،من أصحاب الع ّي ّ
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن مسكان» .الكايف 415/1 :ح 355/2 ،16ح،5
 6/3ح 37/3 ،7ح 39/3 ،11ح 45/3 ،4ح 59/3 ،16ح 331/3 ،8ح337/3 ،4
ح 403/3 ،6ح 440/3 ،28ح 441/3 ،5ح 473/3 ،10ح 517/3 ،1ح518/3 ،1
ح 91/4 ،2ح .6وهذا العنوان وإن قيل« :إنّه مشرتك بينه وبني غريه ،إلاَّ ّ
أن الغالب عند
اإلطالق إرادة (عبد اهلل) ،فال حيمل عىل غريه مع احتامله إلاّ بقرينة صاحلة» .هداية املحدّ ثني:
.309
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حممد ،موىل عنزة ،ثقة((( عني ،روى عن أيب احلسن
املهملة ،والنون بعد األلف -أبو ّ

موسى.

يثبت»(((.
قال
النجايش« :وقيل :إنّه روى عن أيب عبد اهلل ،وليس ْ
ّ

ّجايش« :روي أنّه مل يسمع من الصادق إلاَّ
َ
حديث((( من أدرك املشعر
وقال الن
ّ

احلج((( .قال :وكان من أروى أصحاب أيب عبد اهلل.(((»
فقد أدرك ّ

حممد بن مسعود ّ
أن ابن مسكان كان ال يدخل عىل أيب عبد
«وزعم أبو النرض ّ

حق إجالله ،وكان يسمع((( من أصحابه ،ويأبى أن يدخل
اهلل شفقة ألاّ يوفيه((( ّ
((( كام ّ
أيضا و ّثقه .الحظ :الفهرست ،الرقم.441 :
أن الشيخً 
النجاش ،الرقم.559 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
األول .أقول :فيه نظر
البهائي« :النقل الثاين غري موجود يف كتاب
(((
النجاش ،واملوجود هو ّ
ّ
يّ
فإنّه روی يف الكايف يف باب طلب الرئاسة عنه أنّه سمع أبا عبد اهلل يقول كذا .وروی يف
التهذيب أحاديث كثرية عنه عن أيب عبداهلل ،كام يف باب آداب األحداث املوجبة للطهارة
إن أمثال هذه األحاديث حيتمل اإلرسال ،إذ ليس فيها ترصيح ّ
وغريه .وال يمكن أن يقالّ :
بأن
روايته عنه بدون واسطة؛ ّ
ألن فتح هذا الباب يؤ ّدي إلی قيام احتامل أكثر األحاديث ،كام
النجايش ،الرقم ،558 :الكايف 297/2 :ح ،3هتذيب األحكام:
ال خيفی» .الحظ :رجال
ّ
 33/1ح 87-86/1 ،87ح.228
التسرتي« :هكذا فيام عندنا من النسخّ ،
ـي)؛ ّ
ولعل الصواب (قال ِّ
ألن ما ذكره إلی قوله:
(((
ّ
الكش ّ
«إعظا ًما» موجود فيه دون
الكش ذكر ذلك بطريق الرواية عن مجاعة .ويؤ ّيد
ّ
النجايش ،وإن كان يِّ ّ
النجايش قبل هذا بال فاصلة فكان ذكره ثان ًيا بالترصيح يف غري موضعه».
ذلك ذكر
ّ

النجايش :روى...
اخلراسانـي« :وقيل :إنّه روى عن أيب عبد اهلل ،وليس بثبت .وقال
ّ
ّ
املامقاين« :هذا القول اىل آخر العنوان
صح» .وقال
النجايش ،فهو من تصحيف
للكش ال
إلخّ ،
ّ
ّ
يّ ّ

النساخ أو سهو القلم ،فافهم» .الحظ :تنقيح املقال (ط ق).216/2 :
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،383-382 :الرقم.716 :
الكش ّ
((( (ش ،عة)« :أن ال يوفيه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع)« :سمع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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عليه إجاللاً له وإعظا ًما»(((.
((( رجال ِّ
ـي ،383 :ذيل الرقم.716 :
الكش ّ

يصح
وقال« :تسمية الفقهاء من أصحاب أيب عبد اهلل ،أمجعت العصابة عىل تصحيح ما
ّ
وأقروا هلم بالفقه ،من دون أولئك الستّة الذين عددناهم
من هؤالء وتصديقهم ملا يقولونّ ،
محاد بن عيسى،
دراج ،وعبد اهلل بن مسكان ،وعبد اهلل بن بكري ،و ّ
وسميناهم ،ستّة نفر :مجيل بن ّ
ّ
محاد بن عثامن ،وأبان بن عثامن ،قالوا :وزعم أبو إسحاق الفقيه -يعني ثعلبة بن ميمونّ :-
أن
و ّ
الكش.375 :
أفقه هؤالء :مجيل بن ّ
دراج ،وهم أحداث أصحاب أيب عبد اهلل .»رجال يِّ ّ
وعدّ ه الشيخ املفيدمن الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام والفتيا
واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد:
.33
تنبيهان:

األولّ :
مر كالمه -قال« :قيل :إنّه روى عن أيب عبد اهلل ،وليس بثبت».
إن
ّ
النجايش -كام ّ
ّ

ّ
حممد بن نصري ،قال :حدّ ثني
حممد بن مسعود ،قال :حدّ ثني ّ
الكش عن ّ
ولعل مستنده ما نقله يِّ ّ
حممد بن عيسى ،عن يونس ،قال :مل يسمع حريز بن عبد اهلل من أيب عبد اهلل إلاَّ حدي ًثا أو
ّ
احلج)».
حديثني ،وكذلك عبد اهلل بن مسكان مل يسمع إلاَّ حديثه( :من أدرك املشعر فقد أدرك ّ
الكش.383 :
رجال يِّ ّ
ومل ندر كيف بدّ ل النجايش «مل يسمع» بـ«مل ِ
يرو»ّ ،
فإن بينهام فر ًقا ،كام سنبينّ لك إن شاء اهلل.
ّ
اخلوئي« :روايات عبد اهلل بن مسكان عن الصادق يف الكتب
وكيف كان ،فقد قال الس ّيد
ّ
األربعة كثرية ،تبلغ مخسة وثالثني مور ًدا ،وااللتزام باإلرسال يف مجيع ذلك كام ترى ،عىل أنَّه قد
رصح يف بعض هذه الروايات بأنَّه سأل أبا عبد اهلل ،أو أنَّه سمع أبا عبد اهلل فكيف يمكن
محلها عىل اإلرسال» .معجم رجال احلديث ،351/11 :الرقم.7173 :
هذا ولك َّن السرب والفحص يف أسانيد روايات ابن مسكان لع ّله أوقعنا يف الرتديد بالنسبة إلی
روياته عن الصادق.
فعلی سبيل املثال الحظ:

واملجويس :ثامنامئة درهم».
والنرصاين
اليهودي
أ« .ابن مسكان ،عن أيب عبد اهلل قال :دية
ّ
ّ
ّ
الكايف 309/7 :ح .1وقارنه مع من ال حيرضه الفقيه 121/4 :ح ،5249وفيه« :روى ابن
مسكان عن أيب بصري قال :سألت أبا عبد اهلل=.»
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«حممد بن عيسى ،عن عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان ،عن درست بن أيب منصور ،عن عبد
=بّ .
اهلل بن مسكان قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول :رشب السويق بالزيت ينبت ال ّلحم ويشدّ
العظم» الكايف 306/6 :ح.7

كذا يف الوايف ،278/19 :ووسائل الشيعة .18/25 :ولك ّن املظنون ّ
أن الصواب هو «عبد
حممد بن عيسى ،عن عبيد اهلل
تكررت رواية ّ
اهلل بن سنان» بدل« :عبد اهلل بن مسكان» ،فقد ّ
ابن عبد اهلل الدهقان عن درست ،عن عبد اهلل بن سنان .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف:
 269/6ح 316/6 ،7ح 319/6 ،4ح 325-324/6 ،2ح 349/6 ،3ح373/6 ،19
ح 377/6 ،2ح 546/6 ،10ح.6

ج« .حريز بن عبد اهلل وعبد اهلل بن مسكان مجي ًعا ،عن أيب عبد اهلل أنّه قال :ال يكون يشء يف
األرض وال يف السامء إلاّ هبذه اخلصال السبع بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل
فمن زعم أنّه يقدر عىل نقض واحدة فقد كفر» .الكايف 149/1 :ح .1وقارنه مع املحاسن:
 244/1ح ،236وفيه« :حريز بن عبد اهلل وعبد اهلل بن مسكان قاال :قال أبو جعفر.»
د« .ابن مسكان عن أيب عبد اهلل قال :ما أفلت املؤمن من واحدة من ثالث ولر َّبام اجتمعت
الثالث عليه إ ّما بغض من يكون معه يف الدار يغلق عليه بابه» .الكايف 249/2 :ح .3وقارنه
مع كتاب التمحيص 35 :ح ،28وفيه« :زرارة عن أيب عبد اهلل.»
هـ« .عبد اهلل بن مسكان عن أيب عبد اهلل يف رجل قطع رأس امليت قال :عليه الدية؛ ّ
ألن
حي» .هتذيب األحكام 273/10 :ح ،17من ال حيرضه الفقيه:
حرمته م ّيتًا كحرمته وهو ّ
 157/4ح .5357وقارنه مع هتذيب األحكام 273/10 :ح ،15وفيه« :عن عبد اهلل بن
سنان عن أيب عبد اهلل.»
ظئرا فأعطاه ولده فكان عندها
و« .ابن مسكان عن أيب عبد اهلل قال :سألته عن رجل استأجر ً
ظئرا أخرى فغابت الظئر بالولد فال يدري ما صنع به والظئر
فانطلقت الظئر فاستأجرت ً
ال تكافئ قال :الدية كاملة» .من ال حيرضه الفقيه 161/4 :ذيل ح.5364
وقارنه مع هتذيب األحكام ،222/10 :ح ،4وفيه« :ابن مسكان ن سليامن بن خالد عن أيب
عبد الل.»

ز« .عن ابن مسكان عن أيب عبد اهلل قال :قال :وقت صالة اجلمعة عند الزوال ،ووقت
العرص يوم اجلمعة وقت صالة الظهر» .هتذيب األحكام 13/3 :ح.43
ولكن يف بعض نسخه« :ابن سنان» .جممع الفائدة والربهان ،331/2 :مدارك األحكام=:
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= ،11/4روضة املتّقني ،569/2 :ذخرية املعاد ،298/2 :الوايف ،1110/8 :احلدائق
النارضة.135/10 :

ح« .ابن مسكان عن أيب عبد اهلل قال :قلت :متمتع وقع عىل امرأته قبل أن يقرص؟ قال :عليه
دم شاة» .هتذيب األحكام 161/5 :ح .63وقارنه مع هتذيب األحكام 161/5 :ح،61
احللبي ،عن أيب عبد اهلل».
وفيه« :ابن مسكان ،عن
ّ

ط« .عبد اهلل بن مسكان ،عن أيب عبد اهلل قال :سألته عن تلبية املتمتع متى يقطعها؟ قال :إذا
رأيت بيوت مكَّة ويقطع» .هتذيب األحكام 182/5 :ح.13
ولكن يف بعض نسخه« :عبد اهلل بن سنان» .تذكرة الفقهاء ،181/8 :منتهى املطلب.718 :

ي« .ابن مسكان ،عن أيب عبد اهلل يف احلامل يكرس الذي محل أو هيريقه؟ قال :إن كان مأمونًا».
هتذيب األحكام ،216/7 :ح .26وقارنه مع الكايف 244/5 :ح ،6من ال حيرضه الفقيه:
 257/3ح ،3931وفيهام« :ابن مسكان ،عن أيب بصري».

أيضا :هتذيب األحكام 243/9 :ح 36وقارنه مع هتذيب األحكام 225/9 :ح،32
والحظ ً
من ال حيرضه الفقيه 122/3 :ح ،3464هتذيب األحكام 42/10 :ح 150-149وقارنه مع
الكايف 181/7 :ح ،3هتذيب األحكام 183/7 :ح ،7وقارنه مع االستبصار 126/3 :ح،8
هتذيب األحكام 229/5 :ح ،114وقارنه مع االستبصار 282/2 :ح ،2هتذيب األحكام:
 234/5ح ،128هتذيب األحكام 279/5 :ح ،14وقارنه مع الكايف 529/4 :ح.7
فالتحليل الرجا ّيل -كام قد سبق منّا يف ترمجة حريز -أنّه مل يسمع دون مل يروّ ،
فإن يونس -وهو
الذي قال بعدم سامع عبد اهلل بن مسكان عن الصادق -قالّ :
إن ابن مسكان رسح بمسائل
حتمل احلديث ومع ذلك مل
إىل أيب عبد اهلل يسأله عنها وأجابه عليها؛ فاملكاتبة ً
أيضا من صيغ ّ
يورد علی يونس بأنّك قلتّ :
«إن ابن مسكان مل يسمع عن الصادق.»

والشاهد عليه ّ
أن يونس وهو القائل بعدم سامع ابن مسكان عن أيب عبد اهلل يرو عنه عن أيب
أن ّ
عبد اهلل يف أسانيد كثرية إلاّ ّ
كل ما روی عنه عن أيب عبد اهلل بصيغة العنعنة .الحظ:
الكايف 15/2 :ح 26/6 ،1ح 12/7 ،3ح 283/7 ،3ح 298/7 ،2ح 304/7 ،1ح،5
 309/7ح 343/7 ،1ح.2
«قال
احلائري -ونِعم ما قال يف املقام :-يف بعض فوائد األستاذ العلاّ مة -دام ُعاله -بخ ّطه
ّ
ما ّ
ورصح
ملخصه :محل األخبار املرو ّية عنه عن أيب عبد اهلل عىل اإلرسال .ولع ّله بعيد،
ّ
رسح مسائل إىل أيب=
به ً
أيضا يف النقد ،ومحلها عىل املراسلة خري من اإلرسال ،ملا ّ
مر من أنّه ّ
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=عبد اهلل وأجابه عنها ،فتأ ّمل» .منتهى املقال ،238/4 :الرقم.1800 :

«إن عبد اهلل بن مسكان مات يف أ ّيام أيب احلسن قبل احلادثةّ ،
النجايشّ :
ولعل
الثاين :قال
ّ
النجايش ،215 :الرقم:
املقصود باحلادثة إنّام هو وفاة موالنا الكاظم ووقوع الوقف» رجال
ّ
. 559

الكليني عن عبد اهلل بن مسكان ،عن أيب بصري ،قال  :قبض موسى بن جعفر وهو
لكن روی
ّ
مخسا وثالثني سنة.
ابن أربع ومخسني سنة يف عام ثالث وثامنني ومائة ،وعاش بعد جعفرً 
الحظ :الكايف 486/1 :ح 1
ومقتضاه ّ
تأخر موت عبد اهلل بن مسكان عن ذلك.

وقد يقالّ :
«إن املقصود بأيب احلسن يف الرواية املذكورة هو :الرضا ، ويكون املقصود من
احلادثة خروجه من املدينة إىل خراسان» .الرسائل الرجال ّية ،53/2 :الفوائد الرجال َّية
الشريازي165 :
للكجوري
ّ
ّ

«كام ّ
حممد بن عمر بن يزيد
عيل بن احلسن بن ّ
فضال ،عن ّ
أن الشيخ روی عن ابن عقدة ،عن ّ
القندي وابن مسكان
الروايس :حدّ ثني زياد
وعيل بن أسباط مجي ًعا قاال :قال لنا عثامن بن عيسى
ّ
ّ
ّ
الساعة خري أهل األرض ،فدخل أبو احلسن
قاال :كنّا عند أيب إبراهيم إذ قال :يدخل عليكم ّ
بني تدري
ثم دنا
الرضا -وهو
فضمه إليه فق ّبله وقال :يا ّ
ّ
صبي -فقلنا :خري أهل األرضّ ،
ّ
ّ
عيل بن أسباط :فحدّ ثت هبذا احلديث
ما قال هذان؟ قال :نعم يا س ّيدي ،هذان يشكّان ّيف .قال ّ
عيل بن رئاب ّ
أن أبا إبراهيم قال هلام:
احلسن بن حمبوب ،فقال :برت احلديث ،ال ولكن حدّ ثني ّ
إن جحدمتاه ح ّقه أو خنتامه فعليكام لعنة اهلل واملالئكة والنّاس أمجعني :يا زياد ال تنجب أنت
القندي فقلت له :بلغني ّ
أن أبا إبراهيم قال:
عيل بن رئاب :فلقيت زياد
ّ
وأصحابك أبدً ا .قال ّ
فمر وتركني فلم أك ّلمه وال مررت به.
لك كذا وكذا ،فقال :أحسبك قد خولطت ّ

الرضا
قال احلسن بن حمبوب :ف َلم نزل نتو ّقع لزياد دعوة أيب إبراهيم حتّى ظهر منه أ ّيام ّ
(للطويس).68 :
ما ظهر ومات زندي ًقا» .الغيبة
ّ
أيضا ّ
تأخر موت ابن مسكان عن ذلك.
«فمقتضی هذه الرواية ً

ألن أبا بصري مات يف سنة 150هـَّ ،
بأن األولی خمدوشة؛ ّ
إلاَّ أنّه قد جياب عن الروايتني ّ
فلعل «ابن
مسكان ،عن أيب بصري» زيادة يف النسخ .قاموس الرجال ،610/6 :الرقم.4528 :

حمرفةّ ،
ّ
القندي
الروايس :حدّ ثني زياد
ولعل األصل يف قوله« :قال لنا عثامن بن عيسى
ّ
وبأن الثانية ّ
ّ
القندي قاال»؛ ّ
ألن عثامن بن=
الروايس وزياد
وابن مسكان قاال» هكذا« :حدّ ثني عثامن بن عيسى
ّ
ّ
147

األنباري
[ ]23/607عبد اهلل((( بن أيب زيد أمحد بن يعقوب بن نرص
ّ

(((

(((
النجاشـي(((.
كذا قاله
ّ

الطويس« :عبد اهلل بن أمحد بن أيب زيد((( ،والظاهر ّ
أن لفظة« :ابن»
وقال الشيخ
ّ

النساخ ،يكنّى أبا طالب ،ثقة يف احلديث ،عامل به ،كان قديماً من
بعد أمحد زيادة من ّ

الواقفة»(((.

وق��ال الشيخ

(((

الناووس ّية»(((.

مقيمـا بواسط ،ق��ال :وقيل :إ ّن��ه كان من
الطوسـي« :ك��ان
ّ
ً

القندي» .قاموس الرجال ،611-610/6 :الرقم.4528 :
=عيسى قوله :بالوقف حم ّقق كزياد
ّ
ِّ
النجاشـي :عبيد اهلل ،بالياء» .الحظ :رجال
«بخط الس ّيد ابن طاووس لكتاب
((( الشهيد:
ّ
النجايش ،الرقم ،617 :وفيه« :عبيد اهلل».
ّ
((( الشهيد« :هذا الرجل ضعيف ،وقد عَدّ ه مجاعة يف قسم الضعفاء ،وسيأيت يف القسم الثاين،
ّ
وكأن احلامل له عىل ذكره حكم الشيخ بكونه ثقة ،ولكن قد ذكر من املو ّث ِقني
فال وجه لذكره هنا؛
الـمخالِفني يف القسم الثاين ما هو ّ
أجل من هذا الرجل وأشهر».
ُ
((( (ت ،عة)« :قال».
النجاش ،الرقم.617 :
((( رجال
يّ
((( الفهرست ،الرقم.446 :
النجاش ،الرقم.617 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) مل ترد« :الشيخ».
((( الفهرست ،الرقم.446 :
األنباري،
وقال يف رجاله يف َمن مل يرو عنهم« :عبد اهلل (عبيد اهلل) بن أمحد بن يعقوب بن نرص
ّ
التلعكربي ،أخربنا عنه أمحد بن عبدون ،وله تصانيف
خاصـي ،روى عنه
يكنّى أبا طالب،
ّ
ّ
أيضا« :عبد اهلل بن أيب زيد
ذكرنا بعضها يف الفهرست» .رجال
الطويس ،الرقم ،6188 :وفيه ً
ّ
الطويس ،الرقم.6218 :
األنباري ،روى عنه ابن حارش ،ضعيف» .رجال
ّ
ّ
تنبيه:

قال الس ّيد
اخلوئي« :ينبغي التك ّلم يف أمور=:
ّ
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النجايش ،ومن ذكره الشيخ يف الفهرست ،وذلك
=األول :ال ينبغي اإلشكال يف حّاتاد من ترمجه
ّ
ّ
ملا يف الرتمجتني من تعيني كتبه وإمامته بواسط ،ورواية أمحد بن عبدون عنه كتبه مضا ًفا إىل بعد
يتعرض
أن يكون هنا رجالن يروي عنهام ابن عبدون الذي هو من مشايخ
النجايش والشيخّ ،
ّ
النجايش لآلخر.
ويتعرض
الشيخ لواحد منهام،
ّ
ّ

األول من] رجاله مع من ذكره يف الفهرست،
كام ال إشكال يف حّاتاد من ذكره الشيخ يف [املوضع ّ
وذلك لترصيح الشيخ بذكر كتبه يف الفهرستّ ،
كل ذلك ال إشكال فيه ،سواء كان اسم الرجل
(عبد اهلل) أو (عبيد اهلل) أو يطلق عليه (عبد اهلل) تارة و(عبيد اهلل) أخرى ،وال يبعد أن يكون
األخري هو الصحيحّ ،
فإن ابن داوود الذي رأى نسخة رجال الشيخ بخ ّطه نقله عن رجاله
مص ّغ ًرا ،وعن الفهرست مكبرّ ً ا .إنّام اإلشكال يف حّاتاد هذا الرجل مع من ذكره الشيخ [يف
نظرا إىل ّ
أن التعدّ د يف الذكر يكشف عن التعدّ د يف
املوضع الثاين من رجاله] ،قد يقال بالتعدّ د ً
املطمأن به هو حّ
ّ
صحيحا يف نفسه إلاَّ ّ
االتاد بقرينة ترصيح الشيخ
أن من
اخلارج ،وهذا وإن كان
ً
ّ
بأن الراوي عنه هو ابن احلارش [أمحد بن عبدون] ،وقد وقع نظري ذلك من الشيخ يف رجاله يف
غري مورد.

وممّا ّ
يدل عىل ذلك أنّه لو كان رجلاً آخر ويروي عنه ابن عبدون غري عبد اهلل بن أيب زيد الذي
النجايش بيان ّ
تعرض له الشيخ يف رجاله
النجايش وو ّثقه ،للزم عىل
ترمجه
أن من و ّثقه مغاير ملن ّ
ّ
ّ
النجايش لذلك مع ّ
أن تأليفه لرجاله ّ
متأخر عن تأليف
يتعرض
وض ّعفه ،وكيف يمكن أن ال ّ
ّ
ملحمد بن احلسن
الطويس بوضوح .وعليه؛
الفهرست والرجال ،كام يظهر ذلك من ترمجته ّ
ّ
األنباري رجل واحد عبرّ عنه بـ(عبد اهلل) تارةً ،وبـ(عبيد اهلل) أخرى.
فأبو طالب
ّ
النجايش ّ
الثاينّ :
أن أبا زيد كني ٌة ألمحد والد عبد اهلل ،ولك َّن املستفاد من الفهرست
أن رصيح كالم
ّ
ّ
سهوا ،كام استظهره العلاَّ مة يف
أن أبا زيد جدّ ه ،واملظنون قو ًّيا زيادة كلمة (بن) يف الفهرست ً
اخلالصة.

النجايش توثيقه
الثالث :أنّك قد عرفت من الشيخ تضعيف عبد اهلل بن أيب زيد ،وعرفت من
ّ
النجايش ألضبط ّيته يتقدّ م عىل تضعيف الشيخ ،وهذا كالم ال أساس لهّ ،
وقد يقالّ :
فإن
إن توثيق
ّ
األضبط ّية لو أفادت فإنّام تفيد يف مقام احلكاية ال يف مقام الشهادة ،وبعد ما كان ّ
كل من الشيخ
والنجايش يعتمد عىل شهادهتام ،ال يكون وجه لتقديم أحدمها عىل اآلخر ،فهام متعارضان،
ّ
وبالنتيجة ال يمكن احلكم بوثاقة عبد اهلل بن أيب زيد فال حيكم بحج ّية روايته ،واهلل العامل.

يتوهم ّ
النجايش بام أنّه رصيح يف وثاقة عبد اهلل يف احلديث يتقدّ م عىل كالم الشيخ=
أن كالم
وقد ّ
ّ
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[ ]24/608عبد اهلل بن ُبكَي

فطحي املذهب إلاّ أنّه ثق ٌة»(((.
الطويس« :إنّه
قال الشيخ
ّ
ّ

حممد بن مسعود :عبد اهلل بن ُب َكيرْ ومجاعة من الفطح ّية هم
الكش« :قال ّ
وقال يِّ ّ

عيل
الساباطي،
فقهاء أصحابنا ،وذكر مجاعة منهم عماّ ر
ّ
وعيل بن أسباط وبنو احلسن بن ّ
ّ
عيل وأخواه»(((.
ابن فضالّ :
وقال يف موضع آخرّ :
«إن عبد اهلل بن ُب َكيرْ ممن أمجعت((( العصابة عىل تصحيح

وأقروا له بالفقه»(((.
ما ّ
يصح عنه ّ

فأنا((( اعتمد عىل روايته ،وإن كان مذه ُبه فاسدً ا(((.

=يف التضعيف؛ فإنّه ظاهر يف الضعف من جهة الرواية واحلديث ،إذ من املحتمل إرادة أنّه
والنص يتقدّ م عىل الظاهر.
ضعيف يف مذهبه،
ّ

واجلواب عن ذلكّ :أولاً ّ
النص عىل الظاهر إنّام هو ألجل قرينيته عىل إرادة خالف
أن تقدّ م ّ
الظاهر من الظاهر ،وهذا إنّام يكون يف ما إذا كان الرصيح والظاهر يف كالم شخص واحد
أو يف كالم شخصني يكونان بمنزلة شخص واحد ،كام يف املعصومني ،وأ ّما يف غري ذلك
فال مناص من أن يعامل معاملة التعارض ،والوجه فيه ظاهر.
هذا مضا ًفا إىل عدم احتامل إرادة الضعف يف املذهب من كالم الشيخ بعد ترصحيه بأنّه
خاص» .معجم رجال احلديث ،99-97/11 :الرقم.6677 :
يّ ٌّ

النجايش يف وثاقته ،فالوجه يف ذهاب الشيخ إلی ضعفه هو رميه
أقول :الظاهر ترجيح قول
ّ
حررنا حوهلا يف
بالناووس ّية ،ولنا كالم وتشكيك حول الفرقة التي بعنوان الناووس ّية .الحظ ما ّ
للنوبختي.
هوامش فرق الشيعة
ّ
((( الفهرست ،الرقم.464 :
((( رجال ِّ
ـي.345 :
الكش ّ

((( (عة)« :اجتمعت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي.375 :
الكش ّ
((( ( ع) «فأ ّما أنا» بدل« :فأنا».
الزراري=.114 :
فقيها ،كثري احلديث» .رسالة أيب غالب
ّ
((( وقال أبو غالب« :كان عبد اهلل بن بكري ً
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[ ]25/609عبد اهلل بن أيب يعفور((( ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والعني املهملة

الساكنة ،والفاء ،والراء بعد الواو.

حممد.
واسم أيب يعفور :واقد -بالقاف ،-وقيل :وقدان ،يكنّى أبا ّ

«ثقة ثقة ،جليل يف أصحابنا ،كريم عىل أيب عبد اهلل ،ومات يف أ ّيامه((( ،وكان

قارئًا يقرأ يف مسجد الكوفة»(((.

الرازي،
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الكش عن ّ
حممد بن قولويه ،عن سعد ،عن ّ
وروى يِّ ّ

عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط بن سامل ،عن أيب احلسن موسىَّ 
أن عبد اهلل بن أيب
عن ّ
حممد.(((
عيل وحواري جعفر بن ّ
يعفور ،من حواري أيب جعفر ّ
حممد بن ّ

القتيبي ،عن الفضل بن شاذان ،عن ابن أيب عمري ،عن عدّ ة من أصحابنا
عيل
ّ
«وعن ّ

=وعدّ ه املفيد من الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام،
الذين ال يطعن عليهم وال طريق إىل ذ ّم واح��د منهم .الح��ظ :ال��ر ّد عىل أصحاب العدد:
.37
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن أيب يعفور» .بصائر الدرجات 322/1 :ح،7
 476/1ح ،6الكايف 25/1 :ح 69/1 ،21ح 115/1 ،2ح 175/1 ،5ح 277/1 ،3ح،4
 306/1ح 370/1 ،4ح 373/1 ،2ح 374/1 ،4ح 376/1 ،12ح 403/1 ،2ح،1
 62/2ح 77/2 ،8ح 78/2 ،4ح 87/2 ،14ح ،1وغريها.
صـرح ِّ
املؤرخني -يف
ـي بأنّه مات سنة الطاعون ،والطاعون -علی ما ّرصح به كثري من ّ
الكش ّ
((( ّ
ّأول سنة إحدى وثالثني ومائة .الحظ :الطبقات الكربى ،243/7 :تاريخ خليفة بن خ ّياط:
 ،320التاريخ الكبري.346/7 :
النجاش ،الرقم.556 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،10 :الرقم.20 :
الكش ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن ّ
حممد بن حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن ّ
ّ
عيل بن أسباط عن أبيه أسباط بن سامل .الحظ :االختصاص.62 :
عيل بن سليامن عن ّ
عن ّ
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قال :كان أبو عبد اهلل يقول :ما وجدت أحدً ا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلاَّ عبد اهلل

ابن أيب يعفور»(((.

روى ابن ُع ْقدة َّ
ترحم عليه ،وقال« :إنّه كان يصدق علينا»(((.
أن الصادقّ 

[ ]26/610عبد اهلل بن عطاء

الكش« :قال نرص بن الصباح :ولد عطاء بن أيب رباح((( تلميذ ابن ع ّباس،
قال يِّ ّ

عبد امللك وعبد اهلل وعري ًقا((( ،نجباء من أصحاب أيب جعفر ،وأيب عبد اهلل.(((»
ونرص بن الصباح عندي((( ضعيف ،فال يثبت بقوله عندي((( عدالته(((.

((( رجال ِّ
ـي.180 ،246 :
الكش ّ
((( وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام ،والفتيا
واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم ،وال طريق لذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب
العدد ،46 :وانظر :مناقب آل أيب طالب.281/4 :
((( (ح ،س ،ت ،عة)« :رياح» .والصواب ما أثبتناه ،فإنّه املعنون هكذا يف املصادر الرجال َّية.
الطويس ،الرقم ،1199 :التعديل والتجريح ،1127/3 :الرقم ،1143 :تاريخ
الحظ :رجال
ّ
مدينة دمشق ،366/40 :الرقم ،4705 :هتذيب الكامل ،70-69/20 :الرقم،3933 :
تقريب التهذيب ،674/1 :الرقم.4607 :
((( (ب)« :عرفا» ،ويف املصدر« :وعري ًفا».
قال املح ّقق
حمرف
ّ
الكش (وعري ًفا نجباء من أصحاب أيب جعفر ،وأيب عبد اهلل) ّ
التسرتي« :ما يف يِّ ّ
(ومها عارفان نجيبان من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل)؛ فعنوانه (يف عبد اهلل وعبد
امللك ابني عطاء) وال معنى ْ
أيضا قال يف الرجال يف
ألن يعنون نفرين ويذكر ثالثة ،والشيخ ً
الطويس ،الرقم( :]1199 :عبد امللك وعبد اهلل ابنا عطاء
عيل بن احلسني[ رجال
ّ
أصحاب ّ
ابن أيب رياح) وال وجود لعريف بن عطاء» .قاموس الرجال.517/6 :
((( رجال ِّ
ـي ،215 :الرقم.385 :
الكش ّ
((( (عة) مل ترد« :عندي».
((( (ح) «بقوله» بدل« :بقوله عندي»( ،م ،ش)« :عندي بقوله» بدل« :بقوله عندي».
ٍ
«وحينئذ فال وجه إلدخاله يف هذا القسم ،مع أنّه لو َص ّحت الرواية مل ّ
تدل عىل=
((( الشهيد:
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العامري
[ ]27/611عبد اهلل بن رشيك
ّ
عيل بن احلسني ،وأيب جعفر ،(((وكان عندمها
«يكنّى أبا
ّ
املحجل ،روى عن ّ

وجيها مقدَّ ًما»(((.
ً

وروى
الكش حديثني ذكرنامها يف كتابنا الكبري ،يف طريقهام ضعف يقتضيان
يِّ ّ
مدحه(((.
الصادق ،والباقر» (((و(((.
«وروى ً
أيضا أنّه من حواري ّ
العقيقي ثنا ًء عظيماً يف ح ّقه.
عيل بن أمحد
ّ
وروى الس ّيد ّ

[ ]28/612عبد اهلل بن عجالن

=املطلوب».
((( الحظ :روايته عن الباقر يف :املحاسن 179/1 :ح ،168تقريب املعارف ،295 :بشارة
السجاد فلم نعثر عليها .نعم،
الكش ،125 :وأ ّما روايته عن
ّ
املصطفى ،163/2 :رجال يِّ ّ
القم ّي ،53/2 :كام ّ
أن الشيخ ذكره يف أصحاب الباقر
روی عن الصادق .الحظ :تفسري ّ
الطويس ،الرقم.3793 ،1469 :
والصادق .رجال
ّ

الربقي.10 :
والربقي ذكره يف أصحاب الباقر .رجال
ّ
ّ
((( هذا مأخوذ ّمما أفاده
حممد بن عبد الواحد بن عبد اهلل
ّ
النجاشـي يف ترمجة« :عبيد بن كثري بن ّ
النجايش ،الرقم.620 :
ابن رشيك» .الحظ :رجال
ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،217 :الرقم.391-390 :
الكش ّ
مرارا،
أيضا ،وقد سلف عن قريب
((( الشهيد« :رواية كونه من احلوار ّيني ضعيفة السند ً
وتكرر ً
ّ
ٍ
وحينئذ فال يثبت بيشء ممّا ذكر ما يوجب ذكره يف هذا القسم».
((( رجال ِّ
ـي.10 :
الكش ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن ّ
حممد بن حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن ّ
ّ
عيل بن أسباط عن أبيه أسباط بن سامل .الحظ :االختصاص.62 :
عيل بن سليامن عن ّ
عن ّ
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الكش((( تقتيض مدحه والثناء عليه ،وكذا عن
أوردنا يف كتابنا الكبري روايات عن يِّ ّ

العقيقي ،ومل َنر ما ينافيها.
عيل بن أمحد
ّ
ّ

[ ]29/613عبد اهلل بن ميمون بن((( األسود القداح

((( و(((

«ي���ب���ري ال������ق������داح ،م������وىل ب���ن���ي خم��������زوم ،روى أب�������وه ع����ن أيب

ج��ع��ف��ر ،وأيب ع��ب��د اهلل ،(((وروى ه���و ع���ن أيب ع��ب��د اهلل،(((
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،244-242 :الرقم.448-443 :
الكش ّ
((( (عة) مل ترد« :بن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع) مل ترد« :القداح» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد اهلل القدّ اح» .هتذيب األحكام 157/2 :ح،71-70
ايش 218/1 :ح ،15الكايف:
 268/10ح .88وكذا بعنوان« :عبد اهلل بن القدّ اح» .تفسري الع ّي ّ
 659/2ح 495/5 ،1ح .2وكذا بعنوان« :ابن القداح» .املحاسن 9/1 :ح 15/1 ،26ح،44
 50/1ح 88/1 ،71ح 106/1 ،31ح 207/1 ،92ح 229/1 ،66ح254/1 ،164
ح 260/1 ،282ح 377/2 ،317ح .150وكذا بعنوان« :القدّ اح» ،املحاسن 84/1 :ح،20
 362/2ح 377/2 ،97ح ،153الكايف 34/1 :ح 569/2 ،1ح 69/3 ،3ح246/3 ،2
ح 428/3 ،4ح.2
((( الحظ روايته عن الباقر يف :الكايف 80/2 :ح ،632/2 ،7ح 554/5 ،19ح ،7وأ ّما
روايته عن الصادق ففي :املحاسن 390/2 :ح ،23بصائر الدرجات 421/1 :ح،9
الكايف 46/5 :ح ،1علل الرشائع 582/2 :ح.20
والحظ رواية الكايف 400/1 :ح ،6ويظهر من الرواية شدّ ة اختصاصه هبم ،كام ّ
يدل عليه قول
ابن رشيح« :فإنّه منهم» ،ويف هذا مدح عظيم له.

ولكن مع ذلك ك ّله قال ابن داوود« :إنّه ملعون» ،رجال ابن داوود ،522 :الرقم .516 :وال نعلم
مستنده.

((( الحظ :روايته عن الصادق يف :قرب اإلسناد 22-19 :ح 27-23 ،74-66ح،91-77
بصائر الدرجات 3/1 :ح 7/1 ،2ح 133/1 ،2ح 148/1 ،5ح 164/1 ،6ح297/1 ،5
ح 310/1 ،6ح 503/1 ،6ح ،6الكايف 40/1 :ح 48/1 ،3ح 79/2 ،4ح90/2 ،3
ثم إنّه ورد يف بعض األسانيد روايته عن=
ح 201/2 ،9ح 471/2 ،6ح 527/2 ،1حّ ،16
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وكان ثق ًة»(((.
«وروى((( ِّ
ـي عن محدويه ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن أيب
الكش ّ

خالد القماَّ ط ،عن عبد اهلل بن ميمون ،عن أيب جعفر (((قال :يا ابن ميمون ،كم أنتم

بمكّة؟ قلت :نحن أربعة ،قال :إنّكم نور اهلل يف ظلامت األرض»(((.

وه���ذا ال يفيد ال��ع��دال��ة؛ ألنّ���ه ش��ه��ادة م��ن��ه لنفسه ،ل��ك��ن االع��ت�ماد عىل

ِّ
حممد
�ايش((( ،وروى
ـي عن جربئيل بن أمح��د ،ق��ال :سمعت ّ
الكش ّ
ما قاله ال��ن��ج� ّ

اب��ن عيسى يقول :ك��ان عبد اهلل بن ميمون يقول ب��ال��ت��ز ّي��د((( ،ويف ه��ذا الطريق
=الباقر ،ولكنّها ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :علل الرشائع 293/1 :ح 1وقارنه مع املحاسن561/2 :
ح ،946الكايف 22/3 :ح ،1هتذيب األحكام 300/4 :ح13وقارنه مع االستبصار134/2:
ح.3
النجاش ،الرقم.557 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح ،عة) مل ترد« :و».
((( «الظاهر ّ
حمرف «عن أيب عبد اهلل»؛ ألنّه مل يعدّ ه أحد يف
أن قوله« :عن أيب جعفرّ »
النجايش «روى أبوه عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل وروى هو
أصحاب الباقر ،بل كالم
ّ
عن أيب عبد اهللّ »
دال عىل عدم روايته عنه» .قاموس الرجال.636/6 :
((( رجال ِّ
ـي ،246-245 :الرقم ،389 ،452 :الرقم.731 :
الكش ّ
((( الشهيد« :الذي اعتربناه باالستقراء من طريقة املصنّف ّ
النجاش،
أن ما حيكيه ّأو ًال من كتاب
يّ
يتخرج قوله( :لكن االعتامد عىل ما قاله
ثم يع ّقبه بغريه إن اقتىض احلال .وعىل هذه الطريقة
ّ
ّ
مرصح إلاَّ ّ
النجايش
أن التوثيق السابق لـماّ كان عني كالم
النجايش) فإنّه مل يتقدّ م
ّ
للنجايش قول ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.557 :
أطلق القول هنا» .الحظ :رجال
ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،389 :الرقم.732 :
الكش ّ

زيدي املذهب» .تنقيح املقال
املامقاين« :التز ّيد -بالتاء والدال -مريدً ا به أنّه كان
قال املح ّقق
ّ
ّ
(ط ق).220/2 :
هذا ،ولكن قال الس ّيد
اخلوئي« :قيل إنّه كان زيد ًّيا هلذه الرواية ،ولكنَّه ليس بصحيح؛ أ ّما
ّ
ّأولاً
جمملة وليس معناها ّ
فألن الرواية مرسلة؛ وثان ًيا ّ
ّ
أن عبد اهلل بن ميمون كان=
أن ك ّلمة التز ّيد ّ
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ضعف(((.
النجايش
[ ]30/614عبد اهلل بن
ّ

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة ،وفتح اجليم ،والراء بعد الياء املن ّقطة
أبو ُب َجيرْ ّ ،

حتتها نقطتان.

الكش حدي ًثا يف طريقه احلسن بن خرزاذُّ ،
يدل عىل أنّه كان يرى رأي الزيد ّية،
روى يِّ ّ

ثم رجع إىل القول بإمامة الصادق.(((
ّ

وكان قد ُولىّ األهواز من قبل املنصور ،وكتب إىل أيب عبد اهلل يسأله ،وكتب

إليه رسالة معروفة(((.

الكاهيل
[ ]31/615عبد اهلل بن حييى
ّ

(((

=زيد ًّيا» .معجم رجال احلديث ،379/11 :الرقم.7197 :
البهائي« :أورده العا ّمة يف كتب» .الحظ :سري أعالم النبالء ،205/8 :الرقم،1416 :
(((
ّ
هتذيب التهذيب ،44/6 :الرقم ،92 :وانظر :فهرست ابن النديم ،275 ،238 :وانظر :هتذيب
الكامل ،202-198/16 :الرقم ،3603 :وانظر :هتذيب التهذيب ،45-44/6 :الرقم،92 :
الذهبي« :مات يف حدود املائتني» .تاريخ اإلسالم .263-262/13 :وميزان االعتدال:
وقال
ّ
 ،512/2الرقم.4642 :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،342 :الرقم.643 :
الكش ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه ،رفعه عن بعض أصحاب أيب عبد اهلل.
وروی
ّ
الكليني قري ًبا منه عن ّ
الكايف 376/7 :ح.17

عيل بن إبراهيم رفعه.الحظ :هتذيب األحكام214-213/10:
ورواه الشيخً 
أيضا بإسناده عن ّ
ح.49
النجاش ،الرقم.555 :
((( الحظ :رجال
يّ
والحظ :الرسالة يف كشف الريبة.96-85 :
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد اهلل الكاهليّ » .الحظ :الكايف 390/1 :ح=140/3 ،2
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يب ،أخو إسحاق((( ،رويا عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن،(((
حممد ،عر ّ
«أبو ّ

وجها((( عند أيب احلسن».(((
وكان عبد اهلل ً

الكاهيل وعياله أضمن لك((( اجلنّة؛
عيل بن َي ْقطني ،فقال له :اضمن يل
ّ
«ووصىّ به ّ
عيل بن َي ْقطني جيري هلم الطعام والدراهم ومجيع النفقات مستغنني حتّى مات
فلم يزل ّ

(((
الكاهيلّ ،
تعم عيال الكاهليّ وقراباته(((»(((.
وأن نعمتهم كانت ّ
ّ

ومل أجد ما ينايف مدحه.

الكاهيل.
=ح ،4هتذيب األحكام 119/5 :ح 139/7 ،62ح 237/7 ،2ح .56وكذا بعنوان
ّ
الحظ :املحاسن 399/2 :ح ،78بصائر الدرجات 520/1 :ح ،3الكايف 107/1 :ح،3
 62/3ح 81/4 ،3ح.1
النجاشـي» .الحظ:
((( الشهيد« :مل يذكر إسحاق يف القسمني ،ولع ّله اكتفى بام هنا؛ ألنّـها عبارة
ّ
النجايش ،الرقم.580 :
رجال
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 175/2 :ح 398/2 ،3ح 572/2 ،6ح3/3 ،11
ح 81/3 ،1ح 83/3 ،1ح 156/3 ،1ح 491/3 ،1ح ،2وأ ّما روايته عن الكاظم ففي
(للطويس):
الكايف 107/1 :ح 217/3 ،3ح ،5من ال حيرضه الفقيه 178/1 :ح ،529الغيبة
ّ
 ،56هتذيب األحكام 19/1 :ح 188/7 ،46ح 191/7 ،17ح.31
«وجيها» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،هـ ،ح ،عش ،س):
ً
النجاش ،الرقم.580 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ش) زيادة« :علی اهلل».
((( (عة)« :نفقتهم» ،ويف املصدر« :نعمته».
عيل بن يقطني».
ّ
البهائي :الظاهر نعمته ،إذ املرجع ّ
((( الشهيد« :يف ِّ
النجاش َف َذك ََرها
حممد بن عيسى وحاله معلوم ،وأ ّما
ـي :يف طريق الوص ّية ّ
الكش ّ
يّ
بغري سند كام هنا» .الحظ :اهلامش اللاّ حق.
ً
((( رجال ِّ
مرسال إلی قوله:
النجاش هذه الرواية
ـي ،448-447 :الرقم .841 :وقد نقل
الكش ّ
يّ
النجايش ،الرقم.580 :
«اجلنّة» .الحظ :رجال
ّ
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حممد بن حصني
احلضيني((( ،باحلاء املهملة ،والنون قبل
ّ
[ ]32/616عبد اهلل بن ّ

الياء وبعدها.

«وقيل:
األهوازي ،روى عن
احلصيني((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة((( بني اليا َءين-
ّ
ّ

الرضا((( ،ثقة ثقة»(((.

جرت اخلدمة عىل يده للرضا.

[ ]33/617عبد اهلل بن ِخ��داش ،باخلاء املعجمة ،وال��دال املهملة ،والشني

املعجمة.

هري -بفتح امليم ،وإسكان اهلاء ،وبعدها راء -و(مهرة) حم ّلة
الـم ّ
«أبو خداش َ

بالبرصة»(((.

حممد بن خالد :أبو
حممد عبد اهلل بن ّ
حممد بن مسعود :قال أبو ّ
الكش« :قال ّ
قال يِّ ّ
الربقي ،56 ،54 :رجال ِّ
ـي:
«احلصيني» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
((( (ش ،س ،عة):
الكش ّ
ّ
ّ
 ،552الرقم ،1041 :مناقب آل أيب طالب.380/4 :
أيضا عن ضبط
الشهيد« :ضبطه ابن داوود باحلاء املهملة والصاد ،ونقله عن الشيخ ،ونقل ً
الشيخ يف الفهرست ،أنّه باخلاء املعجمة والصاد املهملة» .الحظ :رجال ابن داوود،211 :
الرقم.880 :
النجاش ،الرقم،597 :
«احلصيبي» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال
«احلضيني»( .عة):
((( (عش):
ّ
ّ
يّ
الطويس ،الرقم.5564 :
الفهرست ،الرقم ،437 :رجال
ّ
((( (ع)« :نقطتان».
((( (ع)« :الصادق» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،بل مل يذكره أحد من أصحاب الصادق،
ّ
الطويس ،الرقم،5333 :
والربقي ذكراه يف أصحاب الرضا واجلواد .الحظ :رجال
فإن الشيخ
ّ
ّ
الربقي.56 ،54 :
 ،5564رجال
ّ
النجاش ،الرقم.597 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( إىل هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،340 :الرقم.5061 :
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خداش ،عبد اهلل بن خداش ،ثقة»(((.
حممد بن مسعود« :حدّ ثني يوسف بن السخت ،قال :سمعت أبا خداش
قال ّ

�ي ق��ط ،وال رشب��ت دوا ًء قط،
يقول :ما صافحت ذم ًّيا ق��ط ،وال دخلت بيت ذ ّم� ٍّ

وال افتصدت((( ،وال تركت غسل يوم اجلمعة قط ،وال دخلت عىل قاض قط،
وال دخلت عىل ٍ
وال قط»(((.
النجايش« :إنّه ضعيف جدًّ ا ،يف مذهبه ارتفاع»(((.
وقال
ّ

واألقرب عندي التو ّقف((( فيام يرويه؛ ّ
حممد بن خالد الذي زكّاه
ألن عبد اهلل بن ّ

النجايش نقل ّ
الطياليس؛ ّ
وحممد بن مسعود
ألن
الظاهر أنّه ليس هو
أن كنيته أبو الع ّباسّ ،
ّ
ّ

حممد عبد اهلل(((.
نقل عن أيب ّ

بضم امليم ،وكرس الغني املعجمة قبل الياء
الـم ِغرية،
ّ
[ ]34/618عبد اهلل بن ُ

املن ّقطة حتتها نقطتان.

حممد ،ال َب َج ّيل ،موىل ُجنْدَ ب بن عبد اهلل بن سفيان
كوفـي ،ثقة ثقة،
العلقي(((،
ّ
«أبو ّ
ّ

ال ي���ع���دل ب���ه أح����د م���ن ج�لال��ت��ه ودي���ن���ه وورع������ه ،روى ع���ن أيب احل��س��ن
((( رجال ِّ
ـي ،447 :الرقم.840 :
الكش ّ
((( (ش) زيادة« :قط» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،447 :ذيل الرقم.840 :
الكش ّ
النجاش ،الرقم.640 :
((( رجال
يّ

األول؟!
((( فلو كان األمر كذلك ،فام الوجه يف ذكره يف القسم ّ
ربعي بن عبداهلل ّ
اخلراسانـي« :اعرتض عليه ّ
بأن ِّ
ـي صرّ ح يف ترمجة
(((
ّ
ّ
الكش ّ
بأن كنية الطيالسيّ
حممد» .الحظ :تنقيح املقال (ط ق).189/2 :
أبوحممد ،فيكون له كنيتان :أبوالع ّباس وأبو ّ
ّ
«العلقمي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع):
ّ
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موسى.(((»(((
ثم رجع»(((.
الكش« :روي أنّه كان واقف ًّياّ ،
قال يِّ ّ

يصح عنه ،واإلقرار له بالفقه(((.
ثم قال :إنّه ممّن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما ّ
ّ
((( الحظ :روايته عن الكاظم يف :املحاسن 491/2 :ح ،577الكايف 484/1 :ح348/2 ،6
ح 100/3 ،2ح 350/4 ،1ح 444/5 ،2ح ،1من ال حيرضه الفقيه 500/1 :ح ،1435كام
أنّه روی عن الرضا .الحظ :الكايف 355/1 :ح 41/3 ،13ح 22/5 ،1ح477/6 ،2
ح ،7من ال حيرضه الفقيه 48/3 :ح ،3302عيون أخبار الرضا 176/2 :ح ،34هتذيب
األحكام 6/1 :ح ،4كام ّ
أن ما روی عن أيب احلسن حمتمل انطباقه علی الكاظم أو
الرضا .الحظ :الكايف 329/5 :ح 334/5 ،7ح 489/6 ،1ح ،235/8 ،7ح،314
ثم إنّه ورد يف بعض األسانيد روايته عن الصادق ،ولكن ذلك ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :تفسري
ّ
ايش ،221/1 :ح 27وقارنه مع من ال حيرضه الفقيه ،222/4 :ح ،5524من ال حيرضه
الع ّي ّ
الفقيه 467/1 :ح 1348وقارنه مع الكايف 458/3 :ح 3وهتذيب األحكام ،174/3 :ح.4
النجاش ،الرقم.561 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،594 :الرقم.1110 :
الكش ّ
يصح عنه» .الحظ :رجال ِّ
ـي.556 :
(((
«مـمن أمجعت العصابة علی تصحيح ما ّ
ّ
الكش ّ
البهائيّ :
تنبيه:

النجايش ،الرقم.561 :
الـم ِغرية ال َب َج ّيل» .رجال
املذكور يف رجال
النجايش« :عبد اهلل بن ُ
ّ
ّ
الكويف» .من ال حيرضه الفقيه.460/4 :
واملذكور يف مشيخة الفقيه« :عبد اهلل بن املغرية
ّ

كويف،
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم« :عبد اهلل بن املغرية ،موىل بني هاشمّ ،
الطويس ،الرقم.5060 :
خزاز» .رجال
ّ
ّ

وقال يف أصحاب الرضا« :عبد اهلل بن املغرية ،موىل بني نوفل بن احلارث بن عبد املطلب،
الربقي.53 :
الطويس ،الرقمك  .5318ومثله يف رجال
كويف» .رجال
ّ
ّ
خزازّ ،
ّ
واخلزاز املهمل ،ووجهه
البجيل الثقة،
ثم إنّه قال الوحيد« :املشهور اشرتاك عبد اهلل بن املغرية بني
ّ
ّ
ّ
واضح ،إلاّ ّ
أن املطلق عندهم بال تأ ّمل منهم هو الثقة؛ النرصاف اإلطالق إىل الكامل املشهور
ّ
املعروف؛
وألن لشهرته ومعروف ّيته كانوا حيذفون الوصف ويكتفون باالسم كام يف نظائره .وربماّ
يعدّ حديثه من املشرتك ،وليس بيشء ،س ّيام بعد احلكم يف نظائره بعدم االشرتاك» .تعليقة عىل=
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الطياليس
حممد بن خالد بن عمر
[ ]35/619عبد اهلل بن ّ
ّ

التميمي ،رجل من أصحابنا ،ثقة ،سليم
«أبو الع ّباس((( ،ويكنّى أبوه أبا عبد اهلل
ّ

حممد احلسن»(((.
اجلنبة ،وكذلك أخوه أبو ّ
=منهج املقال.231 :

ِّ
البحراين نقلاً عن بعض فضالء البحرين ما صورته :قد
«بخط شيخنا يوسف
احلائري:
وقال
ّ
ّ
رصحوا ّ
البجيل الثقة مل يرو إلاّ عن الكاظم وأدرك الرضا ومل يرو
بأن عبد اهلل بن املغرية
ّ
ّ
اخلزاز من أصحاب الرضا ،ومتى ورد
عنه ،فمتى ورد عبد اهلل بن املغرية عن الرضا فهو ّ
واخلزاز املهمل ،إلاّ ّ
أن يكون هناك قرينة ،مع ّينة،
البجيل الثقة
عن الكاظم فهو مشرتك بني
ّ
ّ
انتهى ،فتأ ّمل» .منتهى املقال ،242/4 :الرقم.1803 :
ولكن قال الس ّيد
كويف،
ّ
الكش من أصحاب اإلمجاع ّ
اخلوئي« :عبد اهلل بن املغرية الذي عدّ ه يِّ ّ
خزازا،
والربقي واالختصاص بكونه كوف ًّيا
ورصح الشيخ
النجايش بكونه كوف ًّيا،
رصح
ً
ّ
ّ
ّ
وقد ّ
يتعرض الشيخ لذكر رجل آخر يف رجاله مع
وال إشكال يف حّاتاد الرجل ،وذلك لبعد أن ّ
النجايش وهو من
الترصيح بكونه ذا كتاب ،وال يذكر من هو املعروف املشهور الذي ترمجه
ّ
املسمى بعبد اهلل بن املغرية رجلني ّ
لكل منهام كتاب ،لكان عىل
أصحاب اإلمجاع ،عىل أنّه لو كان
ّ
أي منهام ،فعدم بيانه دليل عىل
الصدوق يف بيان طريقه إىل عبد اهلل بن املغرية تعيينه ،وبيان أنّه ّ
حّاتاده ّ
املسمى بعبد اهلل بن املغرية رجل واحد.
وأن
ّ

نعم ،بناء عىل حّ
االتاد يقع التنايف بني ما ذكره الشيخ من ّ
أن عبد اهلل بن املغرية موىل بني نوفل،
العلقي .والظاهر ّ
أن ما ذكره الشيخ
النجايش من أنّه موىل جندب بن عبد اهلل بن سفيان
وما ذكره
ّ
ّ
الربقي عىل ّ
العلقي رجل جمهول
أن جندب بن عبد اهلل بن سفيان
هو الصحيح ،لتأييده بام ذكره
ّ
ّ
ال يعرف غري الذي هو من أصحاب رسول اهلل ،ومن املعلوم ّ
أن عبد اهلل بن املغرية ال يمكن
أن يكون موىل له ،وأ ّما غريه فهو جمهول ،فكيف يعرف به عبد اهلل بن املغرية املشهور يف نفسه.
فام ذكره الشيخ هو الصحيح.

نعم ،يؤخذ عليه ترك ذكره يف الفهرست مع اشتهاره وترصحيه يف رجاله بأنّه ذو كتاب» .معجم
رجال احلديث ،364-363/11 :الرقم.7186 :

((( (ب) مل ترد« :أبو الع ّباس».
النجاش ،الرقم.572 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
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(((
حممد بن خالد
الكش عن أيب النرض
حممد بن مسعود« :ما علمت عبد اهلل بن ّ
ّ
قال يِّ ّ

الطياليس إلاّ ثقة خري»((( .
ّ

حممد
[ ]36/620عبد اهلل بن ّ
مي.
أبو بكر ا َ
حلضرْ َ ّ

الكش له مناظرة جرت له مع زيد ج ّيدة(((.
روى يِّ ّ

حممد قالّ :
«وروى عنه حديثني ّ
متس من مات ،وهو
إن النار ال ّ
أن جعفر بن ّ

يقول هبذا األمر»((( .

[ ]37/621عبد اهلل بن ّ
وض���اح ،بتشديد الضاد املعجمة ،واحل��اء املهملة

أخريا.
ً

كثريا،
�ويف ،من امل��وايل ،ثقة،
َ
حممد ،ك� ّ
«أبو ّ
صاحب أبا بصري حييى بن القاسم ً

وعرف به»(((.

((( (س)« :ابن أيب نرص» بدل« :أيب النرض» .والصواب ما أثبتناه ،كام يف املصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،530 :الرقم.1014 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،416 :الرقم.788 :
الكش ّ
ورواه ابن شهر آشوب مرسلاً  .مناقب آل أيب طالب.260/1 :
((( رجال ِّ
ـي.790-789 ،417-416 :
الكش ّ

حممد بن مجهور .ويف طريق احلديثني اآلخرينّ :
الوشاء ،عن ُأ ّمه،
الشهيد« :يف طريق املناظرةّ :
عن خاله عمرو بن إلياس ،وحاهلام جمهول».
النجاش ،الرقم ،560 :وانظر :هتذيب الكامل،267-266/16 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
الرقم.3640 :
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عيل((( بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب
[ ]38/622عبد اهلل بن إبراهيم بن ّ
حممد بن ّ

طالب

(((

حممد((( ،ثقة صدوق ،روى أبوه((( عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،وروى
«أبو ّ

أخوه جعفر((( عن أيب عبد اهلل ،ومل تشتهر روايته(((»(((.

[ ]39/623عبد اهلل بن سعيد بن ح ّيان((( -بالياء((( -بن أبجر -باجليم بعد الباء

الكناين
املن ّقطة حتتها نقطة قبل الراء-
ّ

(((1

عمر
«أبو عمر الطبيب ،شيخ من أصحابنا ،ثقة ،وأخوه عبد امللك بن سعيد ثقةّ ،
القهبائي زيادته «بن عليّ » ،بقرينة ما يف ترمجة أبيه «إبراهيم» يف رجال الشيخ وترمجة
((( استظهر
ّ
ثم قال« :وحيتمل االقتصار يف نسبهام» ،فتأ ّمل .جممع الرجال ،256/3 :اهلامش.
جدّ هّ ،
النجايش ،الرقم ،483 :اهلامش.
حررنا يف رجال
أقول :الصحيح ما يف املتن .الحظ ما ّ
ّ
اجلعفري» .الكايف 316/1 :ح،15
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد اهلل بن إبراهيم
ّ
(للطويس) 455 :ح .24وكذا بعنوان:
 366/1ح 387/1 ،19ح 532/2 ،5ح ،30األمايل
ّ
اجلعفري» .الكايف 358/1 :ح.17
حممد
ّ
«عبد اهلل بن إبراهيم بن ّ
حممد ثقة صدوق ،روی عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل هنا».
(((
ّ
البهائي« :أبو ّ
النجاش ،الرقم.29 :
((( الحظ ترمجته يف رجال
يّ
((( (عة) مل ترد« :جعفر» .وما أثبتناه موافق للمصدر .والحظ ترمجته يف الرقم.207 :
حممال هلذاّ ،
((( مل نعلم ً
النجاش نفسه قال يف ترمجة ابنه سليامن [الرقم« :]483 :روی أبوه عن
فإن
يّ
أيب عبد اهلل وأيب احلسن وكانا [أي هو وابنه سليامن] ثقتني .كام ّ
أن روايته ليست بنادرة».
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.562 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح)« :احل ّيان»( ،س)« :ح ّبان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

((( (س)« :بالباء».
( ((1وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :أيب عمرو الطبيب» .هتذيب األحكام 262/10 :ح.70
وكذا بعنوان« :أيب عمرو املتط ّبب» .الكايف 324/7 :ذيل ح 330/7 ،9ح 363-362/7 ،2
ح ،9هتذيب األحكام 295/10 :ح.26
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إىل سنة أربعني ومائتني((( ،له كتاب الديات ،رواه عن آبائه ،ورواه عن((( الرضا،
والكتاب يعرف بني أصحابنا بكتاب عبد اهلل بن أبجر»(((.
األنصاري
محاد
ّ
[ ]40/624عبد اهلل بن ّ

(((

النجايش« :إنّه من شيوخ أصحابنا»(((.
قال
ّ

حممد ،نزل قم ،مل ِ
األئمة،
وقال ابن ال َغ
ّ
يرو عن أحد من َّ
ضائري« :إنّه يكنّى أبا ّ

وحديثه نعرفه تار ًة وننكره((( أخرى ،وخيرج شاهدً ا»(((.

((( الحظ ترمجته يف هذا الكتاب ،الرقم.658 :
((( (ع)« :روی عن»( ،عة)« :عرضه علی» بدل« :رواه عن» .وهذا موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن مجيع
النسخ التي بأيدينا -إلاّ نسخة (ع) -موافق ملا أثبتناه.
النجايش يف قوله« :عرضه علی الرضا »فعرضه
التسرتي« :الظاهر َوهم
ثم إنّه قال املح ّقق
ّ
ّ
ّ
علی الصادق ،وإنّام عرضه يونس واحلسن بن فضال علی الرضا .»قاموس الرجال:
 ،381/6الرقم.4339 :

وحممد بن عيسى عن يونس مجي ًعا
فضال
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ّ
ّ
فورد يف الكايف عن ّ
الرضا فقال« :هو
ق��اال :عرضنا كتاب الفرائض عن أمري املؤمنني عىل أيب احلسن ّ
صحيح».

ثم فيه :عدّ ة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن احلسن بن ظريف ،عن أبيه ظريف بن ناصح
ّ
قال :حدّ ثني رجل يقال له :عبد اهلل بن أ ّيوب قال :حدّ ثني أبو عمرو املتط ّبب قال« :عرضته
عىل أيب عبد اهلل قال :أفتى أمري املؤمنني فكتب النّاس فتياه ،احلديث» .الحظ :الكايف:
 330/7ح.2-1
النجاش ،الرقم.565 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
األنصاري» .الكايف 127/3 :ح12/4 ،1
حممد
ّ
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :أيب ّ
ح 251/5 ،12ح 447/5 ،30ح 529/6 ،2ح.3
النجاش ،الرقم.568 :
((( رجال
يّ
((( (س)« :ينكره».
الغضائري.79-78 :
((( رجال ابن
ّ
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[ ]41/625عبد اهلل بن أمحد بن َح ْرب بن ِم ْهزَم -بالزاي بعد اهلاء الساكنة -بن

دي
أخريا -ال َع ْب ّ
خالد الفزر -بالزاي بعد الفاء ،والراء ً
«أبو ِه ّفان -بكرس اهل��اء ،والفاء ،والنون -مشهور يف أصحابنا ،وله شعر يف
املذهب»(((.

(((
األشعري
[ ]42/626عبد اهلل بن عامر بن((( عمران بن أيب عمر
ّ

حممد ،شيخ من وجوه أصحابنا ،ثقة»(((.
«أبو ّ

املذاريّ ،
[ ]43/627عبد اهلل بن أيب العالء
بالذال املعجمة.
ّ

حممد ،ثقة ،من وجوه أصحابنا»((( .
«أبو ّ

عي
أخريا -النَّخَ ّ
[ ]44/628عبد اهلل بن الوليد السماّ ن -بالسني املهملة ،والنون ً

كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة»(((.
«موىل ّ
النجاش ،الرقم.569 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ

املهزمي وكان أخبار ًّيا ،راوية ،مصنّ ًفا».
قال ابن النديم« :أبو ه ّفان
ّ

وله من الكتب :كتاب األربعة يف أخبار الشعراء ،كتاب صناعة الشعر ،كبري رأيت بعضه».
فهرست ابن النديم ،161 :وانظر :تاريخ بغداد ،379-378/9 :الرقم ،4945 :لسان
امليزان ،250-249/3 :الرقم.1091 :
((( (هـ) زيادة« :أيب» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش ،س)« :عمري» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.570 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
ذاري» .وما يف
((( هذا مأخوذ من رجال
الـم ّ
النجاش ،الرقم .571 :وفيه« :عبد اهلل بن العالء َ
يّ
املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،197 :الرقم.816 :
((( الحظ :روايته عن الصادق يف املحاسن 174/1 :ح ،153االحتجاج ،375/2 :وقد ورد
أيضا عن الباقر .الحظ :اخلرائج واجلرائح.799/2 :
روايته ً
النجاش ،الرقم.577 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
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[ ]45/629عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عتيبة -بالتاء املن ّقطة ،فوقها نقطتان بعد

األسدي
العني املهملة املضمومة-
ّ

«كويف ،يكنّى((( أبا أم ّية -بالياء -ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ
الشيباين
[ ]46/630عبد اهلل بن زرارة بن أعني
ّ

«روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة»(((.
[ ]47/631عبد اهلل بن سعيد

الوش ،روى عن أيب عبد اهلل،(((
األسدي ،موالهم،
«أبو شبل
كويفَ ،ب ّياع يْ
ّ
ّ

ثقة»(((.

[ ]48/632عبد اهلل بن الفضل بن عبد اهلل َب َّبة((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة

املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة املشدّ دة -بن احلارث بن ن َْو َفل بن احلارث بن عبد

امل ّطلب

(((

أيضا .ولكن
((( يف املصدر زيادة« :أبوه» .وليس هذا يف رجال ابن داوود ،208 :الرقمً 865 :
النجايش .نقد الرجال ،118/3 :الرقم.3125 :
التفريش ما يف
استصوب الس ّيد
ّ
ّ
النجاشـي ،الرقم.579 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
أن ذلك ّ
((( الحظ :كامل الزيارات 137 :ح ،1وقد ورد روايته عن الباقرّ ،إال ّ
حمل تأ ّمل.
الحظ :هتذيب األحكام 343/9 :ح ،15وقارنه مع من ال حيرضه الفقيه 324/4 :ح.5694
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.583 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( مل نجد روايته عنه بعنوان« :عبد اهلل بن سعيد» ،ولكن وجدناها بعنوان« :أيب شبل» .وعلی
سبيل املثال الحظ :الكايف 203/2 :ح 502/4 ،17ح 154/5 ،587/4 ،1ح469/5 ،22
ح 159/8 ،9ح 237-236/8 ،158ح 256/8 ،317-316ح.367

النجاش ،الرقم.584 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش بن عبداهلل بن ب ّبة ،وعليها ِّ
بخط ابن طاووس (ب ّبة) لقب
البهائي« :يف بعض نسخ
(((
ّ
يّ
عبد اهلل».
النوفلـي» .الكايف 623/2 :ح=،15
((( وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :عبد اهلل بن الفضل
ّ
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حممد الن َْو َف ّيل ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة»(((.
«أبو ّ
احلجاج ال َب َج ّيل
[ ]49/633عبد اهلل بن ّ

(((

«أخو عبد الرمحن ،موىل ،ثقة»(((.

[ ]50/634عبد اهلل بن عمر بن بكّار احلنّاط ،باحلاء املهملة.

«كويف ،ثقة»(((.
ّ

حممد
النهيكي ،بالنون قبل اهلاء ،والياء املن ّقطة حتتها
ّ
[ ]51/635عبد اهلل بن ّ

نقطتان بعدها.

«ثقة ،قليل احلديث»(((.

(((
القطرنبلـي((( ،بالقاف ،والطاء املهملة،
[ ]52/636عبد اهلل بن احلسني بن سعد
ّ

والراء.

= 390/3ح 45/3 ،12ح 14/4 ،20ح 113/4 ،2ح 307/5 ،3ح 365/5 ،17ح،5
 411/5ح.8
((( الحظ :من ال حيرضه الفقيه549/3 :ح،4891علل الرشائع 15/1 :ح 225/1 ،1ح،1
 245/1ح ،8معاين األخبار21-20 :ح55 ،1ح 159 ،3ح ،1هتذيب األحكام 108/6 :ح.7
النجاشـي ،الرقم.585 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
كثريا ّما يروی عن أبان بن تغلب».
(((
ّ
حممد بن أيب عمري ،وهو ً
«كثريا ّما يروی عنه ّ
البهائيً :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.589 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.600 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
النجاش ،الرقم.605 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( ضبطه يف اإليضاح« :سعيد» .إيضاح االشتباه ،الرقم.489 :
((( (ح ،ب ل ،عة)« :القطربليّ » .وما أثبتناه موافق إيضاح االشتباه ،الرقم.489 :
النجايش [بالنون]
الشهيد« :جعله ابن داوود القطر ّب ّيل بتضعيف الباء بغري نون .واملوجود يف
ّ
النجايش ،الرقم ،608 :وفيه:
كام هنا» .الحظ :رجال ابن داوود ،202 :الرقم ،739 :رجال
ّ
القطربيل.
ّ
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حممد.(((»
حممد الكاتب ،كان من
ّ
خواص س ّيدنا أيب ّ
«أبو ّ
حممد بن عبد اهلل
[ ]53/637عبد اهلل بن ّ

جي ،منسوب إىل موضع خلف باب الكوفة ببغداد يقال له:
حل ّذاء الدَّ ْع َل ّ
حممد ا َ
«أبو ّ

النجايش املواريث»(((.
فقيها عار ًفا ،وعليه تع ّلم
الدعاجلة ،كان ً
ّ

الفزاري
[ ]54/638عبد اهلل بن عثامن بن عمرو بن خالد
ّ
«ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
الفاريس
حممد بن يعقوب
[ ]55/639عبد اهلل بن احلسني بن ّ
ّ

حممد ،شيخ من وجوه أصحابنا وحمدّ ثيهم وفقهائهم.
أبو ّ

�اش ،ال��رق��م ،608 :وان��ظ��ر :ال���وايف بالوفيات:
((( م��ا يف املتن م��أخ��وذ م��ن رج��ال ال��ن��ج� يّ
.73/17
النجاشـي ،الرقم.609 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
الراونديّ :
علجي كان له ولدان ،وكان من خيار أصحابنا ،وكان قد سمع
وقال
حممد الدّ
ّ
ّ
«إن أبا ّ
يغسل األموات ،وولد
األحاديث ،وكان أحد ولديه عىل ال ّطريقة املستقيمة وهو أبو احلسن كان ّ
حيج هبا عن صاحب
حجة ّ
حممد ّ
آخر يسلك مسالك األحداث يف فعل احلرام ،ودفع إىل أيب ّ
الزمان وكان ذلك عادة ّ
الشيعة وقتئذ ،فدفع شي ًئا منها إىل ابنه املذكور بالفساد وخرج إىل
ّ
احلج.
ّ
فلماّ عاد حكى أنّه كان واق ًفا باملوقف فرأى إىل جانبه شا ًّبا حسن الوجه أسمر ال ّلون بذؤابتني
ّرضع وحسن العمل ،فلماّ قرب نفر النّاس التفت إ ّيل
مقبلاً عىل شأنه يف الدّ عاء واالبتهال والت ّ
عمن تعلم فتدفع
أي يشء يا س ّيدي؟ قال :يدفع إليك ّ
وقال :يا شيخ ما تستحي! قلت :من ّ
حجة ّ

منها إىل فاسق يرشب اخلمر ،يوشك أن تذهب عينك هذه» .اخلرائج واجلرائح481-480/1 :
ح.21
زاري.
((( هذا مأخوذ ممَّا ذكره
حـمـاد بن عثامن بن عمرو بن خالد ال َف ّ
النجاش يف ترمجة أخيه ّ
يّ
النجايش ،الرقم.371 :
رجال
ّ
168

النجايش« :رأيته ومل اسمع منه»(((.
قال
ّ

[ ]56/640عبد اهلل بن ِرباط -بالراء املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والطاء

املهملة« -ثقة»(((.

[ ]57/641عبد اهلل بن أمحد بن هَنيك((( -بالنون قبل اهلاء ،والياء املن ّقطة حتتها

النخعي.
نقطتان -أبو الع ّباس
ّ

«الشيخ الصدوق ،ثقة ،وآل هنيك بيت((( بالكوفة من أصحابنا ،منهم عبد اهلل بن

حممد وعبد الرمحن السمر ّيان((( وغريمها»(((.
ّ

((( ّ
النجاش ،الرقم.610 :
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ ّمما ذكره
حممد بن عبد اهلل بن ِرباط ال َب َج ّيل .رجال
ّ
النجاشـي يف ترمجة ابنه ّ
النجاش ،الرقم.955 :
يّ
الطوسـي):
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد اهلل بن أمحد بن هنيك» .األمايل (للشيخ
ّ
النهيكي» .االستبصار:
 41ح ،21كامل الزيارات 15 :ح .1وكذا بعنوان« :عبيد اهلل بن أمحد
ّ
 461/1ح 249/4 ،6ح .7وكذا بعنوان« :عبيد اهلل بن هنيك» .هتذيب األحكام73/6 :
ح 74/6 ،10ح 286/6 ،15ح 196وكذا بعنوان« :عبيد بن هنيك» .هتذيب األحكام:
 52/6ح ،2وقد وقع يف بعض األسانيد« :عبيد اهلل بن أمحد الدهقان» .الكايف110/8 :ح
 331/8 ،91ح 376/8 ،509ح .566وذهب العلاّ مة
املجليس إلی حّاتاده مع من يف املتن.
ّ
الحظ :مرآة العقول .481/26 :ولع ّله ال بأس به.
األصح (بيت)».
((( الشهيد« :ويف بعض النسخ« :ثبت» مضبو ًطا ،ويف بعضها
ّ
((( (ع ،س)« :السمر ّيني» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
النجايش :السمر ّيني ،وتَبِ َعه املصنّف يف كثري من النسخ .وصوابه:
الشهيد« :يف كتاب
ّ
النجايش ،الرقم ،615 :وفيه« :السمر ّيان».
«السمر ّيان» باأللف» .الحظ :رجال
ّ
النجاشـي ،الرقم ،615 :وفيه« :عبيد اهلل بن أمحد بن ِنهَيك» .ولكن يف
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
ثم ّ
إن الشيخ يف فهرسته عنونه« :عبد اهلل
رجال ابن داوود ،198 :الرقم 823 :كام يف املتن؛ ّ
النهيكي» .الفهرست :الرقم =.448
ابن أمحد
ّ
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=وقال يف رجاله يف من مل يرو عنهم« :عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك ،يكنّى أبا الع ّباس».
الطويس ،الرقم.6176 :
رجال
ّ

النجايش والشيخ يف الفهرست ٌ
الشك يف ّ
ّ
قال الس ّيد
رجل
أن من ترمجه
اخلوئي« :ال ينبغي
ّ
ّ
واحدٌ  ،وذلك لبعد أن يكونا رجلني أخوين مشهورين ّ
يتعرض الشيخ لرتمجة
لكل منهام كتابّ ،
التعرض لعبد اهلل
ويتعرض
أحدمها،
النجايش لآلخر ،عىل هّأنام لو كانا رجلني للزم عىل الشيخ ّ
ّ
ّ
هيمنا ترجيح ّ
أن الصحيح( :عبد اهلل) ،أو (عبيد اهلل) ،وغري بعيد
ً
أيضا يف رجاله ،ومن هنا ال ّ
ِ
صحة كال التعبريين ،فقد يقال له( :عبد اهلل) ،وقد يقال له( :عبيد اهلل).
ّ

النهيكي» يف
أيضا ،فقد ورد بعنوان« :عبد اهلل بن أمحد
ويؤ ّيد ذلك االختالف يف الروايات ً
ّ
مجلة من املوارد ،ويف مورد منها« :عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك» ،ويف بعضها« :عبيد اهلل بن أمحد
النهيكي» ،ويف بعض آخر« :عبيد اهلل بن هنيك» ،ويف آخر« :عبيد بن هنيك» » .معجم رجال
ّ
احلديث ،114/11 :الرقم.6705 :
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الباب ال َّثالث :عبيد اهلل
(ثالثة رجال)
[ ]1/642عبيد اهلل بن أيب رافع
«كاتب أمري املؤمنني.(((»
احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
[ ]2/643عبيد اهلل بن ّ

(((

«موىل بني تيم اهلل((( بن ثعلبة ،أبو ّ
كوفـي ،كان يتّجر هو وأبوه وإخوته إىل
عيل،
ّ

حلب((( ،فغلب عليهم النسبة إىل حلب ،وآل أيب شعبة بيت مذكور يف أصحابنا ،روى
جدّ هم أبو شعبة عن احلسن واحلسني ،وكانوا مجيعهم ثقات مرجو ًعا إليهم فيام

يقولون ،وكان عبيد اهلل كبريهم ووجههم ،وصنّف الكتاب املنسوب إليه((( ،وعرضه
أيضا:
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم ،468 :أو رجال
الطوسـي ،الرقم .654 :والحظ ً
ّ
النجايش ،الرقم ،1 :وانظر :هتذيب الكامل.35-34/19 :
رجال
ّ
«احللبي» .الكايف 451/1 :ح 546/1 ،37ح،19
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان:
ّ
 548/1ح 82/2 ،19ح 148/2 ،1ح 258/2 ،20ح 664/2 ،28ح 4/3 ،10ح،6
 12/3ح 33/3 ،5ح 34/3 ،3ح ،4-3وغريها.
((( (ح) مل ترد« :اهلل» .ويف املصدر« :الالت» بدل« :اهلل».
حممد وعمران وعبد األعىل».
((( الشهيد« :إخوتهّ :
النجاش ّ
((( «زعم بعض املعارصين ّ
بأن الكتاب منسوب
صـرح
أن كتاب
احللبي موضوع وقالّ :
ّ
يّ
إليه ،كأنّه ينكر نسبة الكتاب إليه» .معرفة احلديث.262 :
املددي مدّ ظ ّله -من=
النجايش -كام قال الس ّيد
ولكن هذا ناشئ من ق ّلة املعرفة باحلديث ،بل مراد
ّ
ّ
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وصححه واستحسنه ،وقال عند قراءته :ليس هلؤالء يف الفقه مثله»(((.
عىل الصادق
ّ

«وهو ّأول كتاب صنّفه الشيعة(((»(((.

(((
الوضافـي((( و((( -بالضاد
[ ]3/644عبيد اهلل بن الوليد((( -بالياء بعد الالم-
ّ

يب ،ثقة ،روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل،(((
املعجمة ،والفاء« -يكنّى أبا سعيد ،عر ّ
ذكره أصحاب كتب الرجال»(((.

=كتاب املنسوب إليه ّ
حللبي آخر؛ فافهم.
احللبي لعبيد اهلل هذا ال
أن الكتاب الذي نسب إلی
ٍّ
ّ
النجاش ،الرقم.612 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
«لعل غرضه أنّه ّأول كتاب يف الفقه ،كام مدحه الصادقّ ،
اخلراسانـيّ :
وإال فكتاب سليم
(((
ّ
ابن قيس قبله».
الربقي .23 :كام ّ
أن
أيضا.
((( قوله« :وهو ّأول ...إلخ» مأخوذ من رجال
الربقي و ّثقه ً
ّ
ّ
وعدّ ه الشيخ املفيدمن الفقهاء األعالم ،املأخوذ منهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام ،الذين
ال يطعن عليهم وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد.45 :
((( (ح)« :وليد».
((( ( ح ،ع) مل ترد« :بالياء بعد الالم».
((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود بالصاد املهملة ،ونسب ما هنا إىل الوهم» .الحظ :رجال
ثم اعلم ّ
تفرد به العلاَّ مة ،وإلاّ ورد يف
أن
«الوضافـي» أمر ّ
ّ
ابن داوود ،219 :الرقمّ .910 :
«الوصايف» .الحظ :من ال حيرضه الفقيه ،481/4 :رسالة أيب غالب
مجيع املصادر الرجال ّية:
ّ
الربقي.10 :
الطويس ،الرقم ،3194 :رجال
الزراري ،174 :رجال
ّ
ّ
ّ
افـي» .الكايف 202/2 :ح668/2 ،10
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان«:عبيد اهلل ّ
الوص ّ
افـي» .الكايف 110/2 :ح 156/2 ،7ح 165/2 ،29ح،3
ح .14وكذا بعنوان:
ّ
«الوص ّ
 15/4ح.3
((( الحظ:روايته عن الباقر يف :املحاسن193/1:ح 388/2 ،10ح ،10الكايف188/2 :
(للطويس)603 :ح ،6وأ ّم��ا روايته عن
ح 202/2 ،3ح 668/10،2ح ،14األم��ايل
ّ
أيضا .الحظ:
الصادق ففي الكايف 95/2 :ح165/2 ،7ح ،3كام روی عن
السجادً 
ّ
الكايف 156/2 :ح.29
الوصافيّ » ،وانظر=:
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
النجاش ،الرقم .613 :وفيه« :عبيد اهلل بن الوليد ّ
يّ
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الباب الرابع :عبد ال َّرحمن
(أحد عرش اً
رجل)
الرمحن بن بديل -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الدّ ال املهملة -بن
[ ]1/645عبد ّ

عيل
ورقاء «من أصحاب أمري املؤمنني ،رسول رسول اهلل إىل اليمنُ ،قتل مع ّ
بص ّفني»(((.
األنصاري
الرمحن بن أيب ليىل
ّ
[ ]2/646عبد ّ
«من أصحاب أمري املؤمنني ،شهد مع أمري املؤمنني((( ،عربيّ كوفـّي(((،

علـي.(((»
احلجاج حتّى أسو ّد ْ
[ت]((( كتفاه عىل ِّ
رضبه ّ
سب ّ
[ ]3/647عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل

=هتذيب الكامل ،176-173/19 :الرقم ، 3694 :وهتذيب التهذيب ،51-50/7 :الرقم
أيضا :ميزان االعتدال ،18-17/3 :الرقم .5405
 .106والحظ ً
الطويس ،الرقم .643 :والحظ ترمجة أخيه عبد اهلل بن بديل بن ورقاء
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
أيضا.
يف هذا القسم ً
«علـي» بدل« :أمري املؤمنني».
((( (عة):
ّ

((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.665 :
األعرجي.
ّ
((( كل ما له نظري واحد من جنسه؛ فهو مؤنَّث كاألذنني والعينني .د .عليّ
ِّ
ـي ،101 :الرقم ،160 :وانظر :هتذيب التهذيب-234/6 :
((( هذا منقول عن رجال
الكش ّ
 ،236الرقم.518 :
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البرصي ،وعبد الرمحن ثقة ،وهو ختن فضيل((( بن
«واسم أيب عبد اهلل ميمون
ّ

يسار»(((.

العقيقي :إنّه روى عن أيب عبد اهلل سبعامئة مسألة ،وهو
عيل بن أمحد
ّ
قال ّ

برصي ،أصله من الكوفة.
ّ

[ ]4/648عبد الرمحن بن عبد ر ّبه

قال
الكش -عن أيب احلسن محدويه بن نصري ،عن بعض املشايخ« :-إنّه خري
يِّ ّ

كويف(((و»(((.
فاضلّ ،

((( (م ،ش)« :الفضيل».
فممن ذكره
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،3216 :وليس فيه «ثقة» .وأ ّما التوثيق ّ
البرصي .رجال
النجايش يف ترمجة إسامعيل بن همَ ّ ام بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون
ّ
ّ
النجايش ،الرقم .62 :فمنه يظهر وجه النظر يف ما قال ابن داوود« :عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل...
ّ
النجايش وال
يذكرمها
ومل
مهام،
أبو
ابنه
وكذا
بتزكيته،
ظفر
ّه
ن
إ
أصحابنا:
بعض
قال
الكش».
ّيّ
ّ
رجال ابن داوود ،473 :الرقم.286 :
اخلراسانـي« :وزاد املريزا يف حمكيه يف كتابه كلمة :ثقة».
(((
ّ

ٍ
وحينئذ
الشهيد« :يف إثبات املدح بذلك فضلاً عن التعديل نظر ،من حيث جهالة املادح،
فال وجه إلدراجه يف هذا القسم».
النص فيه هكذا« :حدّ ثني أبو احلسن محدويه بن نصري ،قال :سمعت بعض املشايخ يقول
((( ّ
وسألته عن وهب وشهاب وعبد الرمحن بني عبد ر ّبه وإسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد ر ّبه؟
الكش ،414 :الرقم.783 :
قال :ك ّلهم خيار فاضلون كوفيون» .رجال يِّ ّ
اخلوئي« :كذا يف رجال الشيخ،
قال الس ّيد
والكش املطبوعني ،ويف بعض النسخ غريمها،
ّ
يِّ ّ
القهبائي يف ترمجة (شهاب) ،عن
ولكن يف اخلالصة ،واملوىل
الكش ،قال أبو عمرو :شهاب
ّ
يِّ ّ
التفريش.
الكش ،عىل ما ذكره الس ّيد
ّ
وعبد الرحيم وعبد اخلالق ،إلخ .وكذلك يف بعض نسخ يِّ ّ

النجايش يف ترمجة (إسامعيل بن عبد اخلالق) عمومته :شهاب وعبد الرحيم
ويف مجيع نسخ
ّ
ووهب ،إلخ.
يطمأن ّ
ّ
وبذلك
الكش هنا ،وكذلك ما يف ترمجة وهب من ذكر عبد الرمحن=
بأن ما يف بعض نسخ يِّ ّ
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احلجاج ال َب َج ّيل
[ ]5/649عبد الرمحن بن ّ

السابري ،سكن بغداد ،ورمي بالكيسان ّية(((.
الكويف ،ب ّياع
«موالهم ،أبو عبد اهلل
ّ
ّ

احلق ،ولقي
روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن وبقي بعد أيب احلسن ،ورجع إىل ّ

وجها»(((.
الرضا .(((وكان((( ثقة ثقة ،ثبتًاً ،

«وكان وكيلاً أليب عبد اهلل ،ومات يف عرص الرضا عىل واليته»(((.
=بدل عبد الرحيم حتريف ،والصحيح هو عبد الرحيم ،وال وجود لعبد الرمحن بن عبد ر ّبه هذا
الذي هو من املوايل» .معجم رجال احلديث ،364/10 :الرقم.6403 :
التسرتي« :الظاهر ّ
النجاشـي« :رمي بالكيسان ّية» َوهم ،وأنّه أراد أن يقول:
أن قول
((( قال املح ّقق
ّ
ّ
احلق ،ولقي الرضا.»
«رمي بالوقف» كام يشهد له قوله« :وبقي بعد أيب احلسن ورجع إىل ّ
أن الكاظم قالّ :
أن الواقفة رووا عنهّ :
ومنشأ رميه بالوقف ّ
يأخذونني
«إن بني فالن
ّ
عيل ابن
وحيبسونني وقال :وذاك وإن طال فإىل سالمة» .روی ذلك عن عبد الرمحن بن ّ
ّ
احلجاج ّ
الواقفي يف كتاب نرصة الواقفة ،كام نقل ذلك الشيخ» .قاموس الرجال-99/6 :
املوسوي
أمحد
ّ
ّ
(للطويس).61 :
 ،100الرقم .4003 :الحظ :الغيبة
ّ
أقول :أضف إلی ذلك ّ
رأسا ،كام ب ّينّاه بالتفصيل يف كتاب
أن وجود فرقة الكيسان َّية مشكوك فيه ً
الغلو يف مصطلح امللل والنحل والرجال.

((( الح��ظ :روايته عن الصادق يف :ال��ك��ايف 42/1:ح 128/1 ،2ح 122/2 ،8ح،3
 252/2ح 313/2 ،2ح  314/2 ،4ح 340/2 ،7ح 372/2 ،12ح 379/2 ،12ح،4
538/2ـ 539ح ،13كام أنّه يروي عن الكاظم .قرب اإلسناد 311 :ح ،1213بصائر
ايش 91/1 :ح ،236الكايف 322/2 :ح336/2 ،3
الدرجات 263/1 :ح ،5تفسري الع ّي ّ
ثم قد ورد روايته عن الرضا
ح 650/2 ،4ح 650/2 ،7ح 97/3 ،8ح 100/3 ،4حّ ،2
يف الكايف 32/3 :ح ،1االستبصار 93/2 :ح.2
((( (ش)« :كان» بدل( :وكان)( .هـ) :مل ترد .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.630 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا -بعينه -من الغيبة (للطوسيّ ).71 :
حي حني=
«هذا ولكن قوله بأنّه مات يف عرص الرضا .خمالف ملا رواه
ّ
الطربي مسندً ا من أنّه ّ
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[ ]6/650عبد الرمحن بن أعني
حممد بن عيسى أنّه مات عىل االستقامة(((.
الكش حدي ًثا يف طريقه ّ
روى يِّ ّ

العقيقي :إنّه عارف(((.
عيل بن أمحد
ّ
وقال ّ

(((
أخريا.
[ ]7/651عبد الرمحن بن أيب نجران  ،بالنون ،واجليم ،والراء ،والنون ً

=وفاة الرضا ومجاعة من وجوه العصابة يف داره معه» .دالئل اإلمامة.388 :
((( وقال ِّ
حممد
ـي« :يف إخوة زرارة :محران وبكري وعبد امللك وعبد الرمحن بني أعني ،حدّ ثني ّ
الكش ّ
حممد بن عيسى بن عبيد .وحدّ ثني محدويه
حممد بن نصري ،قال :حدّ ثني ّ
ابن مسعود ،قال :حدّ ثنا ّ
عيل بن يقطني ،قال :حدّ ثني
ابن نصري ،قال :حدّ ثنا ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن احلسن بن ّ
املشايخَّ ،
أن محران وزرارة وعبد امللك وبكريا وعبد الرمحن بني أعني كانوا مستقيمني ،ومات
منهم أربعة يف زمان أيب عبد اهلل وكانوا من أصحاب أيب جعفر ،وبقي زرارة إىل عهد أيب
الكش ،161 :الرقم.270 :
احلسن فلقي ما لقي» .رجال يِّ ّ
كويف،
ولكن قال الشيخ يف أصحاب الصادق :عبد الرمحن بن أعني ،موىل بني شيبان،
ّ
الطويس ،الرقم.3217 :
حممد ،بقي بعد أيب عبد اهلل .الحظ :رجال
يكنّى أبا ّ
ّ
الكش أنّه مات يف زمان أيب
فرصيح كالم الشيخ أنّه بقي بعد أيب عبد اهلل .ولكن رصيح يِّ ّ
عبد اهلل.

مر خترجيه .بل يروي بواسطة عن
ويشهد
ّ
لصحة كالم الشيخ روايته عن الكاظم كام ّ
الكاظم .الحظ :هتذيب األحكام 173/5 :ح.28

أن ما ذكره الشيخ هو الصحيحّ ،
اخلوئي« :الظاهر ّ
قال الس ّيد
فإن الراوي لكتاب عبد الرمحن
ّ
عيل بن النعامن ،وهو مل يدرك زمان الصادق قط ًعا ،وإنّام روى عن أيب احلسن موسى،
هو ّ
وهو من أصحاب الرضا ،فال مناص من االلتزام ببقاء عبد الرمحن إىل زمان موسى بن
جعفر» .معجم رجال احلديث ،338/10 :الرقم.6358 :

وقريب منه يف قاموس الرجال ،94-93/6 :الرقم.3995 :
((( الشهيد« :طريق ِّ
علـي ضعيف ،ومع ذلك فليس
ـي ضعيف
بمحمد بن عيسى والس ّيد ّ
ّ
الكش ّ
فيهام ما يقتيض قبول الرواية؛ ّ
ألن االستقامة واملعرفة ال يقتضيانه عند املصنّف».
((( قد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن أيب نجران» .الكايف 26/1 :ح 65/1 ،26ح=،3
176

كويف ،أبو الفضل ،روى عن الرضا،(((
«واسمه عمرو بن مسلم
التميمي ،موىل ّ
ّ

وروى أبوه أبو نجران عن أيب عبد اهلل ،وكان عبد الرمحن ثقة ثقة معتمدً ا عىل

ما يرويه»(((.

(((
لـي
حممد بن أيب هاشم بن أيب هاشم ال َب َج ّ
[ ]8/652عبد الرمحن بن ّ

حممد ،جليل من أصحابنا ،ثقة ثقة(((»(((.
«أبو ّ

[ ]9/653عبد الرمحن بن أمحد بن جربويه((( ،باجليم قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة

ثم الراء.
ّ

= 98/1ح 100/1 ،9ح 286/1 ،1ح 309/1 ،5ح 336/1 ،6ح 336/1 ،3ح،4
 68/2ح 104/2 ،5ح 114/2 ،3ح 165/2 ،12ح 242/2 ،10ح  268/2 ،2ح،1
 332/2ح 340/2 ،13ح ،8وغريها.
((( الحظ :روايته عن الرضا يف :بصائر الدرجات 118/1 :ح 266/1 ،1ح288/1 ،3
ح ،5عيون أخبار الرضا 227/2 :ح ،1هتذيب األحكام 267/5 :ح ،23كام أنّه يروي عن
اجلواد .الحظ :الكايف 82/1 :ح 87/1 ،1ح  ،3كامل الزيارات 13-12 :ح 4-3و-7
ثم إنّه ورد روايته عن الصادق.الحظ:
 299 ،8ح 301 ،7ح ،12التوحيد 106 :حّ ،6
ايش 239/1 :ح ،115وكذا الكاظم .من
املحاسن 122/1 :ذيل ح ،135تفسري الع ّي ّ
أن ذلك -سيام روايته عن الصادقّ -
ال حيرضه الفقيه 108/1 :ح .223إلاَّ ّ
حمل تأ ّمل.
النجاش ،الرقم.622 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
ِّ
مكر ًرا ،وعىل
النجاش
((( الشهيد« :كذا يف كتاب
بخط الس ّيد ابن طاووس «بن أيب هاشم» ّ
يّ
مرة واحدة ،لكنّه
الثاين
ّ
«صح» .ويف كتاب ابن داوود ويف الفهرست للشيخ« :ابن أيب هاشم» ّ
غري مناف للزيادة ،فينبغي التأ ّمل» .رجال ابن داوود ،224 :الرقم ،935 :وكذا يف رجال
مرة واحدة ،الفهرست ،الرقم.478 :
النجايش ،الرقم ،623 :وفيه ّ
ّ
((( (ع) مل ترد« :ثقة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.623 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( الشهيد« :يف اإليضاح جعله بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وابن داوود وافق ما هنا وجعله بالباء
املوحدة» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم ،475 :رجال ابن داوود ،222 :الرقم.928 :
ّ
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العسكري ،متك ّلم من أصحابنا ،حسن التصنيف ،ج ّيد الكالم،
حممد
ّ
«أب��و ّ

األصبهاين((( عن مذهب املعتزلة إىل القول
حممد بن عبد اهلل بن مملك
وعىل يده رجع ّ
ّ
باإلمامة»(((.

[ ]10/654عبد الرمحن بن احلسن
القاشاين((( ،بالشني املعجمة.
ّ

النجايش« :إنّه حافظ ،حسن احلفظ»(((.
حممد الرضير املفسرّ  ،قال
«أبو ّ
ّ
مرجح.
وهذا ال يقتيض التعديل ،بل هو ّ

حممد بن عبيد اهلل
الرزمي((( و((( -بالزاي بعد الراء-
ّ
[ ]11/655عبد الرمحن بن ّ
«األصفهانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،هـ ،عش ،ع):
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.625 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :القاسانيّ ».

ِّ
النجايش« :عبد الرمحن
وبخط ابن طاووس يف كتاب
الشهيد« :يف اإليضاح بالسني املهملة.
ّ
النجايش،
حسان» باأللف ،ومل يذكره ابن داوود» .إيضاح االشتباه ،الرقم ،476 :رجال
ابن ّ
ّ
حممد».
الرقم ،626 :وفيه« :عبد الرمحن بن احلسن
القاساين ،أبو ّ
ّ
النجاش ،الرقم.626 :
((( رجال
يّ
النجاش
((( الشهيد« :يف كثري من نسخ اخلالصة« :عبيد» بغري إضافة إىل (اهلل) ،وهو يف كتاب
يّ
ِّ
صححه يف اإليضاح ،وذكره ابن
بخط ابن طاووس كذلك .والصحيح أنّه عبيد اهلل وكذلك ّ
النجايش ،مع ّ
أن مجيع اللفظ له .وذكره املصنّف
داوود والشيخ يف كتا َب ْيه .وأ ّما الرزمي فلم يذكره
ّ
العرزمي ،كام ذكره الشيخ يف كتابيه :الرجال والفهرست .وابن
واحلق أنّه
يف اإليضاح كذلك.
ّ
ّ
داوود صرَ ّ ح ّ
النجايش ،الرقم ،628 :وفيه« :عبد
بأن ما ذكره املصنّف َو ْهم» .الحظ :رجال
ّ
الرزمي ،إيضاح االشتباه ،الرقم ،477 :رجال ابن داوود،224 :
حممد بن عبيد اهلل
ّ
الرمحن بن ّ
الطويس ،الرقم ،3231 :الفهرست ،الرقم ،389 :رجال ابن داوود:
الرقم ،936 :رجال
ّ
 ،224الرقم.936 :

أيضا ونسب
البهائي« :الظاهر أنّه
صححه ابن داوود بالعني ً
العرزمي -بالعني املهملة -وقد ّ
ّ
ّ
حذف العني إلی الوهم» .الحظ :رجال ابن داوود ،224 :الرقم.936 :
«الفزاري» بعده.
«الرزمي» ،ومل يذكر فيه
«الفرازي» بدل:
((( (ع):
ّ
ّ
ّ
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الفزاري
ّ

(((

«أب���و حم� ّ�م��د ،روى ع��ن أيب عبد اهلل ،(((ث��ق��ة((( ،ذك���ره أص��ح��اب كتب

الرجال»(((.

العرزمي» .الكايف 199/7 :ح ،6-5اخلصال:
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد الرمحن
ّ
 62/1ح ،88هتذيب األحكام 160/3 :ح 244/3 ،5ح 78/7 ،41ح 93/9 ،50ح،140
العرزمي» .الكايف364/4 :
(للطويس) 189 :ح .20وكذا ورد بعنوان« :عبد الرمحن بن
األمايل
ّ
ّ
ح ،10هتذيب األحكام 194/3 :ح.17
((( الحظ :اهلامش السابقّ ،
فكل ذلك مرو ّية عنه عن الصادق.
واملامقانـي يف
اخلراسانـي« :ثقة ،ذكره أصحاب كتب الرجال .هكذا حكى عنه املريزا
(((
ّ
ّ
نسختيهام».
النجاشـي ،الرقم ،628 :تاريخ اإلسالم ،264/12 :لسان
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
امليزان ،429-428/3 :الرقم.1679 :
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الباب اخلام�س :عبد امللك
(ثامنية رجال)
الصرييف
عي
[ ]1/656عبد امللك بن عتبة -بالتّاء -النَّخَ ّ
ّ

«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،له كتاب ينسب إىل عبد امللك بن
ّ

للنخعي،
هبي -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد اهلاء -وليس الكتاب له بل
عتبة
ّ
اهلاشمي ال ّل ّ
ّ
اهلاشمي ليس له كتاب((( ،وكان(((يروي عن الباقر والصادق.(((»(((
وهذا
ّ
مي
[ ]2/657عبد امللك بن حكيم الـخَ ْث َع ّ

(((

«كويف ،ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن (((و»(((.
ّ
[ ]3/658عبد امللك بن سعيد
للهاشمي كتا ًبا .الحظ :الفهرست ،الرقم.487 :
((( هذا تعريض للشيخ إذ ذكر
ّ
((( (عة) مل ترد« :كان».
اش85/2 :
((( مل نعثر علی روايته عن الباقر .وأ ّما روايته عن الصادق فالحظ :تفسري الع ّي يّ
ح ،40كام أنّه يروي عن الكاظم يف :الكايف 116/4 :ح 134/4 ،2ح 245/5 ،3ح.3
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.635 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
اخلثعمي» .الحظ :كامل الزيارات 152-151 :ح.5
((( قد ورد بعنوان« :عبد امللك
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :كامل الزيارات 152-151 :ح ،5وأ ّم��ا روايته عن
الكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم.636 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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عمر إىل سنة أربعني ومائتني»(((.
«ثقةّ ،
[ ]4/659عبد امللك بن الوليد
«كويف ثقة ،قليل احلديث»(((.
ّ
[ ]5/660عبد امللك بن أعني
عيل بن أمحد
بالضاد
الكش :يكنّى أبا الرضيس(((ّ -
ّ
«قال ّ
العقيقي :إنّه عارف ،قال يِّ ّ

ترحم الصادق عليه»(((.
املعجمة ،والراء ،والسني املهملة بعد الياء ،-وروى ّ

«ثم روى ّ
رضيسا؟ فقال له :مل سماّ ك أبوك
سميت ابنك
ً
أن الصادق قال له :مل ّ
ّ

جعفرا»(((.
ً

النجاش يف ترمجة أخيه« :عبد اهلل بن سعيد بن ح ّيان» .الحظ :رجال
((( هذا مأخوذ ممَّا ذكره
يّ
النجايش ،الرقم ،565 :هتذيب التهذيب ،351/6 :الرقم.748 :
ّ
النجاش ،الرقم.638 :
رجال
من
((( هذا
يّ
((( (عة)« :رضيس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،175 :الرقم .300 :وفيه« :قدم أبو عبد اهلل مكّة ،فسأل عن عبد امللك بن
الكش ّ
أعني؟ فقلت :مات ،قال :مات؟ قلت :نعم ،قال :فانطلق بنا إىل قربه ،احلديث.

حممد بن عيسى ،عن أمحد
عيل بن احلسني ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
ورواه الشيخ بإسناده عن ّ
ِ
حممد بن أيب نرص ،عن احلسني بن موسى ،عن جعفر بن عيسى قال :قدم أبو عبد اهلل
ابن ّ
ثم ذكر احلديث بتاممه» .هتذيب األحكام 202/3 :ح ،19االستبصار 483/1 :ح.7
مكّةّ ،
وهذا ال ينسجم مع ما رواه الصدوق من ّ
أن الصادق زار قربه باملدينة.

قال الس ّيد الداماد« :قوله :قال قدم أبو عبد اهلل مكّة» قلت :الظاهر ّ
أن لفظة (من) سقطت
هاهنا من قلم الناسخّ ،
الكش ،مع
فإن عبد امللك بن أعني مات باملدينة وقربه هناك» .رجال يِّ ّ

تعليقات الس ّيد الداماد.410/1 :
((( رجال ِّ
ـي ،176 :الرقم.302 :
الكش ّ

هم إلاّ أن يكون بينه=
البهائي« :إن ّ
ّ
صحت هذه الرواية ففيها من سوء األدب ما ال خيفی ،ال ّل ّ
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«وروى أبو جعفر بن بابويه ّ
أن الصادق زار قربه باملدينة مع أصحابه(((»(((.
[ ]6/661عبد امللك بن عطاء

(((

«من أصحاب الباقر والصادق ،قال نرص بن الصباح :إنّه نجيب»((( .
خصوصا مع ضعف نرص بن الصباح.
وال تثبت عندي هبذا عدالته،
ً

[ ]7/662عبد امللك بن عمرو

(((

الكش عن محدويه ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن مجيل بن
روى يِّ ّ

صالح ،عن عبد امللك بن عمرو ،قال :قال يل أبو عبد اهلل :إنيّ ألدعو((( لك حتّى

أسمي دا ّبتك ،أو قال :أدعو لدا ّبتك(((و(((.
ّ

=وبني الصادق عادة باملزاح واملطايبة».
((( من ال حيرضه الفقيه.497/4 :
((( الشهيد« :الروايات التي ذكرها ِّ
والرتحم والذ ّم املقتيض لق ّلة األدب ،مجيعها
ـي يف املدح
ّ
الكش ّ
ضعيفة السند ،ال يثبت هبا احلكم ،فأمره عىل اجلهالة باحلال».
((( الشهيد« :ال وجه لذكر هذا الرجل وال الذي قبله يف هذا القسم كام ال خيفى».
((( هذا مأخوذ من رجال ِّ
أيضا :ترمجة عبد اهلل بن عطاء يف
ـي ،215 :الرقم .385 :والحظ ً
الكش ّ
هذا القسم من الكتاب.
األول من التهذيب كام ذكره هنا».
(((
البهائي« :يف ابن داوود ،عمر بغري واو ،ويف أواخر باب ّ
ّ
الحظ :رجال ابن داوود ،230 :الرقم ،957 :وفيه« :عمرو» ،هتذيب األحكام91/2 :
ح.337
((( (عة) زيادة« :اهلل» .وهو املوافق للمصدر ّإال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
مرجح
((( الشهيد« :السند صحيح ،ولكنّه ينتهي إىل املمدوح ،فهو شهادة لنفسه ،ومع ذلك فهو ّ
بسبب املدح ،فيلحق باحلسن لوال ما ذكرناه».
أن هذا ال يوجب احلكم بمدحهّ ،
البهائي« :ال خيفی ّ
فإن الراوي هو ،وقد حكم العلاَّ مة يف
ّ
بصحة روايته يف بحث القنوت» .الحظ :خمتلف الشيعة.190/2 :
املختلف
ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،389 :الرقم.730 :
الكش ّ
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[ ]8/663عبد امللك بن عبد اهلل
العقيقي عن الصادق بسند ذكرناه يف كتابنا الكبري أنّه قوي
عيل بن أمحد
ّ
روى ّ

اإليامن.
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ال�ساد�س :عبد احلميد
الباب َّ
(ثالثة رجال)
الطائي
[ ]1/664عبد احلميد بن عواض((( -بالضاد املعجمة-
ّ
«من أصحاب أيب احلسن موسى ،ثقة»(((.
األزدي
[ ]2/665عبد احلميد بن أيب العالء بن عبد امللك
ّ
السمني ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«ثقة ،يقال له ّ
((( الشهيد« :قال ابن داوود :هو بالغني والضاد املعجمتني» .رجال ابن داوود ،221 :الرقم:
.921
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم ،5045 :وزاد« :من أصحاب أيب جعفر ،وأيب عبد اهلل».
((( الحظ :الكايف 22/2 :ح 214/2 ،12ح 270/8 ،6ح ،399معاين األخبار 379 :ح،1
أن ذلك ّ
هتذيب األحكام 259/4 :ح ،5وقد ورد روايته عن الكاظم ،إلاّ ّ
حمل تأ ّمل .الحظ:
الرسائر 626/3 :وقارنه مع الكايف 32/1 :ح.1
النجاش ،الرقم.647 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

األزدي السمني
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق :عبد احلميد بن أيب العالء
ّ
الطويس ،الرقم.3293 :
الكويف .رجال
ّ
ّ

الطويس ،الرقم.3300 :
الكويف» .رجال
األزدي اخل ّفاف
أيضا« :عبد احلميد بن أيب العالء
وفيه ً
ّ
ّ
ّ

وقال
الربقي.24 :
األزدي .رجال
الربقي يف أصحاب الصادق :عبد احلميد
ّ
ّ
ّ

الربقي=.24 :
كويف .رجال
وفيه ً
ّ
أيضا :عبد احلميد بن أيب العالء واسم أيب العالء عبد امللكّ ،
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[ ]3/666عبد احلميد بن سامل الع ّطار
«روى عن((( موسى ،وكان ثقة((( و»(((.

الكويف .نقد الرجال ،33/3 :الرقم،2805 :
الكويف والسمني
=واستظهر مجاعة حّاتاد اخل ّفاف
ّ
ّ
روضة املتّقني ،157/14 :جممع الرجال ،67/4 :منتهى املقال ،84-83/4 :الرقم.1563 :

اخلوئي« :مقتىض ما ذكره الشيخ ّ
قال الس ّيد
املسمى بعبد احلميد بن أيب العالء رجالن،
أن
ّ
ّ
التفرييش وغريه من حّ
االتاد مل يظهر له وجه.
كويف ،فام استظهره الس ّيد
كالمها
ّ
أزدي ّ
ّ

النجايش رصيح يف ّ
ثم ّ
الربقي أنّه أبوه،
أن عبد امللك جدّ عبد احلميد هذا ،ورصيح كالم
إن كالم
ّ
ّ
ّ
النجايش من سهو القلم أو من غلط النساخ ،واهلل العامل».
وال يبعد أن يكون كلمة «ابن» يف كالم
ّ
معجم رجال احلديث ،295/10 :الرقم .6276 :وقريب منه يف قاموس الرجال-63/6 :
 ،64الرقم.3952 :

((( (عة) زيادة« :أيب احلسن».
((( (س ،م ،ش)« :ثقة».
حممد بن عبد احلميدّ ،إال ّ
أن
مـمـا ذكره
(((
ّ
النجاشـي عند ابنه ّ
ّ
التسرتي« :كأنّه أخذ هذا التوثيق ّ
أن مقتضی بعض املقدّ مات ّ
عبارته ليست يف ذلك ور ّبام يفهم ّ
حممد علی ما
أن التوثيق البنه ّ
النجايش بعينه املوهم ذلك
حممد ابنه حيث اعترب [كذا] علی نقل لفظ
سيجيء من املصنّف يف ّ
ّ
أيضا .الحظ :اهلامش الالحق.
أنّه كان األمر
مشتبها عنده ً
ً
هذا مأخوذ ممّا ذكره
«حممد بن عبد احلميد بن
حممد حيث قال:
ّ
النجايش يف ترمجة ابنه ّ
ّ
سامل الع ّطار ،أبو جعفر ،روى عبد احلميد عن أيب احلسن موسى ،وكان ثقة من أصحابنا
النجايش ،الرقم .907 :وقد وقع ّ
ملحمد أو ألبيه عبد احلميد.
الكوف ّيني» .رجال
أن قوله« :ثقة» ّ
ّ
حممد بن عبد احلميد بن سامل الع ّطار يف هذا القسم ،الرقم.881 :
وللتفصيل الحظ :ترمجة ّ
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ال�سابع :عبد العزيز
الباب َّ
(ثالثة)
املوصل األكرب
[ ]1/667عبد العزيز بن عبد اهلل بن يونس
يّ ّ

ست وعرشين((( ،وأجاز
«يكنّى أبا احلسن ،روى عنه
التلعكربي ،وسمع منه سنة ّ
ّ

له((( ،وذكر أنّه كان فاضلاً ثقة»(((.

[ ]2/668عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى َ
لودي
اجل
ّ
إمامي املذهب»(((« ،وكان شيخ البرصة وأخبار َّيـها،
برصي ،ثقة،
«أبو أمحد،
ّ
ّ

��ودي م��ن أص��ح��اب أيب جعفر ،(((وه���و امل��ن��س��وب إىل
وك���ان عيسى اجل���ل� ّ
((( (ش ،ت ،ع ،م ،عة) زيادة« :ثالثامئة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

الشهيد« :هكذا ذكره الشيخ يف كتابه وتبعه املصنّف .وصوابه« :وثالثامئة»؛ ألنّه املوافق لتاريخ
التلعكربي ،وسيأيت يف باب اآلحاد ّ
أن لعبد العزيز ً
التلعكربي
أخا اسمه عبد الواحد ،روى عنه
ّ
ّ
أيضا يف التاريخ املذكور .ويمكن أن يكون وصف عبد العزيز باألكرب باإلضافة إىل أخيه املذكور
ً
الطويس ،الرقم.6183 :
فيكون ذلك األصغر» .الحظ :رجال
ّ
((( الشهيد« :يف كتاب الشيخ «وأجاز له» بمعنى املسموع ،واملصنِّف نقل لفظه وترك واو
الطويس ،الرقم.6183 :
العطف وهاء الكناية ،والصواب إثباهتام» .الحظ :رجال
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6183 :
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .536 :والتوثيق من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6224 :
الربوجردي« :مراده ّ
أن عيسی كان من أمراء أيب جعفر املنصور ال من املحدّ ثني عن
((( قال الس ّيد
ّ
النجايش ،الرقم ،640 :اهلامش=.
توهم» .رجال
اإلمام أيب جعفر الباقر ،كام ّ
ّ
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ّ
وال�لام الساكنة ،وال��دال املهملة بعد ال��واو املفتوحة-
َج ْلود((( -باجليم املفتوحة،
قرية يف البحر ،وق��ال ق��وم :إل��ی

(((

ذلك»(((.

جلود

(((

النسابون
بطن من األزد ،وال يعرف ّ

القم ّي
حممد بن عبد العزيز
[ ]3/669عبد العزيز بن
ّ
ّ
األشعري ِّ
املهتدي بن ّ
«ث����ـ����ـ����ق����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ـ����ة ،روى ع���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ن
=أقول :جاء يف النسخ بأيدينا من اخلالصة بعد أيب جعفر ّ ،
ولعل ذلك زيادة من النساخ
توهمّ ً ا منهم كونه الباقر.
ترصف يف عبارة
النجايش يف اإليضاح وقال :من أصحاب الباقر .إيضاح
ّ
بل العلاَّ مةّ 
االشتباه ،الرقم.493 :
اخلوئيّ :
هذا ولكن قال الس ّيد
النجايش بواسطتني ،بل يمكن
إن عبد العزيز هذا يروي عنه
ّ
ّ
النجايش كتب عبد
محاد الشاعر الذي روى
روايته عنه بواسطة واحدة ،فإنّه أدرك أبا احلسن بن ّ
ّ
العزيز عنه بواسطة احلسني بن عبيد اهلل ،إذن ال يمكن أن يكون عبد العزيز ،هذا من أصحاب
الطرحيي من زعمه أنّه من أصحاب الباقر .ومن هنا يظهر
اجلواد ،فضلاً عماّ نسب إىل
ّ
ّ
أيضا ال يمكن أن يكون من أصحاب الباقر ،واملراد بأيب
أن والد جدّ ه وهو عيسى
اجللودي ً
ّ
النجايش من ّ
اجللودي كان من أصحاب أيب جعفر ،وهو اجلواد
أن عيسى
جعفر يف كالم
ّ
ّ
ال حمالة .ويؤ ّيد ما ذكرناه ما عن ابن النديم ،من ّ
أن عبد العزيز مات بعد الثالثني والثالثامئة.
معجم رجال احلديث ،48-47/11 :الرقم.6583 :

((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود بالالم املضمومة والواو الساكنة ،ونسب ما هنا إىل الوهم .ويف
اإليضاح يوافق ضبط ابن داوود .وضبط الس ّيد مجال الدين بن طاووس بام يوافق اخلالصة».
الحظ :رجال ابن داوود ،225 :الرقم ،943 :إيضاح االشتباه ،الرقم ،493 :وفيه« :بفتح
وضم الالم وإسكان الواو والدال املهملة».
اجليم
ّ
((( (عة)« :آل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :اجللود» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم ،640 :وانظر :فهرست
((( من قوله« :وكان شيخ البرصة» إلی هنا مأخوذ رجال
يّ
ابن النديم ،128 :و.246
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الرضا.(((»(((
القتيبي ،قال((( :حدّ ثني((( الفضل ،قال :حدّ ثنا عبد
حممد
ّ
عيل بن ّ
الكش« :قال ّ
قال يِّ ّ

قم ّي رأيته ،وكان وكيل الرضا(((.(((»
العزيز ،وكان خري ّ

الطويس« :خرج فيه :غفر اهلل لك ذنبك ،ورمحنا وإ ّياك ،وريض عنك
قال الشيخ
ّ

برضاي عنك»((( .

((( الحظ :الكايف 91/1 :ح512/3 ،4ح 563/5 ،5ح ،27من ال حيرضه الفقيه472/3 :
ح ،4650هتذيب األحكام118/9 :ح ،244كام أنّه يروي عن اجلواد .الحظ :رجال
الكش.489 :
يِّ ّ
النجاشـي ،الرقم.642 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
((( الشهيد« :لفظ «قال» الثانية زائدة ،ولفظ كتاب ِّ
القتيبي قال حدّ ثني
حممد
ّ
علـي بن ّ
ـيّ :
الكش ّ
ترصف بإثبات األوىل وتبع
الكش يف
الفضل ،إلخ فأسقط األوىل ،وهو ج ّيد ،لك ّن املصنّف ّ
يِّ ّ
الصحة».
فتكرر عىل غري
ّ
الثانيةّ ،
((( (ش)« :حدّ ثنا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ً
«وكيال للرضا» بدل« :وكيل الرضا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
((( رجال ِّ
وخاصته».
ـي ،483 :الرقم .910 :وفيه« :كان وكيل الرضا
ّ
الكش ّ
(للطوسـي) .349 :وفيه« :خرج فيه عن أيب جعفر :قبضت واحلمد هلل ،وقد عرفت
((( الغيبة
ّ
الوجوه التي صارت إليك منها ،غفر اهلل لك وهلم الذنوب ،ورمحنا وإ ّياكم ،وخرج فيه غفر
برضائي عنك» ،وروي قريب منه مسندً ا يف رجال
اهلل لك ذنبك ،ورمحنا وإ ّياك ،وريض عنك
ّ
الكش ،506 :الرقم.976 :
يِّ ّ
189

ال�سالم
الباب ال َّثامن :عبد ّ
(ثالثة رجال)
الرمحن
[ ]1/670عبد السالم بن عبد َّ
القتيبي ،قال :حدّ ثنا الفضل بن شاذان ،عن ابن
حممد
ّ
عيل بن ّ
الكش« :حدّ ثنا ّ
قال يِّ ّ

الشحام ،قال :إنيّ ألطوف
األزدي ،قال :وزعم يل((( زيد
حممد
ّ
ّ
أيب عمري ،عن بكر بن ّ
شحام
حول الكعبة وك ّفي يف ّ
كف أيب عبد اهلل ودموعه جتري عىل خدّ يه ،فقال :يا ّ
(((
شحام ،إنيّ طلبت إىل إهلي يف
ثم قال((( :يا ّ
ثم بكى ودعاّ ،
ما رأيت ما صنع ريب إ ّيل ّ

سدير وعبد السالم بن عبد الرمحن ،وكانا يف السجن فوهبهام يل وخلىّ سبيلهام»(((.
وهذا سند معترب ،واحلديث ُّ
يدل عىل رشفهام(((.

الشحام» من الزعامة بمعنى الضامن والكفالة ،أي :وضمن وتك ّفل يل
((( قوله« :وزعم يل زيد
ّ
عيل« :ذمتي رهينة وأنا به زعيم» أي كفيل.
ّ
صحة ما يرويه .ومنه يف حديث ّ
ّ
الشك دون اجلزم واليقني ،أي:
أو من الزعم بمعنى التك ّلم والتحدّ ث عىل سبيل الظ ّن أو
وحدّ ثني به وهو ّ
حق غريمها ،أو يعلم ّ
أن أحدمها سدير
شاك يف أنّه يف سدير وعبد السالم أو يف ّ
وليس يستيقن ّ
الكش ،مع
أن اآلخر منهام عبد السالم بن عبد الرمحن أو غريه .الحظ :رجال يِّ ّ
تعليقات الس ّيد الداماد.470/2 :

إلـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«إلـي ر ّبـي» بدل« :ر ّبـي ّ
((( (عة)ّ :
((( (عة) زيادة« :يل» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي ،210 :الرقم .372 :والحظ :ترمجة سدير ،ففيها ما يرتبط باملقام.
الكش ّ
مدحا يمكن أن يدخل به املمدوح يف=
((( الشهيد« :هذه الرواية عىل تقدير سالمة سندها تقتيض ً
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السالم بن صالح
[ ]2/671عبد ّ

(((

اهلروي ،روى عن الرضا ،(((ثقة ،صحيح احلديث»(((.
«أبو الصلت
ّ
=احلسن ،غري ّ
األزدي ،وهو مشرتك بني اثنني :أحدمها ثقة ،واآلخر
حممد
ّ
أن يف الطريق بكر بن ّ
مر ،فال يثبت بذلك املدح املذكور؛ لعدم وضوح
ابن أخي سدير ،واآلخر متو ّقف يف أمره كام ّ
ٍ
وحينئذ ففي كونه بسند معترب نظر».
طريقه،
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :أيب الصلت» .األمايل (للصدوق) 68 :ح 661 ،3ح،17
اخلصال 178/1 :ح ،240عيون أخبار الرضا 86/2 :ح 139/2 ،30ح203/2 ،3
ح 228/2 ،5ح 234/2 ،3ح5
((( الحظ :األمايل (للصدوق) 63 :ح 268 ،8ذيل ح 460 ،15ح ،7التوحيد 24 :ح117 ،22
ح 195 ،21ح 320 ،9ح 341 ،2ح 353 ،11ح 362 ،25ح 392 ،9ح.2
النجاش ،الرقم .463 :والحظ« :أبا الصلت» يف باب الكنی من القسم
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
الثاين ففيه ما يرتبط باملقام.
اخلراساين
الشهيد« :قال يف اجلزء الثاين :أبوالصلت -بالصاد املهملة والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان-
ّ
عامي من أصحاب الرضا .قيل :إن كانا واحدً ا أمكن اجلمع بينهام ّ
صحة احلديث
اهلروي
بأن ّ
ّ
ّ
ال يستلزم كونه غري عا ّم ّي فيجوز أن يكون ثقة صحيح احلديث كام ن ّبه عليه املصنّف يف
الفائدة الثامنة آخر الكتاب وإن كانا اثنني فال ينايف .قلت :اجلواب فاسد وليس يف الفائدة
املذكورة ما ّ
يدل عليه».

الشهيد« :هذا لفظ
الكش ما يؤ ّيده ،فإنّه روى بطريقني
ّ
النجايش تبعه عليه املصنِّف .ويف كتاب يِّ ّ
الرازي :أنّه ثقة مأمون عىل احلديث ،ولكنّه شيعي املذهب
عا ّميني ،عن ابن نعيم وأمحد بن سعيد
ّ
ِ
ِ
ٍ
حيب آل الرسول .وهذا ُي ْشعر بأنّه خمالط للعا ّمة وراو ألخبارهم ،فلذلك التبس أمره
ّ
عىل الشيخ ،فذكر يف كتابه أنّه عا ّم ّي ،وتبعه املصنّف يف باب الكنى من القسم الثاين بعبارة يظهر
منها ّ
أن العا ّم ّي غري هذا .والظاهر هّأنام واحد ثقة عند املخالف واملؤالف ،لكنّه خمالط ملتبس
كمحمد بن إسحاق صاحب السرية واألعمش
األمر عىل بعض الناس .ومثله كثري من الرجال،
ّ
مرتني :أحدمها يف باب الكنى،
بأنام واحد؛ ألنّه ذكره ّ
وخلق كثري .ويف كتاب الشيخ ما يؤذن هّ
النجايش ،الرقم:
واآلخر يف باب العني باسمه ،وذكر يف املوضعني أنّه عا ّم ّي» .الحظ :رجال
ّ
الطويس ،الرقم.5328 :
الكش ،616-615 :الرقم ،114-1148 :رجال
ّ
 ،643رجال يِّ ّ
البهائي« :سيذكر يف باب الكنی أنّه عا ّم ّي وعندي يف ذلك نظرّ ،
فإن الصدوق نقل يف عيون=
ّ
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السالم بن سامل ال َب َج ّيل
[ ]3/672عبد ّ

«كويف ،ثقة»(((.
ّ

=أخبار الرضا ما ُّ
يدل علی شدّ ة اختصاصه بالرضا علی وجه يبعد معه جدًّ ا أن يكون
الذهبي يف ميزان
وأيضا فقد ذكر علامء العا ّمة يف كتب رجاهلم أنّه من الشيعة .قال
عا ّم ًّيا،
ً
ّ
شيعي َج ْلد ،ونقل
اهلروي رجل صالح ،إلاّ أنّه
االعتدال :عبد السالم بن صالح أبو الصلت
ّ
ّ
رافيض متّهم ونقل عنه أنّه قال :كلب للعلو ّية خري من بني ُأم ّية .وقول العالّمة
العقييل أنّه
عن
ّ
ّ
اجلزري يف كتاب اجلامل يف
هنا :أنّه صحيح احلديث يؤ ّيد بظاهر ما قلناه ،واهلل أعلم .قال ابن
ّ
عيل بن موسی
أسامء الرجال ما هذه صورته :عبد السالم بن صالح ،أبو الصلت
ّ
اهلروي خادم ّ
ست وثالثني ومائتني .الحظ :عيون أخبار الرضا:
الرضا،
شيعي مع صالحه ،توفيّ سنة ّ
ّ
 ،86/2 ،228/1ميزان االعتدال ،475/2 :الرقم.5465 :

اخلراسانـي« :وسيأتى من املصنّف -يف الكنى -أنّه عا ّم ّي ،وقد قالوا فيه ما قالوا .ومجلة
ّ
ما قالوا :إنّه ال بدّ إ ّما من محله عىل التعدّ د -وهو بعيد -أو احلمل عىل عدم منافاة العامية مع
صحة احلديث -وهو مثله -أو احلمل عىل الغفلة واالشتباه -وهو ٍ
ناش عن تبعية الشيخ من غري
ّ
حتقيق -والغفلة عن توثيقه هناّ ،
مرة يف أصحاب الرضا ،وأخرى يف
مرتنيّ :
فإن الشيخ ذكره ّ
الترسع واالشتباه».
الكنى ،وقال :إنّه عا ّم ّي .ومحلوا ذلك من الشيخ عىل
ّ
النجاش ،الرقم.644 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا
واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد:
.39
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الباب التَّا�سع :عبد الغفَّار
(رجالن)
[ ]1/673عبد الغ ّفار بن القاسم بن َق ْيس بن َق ْيس بن قهد ،بالقاف.
األنصاري ،روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،(((ثقة»(((.
«أبو مريم
ّ
الطائي
[ ]2/674عبد الغ ّفار بن حبيب
اجلازي((( ،باجليم والزاي.
ّ
ّ
«من أهل اجلاز ّية قرية بالنهرين ،روى عن أيب عبد اهلل ،ثقة»(((.

((( الحظ :روايته عن الباقر يف :املحاسن 494/2 :ح ،592بصائر الدرجات 10/1 :ح،4
 160/1ح 215/1 ،31ح ،16الكايف 399/1 :ح 450/1 ،3ح 248/2 ،35ح ،3األمايل
(للطويس) 495 :ح ،54وغريها ،وأ ّما روايته عن الصادق الحظ :الكايف 57/3 :ح،5
ّ
 211/3ح 305/3 ،3ح  511/3 ،19ح 565/3 ،6ح 123/4 ،4ح 368/4 ،3ح،3
 523/4ح 220/5 ،1ح 254/5 ،5ح 569/5 ،5ح ،57هتذيب األحكام 370/9 :ح،22
وغريها.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم ،649 :وانظر :ميزان االعتدال:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
 ،640/2الرقم ،5147 :ولسان امليزان ،43-42/4 :الرقم.123 :
الطائي» .هتذيب األحكام 291/7 :ح.56
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد الغ ّفار
ّ
النجاش ،الرقم.650 :
((( ما يف املتن ك ّله منقول عن رجال
يّ
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الباب العا�شر :الع َّبا�س
(عرشة رجال)
[ ]1/675الع ّباس بن عبد املطلب
أيضا».
عيلً 
ّ
«عم رسول اهلل س ّيد من سادات أصحابه ،وهو من أصحاب ّ
عيل بن أيب طالب
[ ]2/676الع ّباس بن ّ

«من أصحاب أخيه احلسنيُ ،قتل معه بكربالء ،قتله حكيم((( بن الطفيل»(((.
[ ]3/677الع ّباس بن موسى النخّ اس

(((

«كويف ،من أصحاب الرضا ،ثقة»(((.
ّ
[ ]4/678الع ّباس بن معروف
((( الشهيد« :ويف كتاب الشيخ :حكم بغري ي��اء» .رجال الطوسيّ  ،الرقم ،1000 :وفيه:
«حكيم».
الطوسـي ،الرقم .1000 :وفيه« :قتل معه وهو الس َّقاء ،قتله حكيم
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
ابن الطفيل ،أ ّمه أ ّم البنني بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد ،من بني عامر».
«النحاس» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (ح ،م ،س):
ّ
الشهيد« :قال ابن داوود( :هو باخلاء املعجمة) .ويف بعض النسخ باملهملة» .الحظ :رجال
ابن داوود ،195 :الرقم.806 :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5347 :
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قم ّي ،ثقة((( ،صحيح(((»(((.
«موىل جعفر بن عمران بن عبد اهلل
ّ
األشعريّ ،
[ ]5/679الع ّباس بن هشام
النارشي -بالشني املعجمة بعد األلف التي هي بعد النون(((-
«أبو الفضل
ّ

يب ،ثقة ،جليل يف أصحابنا ،كثري الرواية ،كرس اسمه فقيلُ :ع َب ْيس»(((.
األسدي ،عر ّ
ّ
[ ]6/680الع ّباس بن موسى

(((

الوراق((( ،ثقة ،نزل بغداد ،وكان من أصحاب يونس»(((.
«أبو الفضل ّ
البهائي« :يف كتاب ابن داوود غري مو ّثق» .الحظ :رجال ابن داوود ،195 :الرقم.805 :
(((
ّ
النجاش ،وتركه أجود».
((( الشهيد« :لفظ (صحيح) زيادة عىل كتاب
يّ

أقول :األمر ليس كذلك ،فالحظ :اهلامش اللاّ حق.
((( الظاهر ّ
النجاشـي فمثله ،ولكن ليس
أن ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .5348 :وأ ّما
ّ
األشعري».
النجايش ،الرقم ،743 :وفيه« :موىل جعفر بن عبد اهلل
فيه :صحيح .الحظ :رجال
ّ
ّ
((( (ع) مل ترد« :بعد األلف التي هي بعد النون».
وحتول.
((( ما يف املتن ك ّله منقول عن رجال
النجاشـي ،الرقم .741 :ومعنى (كرس اسمه) أيُ :ص ِّغر َّ
ّ
�وراق» .الكايف 445/2 :ح،7
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :الع ّباس بن موسی ال� ّ
480/6ح.3
«الراوندي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.742 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

الطويس:
يونيس .رجال
الوراق،
حممد ّ
قال الشيخيف رجاله يف أصحاب الرضا :ع ّباس بن ّ
ّ
ّ

 361الرقم .5346

اخلوئي« :ال ّ
قال الس ّيد
الوراق،
ّ
شك يف حّاتادمها ،لك ّن املذكور يف الروايات الع ّباس بن موسى ّ
الوراق ،فال يبعد أن يكون تبديل
حممد ّ
الوراق ،ومل نجد رواية ذكر فيها الع ّباس بن ّ
والع ّباس ّ
(حممد) يف كالم الشيخ من سهو القلم» .معجم رجال احلديث،265/10:
كلمة (موسى) بكلمة ّ
الرقم ،6212 :وقريب منه يف :قاموس الرجال ،37/6 :الرقم.3913 :
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[ ]7/681الع ّباس بن عامر بن رياح

(((

��اين((( ،ال��ش��ي��خ ال���ص���دوق ال��ث��ق��ة ،كثري
«أب����و ال��ف��ض��ل ال � َّث � َق��ف� ّ
�ي ال���ق���ص���ب� ّ

احلديث»(((.

[ ]8/682ع ّباس((( بن يزيد
اخلريزي((( ،باخلاء املعجمة ،والراء ،والياء املن ّقطة
ّ

حتتها نقطتان ،والزاي.
«كويف ،ثقة»(((.
ّ

(((
علـي بن أيب سارة
[ ]9/683ع ّباس بن ّ

«كويف ،ثقة»(((.
ّ
[ ]10/684ع ّباس((( بن الوليد( ((1بن َصبيح
الثقفي» .هتذيب األحكام69/3 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :الع ّباس بن عامر
ّ
ح.28
((( الشهيد« :بالصاد املضمومة .وقيل :املفتوحة ،نقله يف اإليضاح» .الحظ :إيضاح االشتباه،
الرقم.425 :
النجاش ،الرقم.744 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ع ،ح ،عة)« :الع ّباس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
ِّ
«اخلرزي» بغري ياء» .الحظ:
النجاش:
وبخط ابن طاووس يف كتاب
((( الشهيد« :يف اإليضاح
ّ
يّ
إيضاح االشتباه ،الرقم.426 :
«اخلرزي» .وابن داوود أثبته كام يف
النجاش ،الرقم ،745 :وفيه:
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
يّ
املتن .رجال ابن داوود ،195 :الرقم.809 :
((( (ح ،عش ،عة)« :الع ّباس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.747 :
((( ما نقله يف املتن ك ّله منقول عن رجال
يّ
((( (ح ،عش ،عة)« :الع ّباس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(( ((1ح)« :وليد».
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«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ

((( قال الشيخ يف الفهرست« :له كتاب ،يرويه عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل.»
الفهرست :الرقم .532
التسرتيّ :
النجايش قال« :روی عن أيب عبد اهلل ،»وقال الشيخ يف الفهرست:
«إن
قال املح ّقق
ّ
ّ

«يروي كتابه عن الوليد بن صبيح ،عن أيب عبد اهلل »وهو الصحيح ،لوروده هكذا يف األسانيد
[الحظ :الكايف 157/5 :ح 404/5 ،1ح ،]1ومل نقف علی روايته عنه بال واسطة».
قاموس الرجال ،44/6 :الرقم.3921 :
النجاش ،الرقم.748 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب احلادي ع�شر :عمر
(تسعة رجال)
حممد بن يزيد
[ ]1/685عمر بن ّ

(((

كويف ثقة((( ،جليل ،أحد من كان َي ِفدُ يف
«أبو األسود ،ب ّياع
ّ
السابري ،موىل ثقيفّ ،

ّ
كل سنة((( ،روى عن أيب عبد اهلل ،وأيب احلسن.(((»(((

السابري» .هتذيب األحكام315/8 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عمر ب ّياع
ّ
ح.47
كثريا بعنوان« :عمر بن يزيد» ،ولكن قد يقال ّ
بأن هذا العنوان مشرتك بينه وبني «عمر
وقد ورد ً
النجايش ،الرقم.763 :
ابن يزيد بن ذبيان» .الحظ :رجال
ّ
أيضا .رجال الطوسيّ  ،الرقم ،5046 :الفهرست ،الرقم.503 :
((( وقد و ّثقه الشيخً 
((( «امل��راد بالوفودّ :
لـام مل يمكنهم مالزمة املعصومني كانوا يرسلون إىل
أن أهل الكوفة ّ
خدمتهم مجاعة ألخ��ذ املسائل ،ويرسلون املكاتيب املشتملة عىل املسائل ،وجييبون
مسائلهم ،ولبعث اخلمس والزكاة وأمثاهلام ،ومنهم عمر بن يزيد ،وهذا مدح عظيم يشتمل
عىل اعتامد املعصومني عليه واعتامد األصحاب بثقته» .روض��ة املتَّقني-212/4 :
.213
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 95/2 :ح 97/2 ،11ح 156/2 ،17ح-27
 301/2 ،28ح 301/2 ،5ح 311/2 ،9ح 339/2 ،13ح 361/2 ،7ح 363/2 ،2ح،5
 519/2ح 542/2 ،1ح ،8وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم ففي :الكايف 469/2 :ح،2
 192/6ح 543/6 ،2ح ،7وغريها.
النجاش ،الرقم.751 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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شفاها(((.
وأثنى عليه الصادق
ً
السابري
الكش يف رجاله« :ما روي يف عمر بن يزيد ب ّياع
ونص ثنائه هو ما ذكره
ّ
((( ّ
ّ يّ
حممد بن
موىل ثقيف ،حدّ ثني جعفر بن معروف ،قال :حدّ ثني يعقوب بن يزيد ،عن ّ
عذافر ،عن عمر بن يزيد ،قال :قال :يل أبو عبد اهلل يا ابن يزيد أنت واهلل منّا أهل
حممد؟ ق��ال :إي واهلل من أنفسهم ،قلت :من
البيت .قلت له :جعلت ف��داك من آل ّ
َ
أنفسهم؟ قال :إي واهلل من أنفسهم يا عمر ،أما تقرأ كتاب اهلل﴿ :إِ َّن أ ْو لىَ الن ِ
َّاس
ِِ
ِ
ِ
ِ
َ
ني ﴾» رجال
ين ا َّت َب ُعو ُه
الكش:
ين َآمنُوا َو ا هللُ َو ليِ ُّ ا ْل ُـم ْؤمن َ
وهذ ا النَّبِ ُّي َوا َّلذ َ
يم َل َّلذ َ
بِإِ ْبراه َ
يِّ ّ
 ،331الرقم.605 :

حممد ،عن احلسني بن أمحد بن املغرية ،عن حيدر بن
حممد بن ّ
ورواه الشيخ يف أماليه عن ّ
حممد بن عمر
حممد
ايش ،عن جعفر بن
ّ
السمرقندي ،عن ّ
ّ
الكش ،عن ّ
حممد بن مسعود الع ّي ّ
يِّ ّ
حممد بن عذافر ،عن عمر بن يزيد .الحظ :األمايل45 :
معروف ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
ح.22

الطويس  ،عن
حممد بن احلسن
ورواه
ّ
الطربي عن احلسن بن احلسني بن بابويه ،عن ّ
ّ
السمرقندي  ،عن
حممد
ّ
حممد ،عن احلسني بن أمحد بن املغرية ،عن حيدر بن ّ
حممد بن ّ
ّ
حممد بن عمر
ايش  ،عن جعفر بن معروف ،عن
ّ
الكش  ،عن ّ
حممد بن مسعود الع ّي ّ
يِّ ّ
حممد ابن عذافر ،عن عمر بن يزيد .الحظ :بشارة املصطفى:
يعقوب بن يزيد ،عن ّ
.68-67/2
تنبيه:

ّ
حممد بن يزيد» .وذك��ره الباقون بعنوان« :عمر بن
إن
النجايش ذكره بعنوان« :عمر بن ّ
ّ
الطويس :الرقم ،5046 ،3548 ،3541من
يزيد» .الحظ :الفهرست :الرقم  ،503رجال
ّ
الربقي ،47 ،36 :رجال
الكش ،331 :الرقم،605 :
ال حيرضه الفقيه ،425/4 :رجال
ّ
يِّ ّ
شك يف حّ
والظاهر أنّه ال ّ
االتاد.
التسرتي« :الظاهر ّ
لتفرده به واتّفاق غريه علی
أن عنوان
قال املح ّقق
ّ
النجايش وهم؛ ّ
ّ
أيضا أنَّه نفسه عنون حفيده (أمحد بن
يوضح ومهه يف عنوانه ً
عنوانه (عمر ابن يزيد) .وممّا ِّ
السابري)» .قاموس الرجال:
احلسني بن عمر بن يزيد) وقال( :جدّ ه عمر بن يزيد بياع
ّ
 ،227-226/8الرقم.5643 :
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ُ َ (((و(((
بضم اهلمزة ،وفتح الذال
حممد بن عبد الرمحن بن أذ ْينَة
ّ ،
[ ]2/686عمر بن ّ

املعجمة ،وسكون الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وفتح النون.

«شيخ من((( أصحابنا البرص ّيني ووجههم ،روى عن أيب عبد اهلل مكاتبة((( ،له

صحيحا(((.
كتاب الفرائض»((( ،وكان ثقة
ً
اخلراسانـي« :يف اسمه خالف».
(((
ّ

واحلق هّأنام
حممد بن ُأذينة» هذا،
ّ
الشهيد« :جعل ابن داوود «عمر بن ُأذينة» غري «عمر بن ّ
واحد ،كام ذكره املصنّف .والـم ِ
لتوهم ابن داوود ّ
أن الشيخ يف كتابيه ذكر «عمر بن ُأذ ْينَة»
ب ّ
وج ُ
ُ
حممد بن عبد الرمحن بن ُأذينة» فظنّهام اثنني».
الكش.
والنجايش ذكر «عمر بن ّ
ّ
ال غري ،وكذلك يِّ ّ

الحظ :رجال ابن داوود ،257 :الرقم 260 ،1091 :الرقم ،1110 :الفهرست ،الرقم،492 :
النجايش،
الكش ،334 :الرقم ،612 :رجال
رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،5047 ،3573 :رجال يِّ ّ
ّ
الرقم.752 :
((( قد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن أذينة» .الكايف 51/1 :ح 110/1 ،2ح116/1 ،7
ح 133/1 ،6ح 180/1 ،1ح 191/1 ،2ح 191/1 ،4ح 205/1 ،2ح 208/1 ،1ح،1
 229/1ح 263/1 ،6ح 263/1 ،1ح 263/1 ،2ح ،3وغريها.
((( (عة) مل ترد« :من».
((( (ح ،عة)« :مكاتبة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

ثم إنّه ع ّلق السيد
أيضا ،وهي كثرية» .رجال
الربوجرديبقوله« :وروی عنه باملشافهة ً
ّ
ّ
النجايش ،الرقم 752 :بتحقيقنا ،اهلامش.
ّ
النجايش وجود روايات عن ابن أذينة عنه مبارشة معنعنًا -كام يف الكايف:
أقول :ال يرد علی
ّ
 110/1ح 126/1 ،4ح 214/2 ،5ح 482/3 5ح 541/4 1ح 451/5 ،4ح-1؛ ألنّه-
بنص يف املبارشة والسامع ،كام ال خيفی.
مضا ًفا إلی ق ّلته بالنسبة إلی روايات ابن ُأذينة -ليس ّ
ولكن يشكل األمر وجود روايات عن ابن ُأذينة عنه مبارش ًة بصيغة «رأيت» أو «سمعت».

الحظ :الكايف 198/3 :ح 407/4 ،4ح 192/8 ،6ح .227نعم ،هذه الروايات قليلة جدًّ ا
بحيث مل نعثر إلاَّ علی ثالث روايات فيمكن اإلغامض عنها.
النجاش ،الرقم.752 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( قوله« :ثقة» من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،5047 :الفهرست ،الرقم .504 :أ ّما قوله «صحيح»=
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العبيدي وغريه ّ
أن ابن ُأذينة،
الكش« :قال محدويه :سمعت أشياخي منهم
ّ
قال يِّ ّ
املهدي ومات باليمن((( ،فلذلك مل ِ
يرو عنه كثري ،ويقال :اسمه
كويف ،وكان هرب من
ّ
ّ
كويف ،موىل لعبد القيس»(((.
حممد بن عمر بن أذينة ،غلب عليه اسم أبيه ،وهو ّ
ّ
حممد بن سليم((( الرباء
[ ]3/687عمر بن ّ

=مل نعثر علی مستنده.
((( (س)« :يف اليمن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،335-334 :الرقم.612 :
((( رجال ّ يِّ

وقال ابن النديم« :الكتب املصنّفة يف أصول الفقه وأسامء الذين صنّفوها :هؤالء مشايخ الشيعة
األئمة ،ذكرهتم عىل غري ترتيب .فمنهم كتاب عمر بن ُأذينة» .فهرست ابن
الذين رووا الفقه عن َّ
النديم.275 :
تنبيه:

«حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن ُأذينة» .رجال
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظمّ :
الطويس ،الرقم.5111 :
ّ
الربقي.49 :
ومثله يف :رجال
ّ

قال الس ّيد
اخلوئي« :هذا جدّ عمر بن أذينة» .معجم رجال احلديث ،232/17 :الرقم
ّ
.11068

َ
الحظ االسم فقط وغفل عن مالحظة الطبقة .والظاهر أنّه نفسه
وهذا غريب جدًّ ا ،ولع ّله
«عمر بن أذينة» ،فلع ّله الصواب يف «عمر بن أذينه» ،فعليه أنّه غلب عليه اسم جدّ ه ال اسم أبيه
الكش.
كام يف يِّ ّ

((( الشهيد« :يف بعض نسخ الكتاب ،ويف بعض نسخ الفهرست( :مسلم)».

أقول :قد اختلفت املصادر يف ضبطه .ففي بعضها( :سامل) .هكذا ضبطه الشيخ يف فهرسته
أيضا .الحظ :الفهرست ،الرقم .506 :ويف بعضها« :سلم» .رجال
ونقله عن ابن عبدون ً
الطويس ،الرقم .6369 ،6329 :ويف بعض -كام يف املتن« :-سليم» .وهكذا يف رجال ابن
ّ
داوود ،260 :الرقم.1109 :

قال الس ّيد
اخلوئي« :إنّام اإلشكال يف اسمه حيث إنّه ال يذكر باسمه غال ًبا ،وهو غري معروف
ّ
باالسم ،فذكر الشيخ ّ
حممد بن=
حممد بن سليم ،ونقل عن ابن عبدون :أنّه ّ
أن اسمه عمر بن ّ
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(((
واختص به،
فقربه
«يكنّى أبا بكر ،املعروف بابن اجلعا ّ
ّ
يب  ،خرج إىل سيف الدولة ّ

واخلاصة»(((.
وكان ُح َف َظة ،عار ًفا بالرجال من العا ّمة
ّ

املرجحات.
هذا قول الشيخ
الطويس ،وهو ال يوجب التعديل ،لكنّه من ّ
ّ

[ ]4/688عمر بن أيب زياد
األبزاري ،بالزاي بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء
ّ

بعد األلف.

«روى عن أيب عبد اهلل ،ثقة»(((.
[ ]5/689عمر بن الربيع
البرصي ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو أمحد
ّ
حممد بن سامل» .معجم رجال احلديث:
=عمر بن سليم ،ورصيح
حممد بن عمر بن ّ
النجايش أنّه ّ
ّ
 ،58/14الرقم.8803 :

أقول :الظاهر ّ
رصح غري واحد من رجا ّيل أهل السنَّة
أن الصحيح هو كالم ابن عبدون ،فقد ّ
بذلك ،انظر :تاريخ بغداد ،236/3 :الرقم ،1269 :تاريخ مدينة دمشق ،419/54 :الرقم
 ،6848تذكرة احلفاظ ،925/3 :الرقم ،881 ،سري أعالم النبالء ،88/16 :األنساب.65/2 :

رصح ّ
أيضا.
حممد بن سامل» .والحظ :الرقمً 839 :
بأن اسمه« :عمر بن ّ
بل مل نجد من ّ
((( يف املصدر هنا زيادة« :ثقة» .الحظ :الفهرست ،الرقم .506 :وما يف املتن موافق ملا يف رجال
ابن داوود ،260 :الرقم.1109 :
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.506 :
النجاش ،الرقم.755 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
وقال ابن النديم« :الكتب املصنّفة يف أصول الفقه وأسامء الذين صنّفوها :هؤالء مشايخ الشيعة

األبزاري».
األئمة ،ذكرهتم عىل غري ترتيب ،فمنهم كتاب عمر بن أيب زياد
ّ
الذين رووا الفقه عن َّ
فهرست ابن النديم.275 :
((( الحظ :هتذيب األحكام163/4 :ح.32
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم=.756 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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اين
الرم ّ
[ ]6/690عمر أبو َح ْفص ّ
«كويف((( ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،وعن رجل عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ
السابري
[ ]7/691عمر بن سامل صاحب
ّ

«كويف ،وأخوه َح ْفص((( ،رويا عن أيب عبد اهلل ،(((وكانا ثقتني»(((.
ّ
(((
الكلبي
[ ]8/692عمر بن أبان
ّ

(((

كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو َح ْفص ،موىل ّ
=وع��دّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األع�لام وال��رؤس��اء املأخوذ منهم احل�لال واحل��رام،
والفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم واحد منهم .الر ّد عىل أصحاب العدد:
.31
«كوفـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) مل ترد:
ّ
النجاش ،الرقم:
أيضا :رجال
((( ما يف املتن منقول عن رجال
النجاش ،الرقم .757 :والحظ ً
يّ
يّ
 760بتحقيقنا.
((( الحظ :ترمجته يف الرقم 332 :من هذا الكتاب.
((( الحظ :كامل الدين ومتام النعمة 345/2 :ح.30
النجاش ،الرقم.758 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (ع)« :أباذ»( ،ح)« :أمان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«الكيني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع ،هـ ،ح):
ّ
«الكليني» تصحي ًفا» .الحظ :رجال ابن
«الكلبي» ،وجعل
«صححه ابن داوود
الشهيد:
ّ
ّ
ّ
الكليني ،وهو تصحيف».
داوود ،255 :الرقم ،1084 :وفيه« :ومن أصحابنا من أثبته
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :ال��ك��ايف 235/1:ح 372/1 ،8ح 405/2 ،7ح،5
أيضا .الحظ :الكايف222/1 :ح،5
 444/4ح 2/5 ،2ح ،1وروی عن أيب جعفرً 
ثم الحظ :الرقم  ،55وفيه« :روی عن أيب
 352/6ح ،3بصائر الدرجات 116/1 :حّ ،7
حلا».
احلسن .»والحظ :الزهد 96 :ح  ،259وفيه« :سمعت عبدً ا صا ً
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.759 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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أخريا ،والفاء
[ ]9/693عمر بن خالد احلنّاط -بالنون -لقبه األفرق -بالقاف ً

ّأولاً « .موىل ،ثقة ،عني»(((.

النجاش ،الرقم.764 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
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الباب ال َّثاين ع�شر :يف((( عمرو
(أحد عرش اً
رجل)
[ ]1/694عمرو بن حمصن
«يكنّى أبا حيحة((( ،من أصحاب أمري املؤمنني ،أصيب بص ّفني ،وهو الذي

جهز أمري املؤمنني بامئة ألف درهم يف مسريه إىل اجلمل»(((.
ّ
[ ]2/695عمرو بن أيب ِ
الـم ْقدام

(((

الكش باسناد متّصل إىل أيب ال َع َرنْدس ،عن رجل من قريش ّ
أن الصادق
روى يِّ ّ

قال عنه :هذا أمري
احلاج(((.
ّ

ّ
ولعل الذي و ّثقه ابن ال َغضائري ،ونقل عن
املرجحات،
«وهذه الرواية من
ّ

(((

أصحابنا تضعيفه»((( هو هذا((( .

((( (ش ،عة) مل ترد« :يف».
((( (عة) زيادة« :باملهملتني».
((( هذا ك ّله من رجال الطوسيّ  ،الرقم.675 :
أيضا :ترمجة عمر بن ثابت يف القسم الثاين من الكتاب.
((( والحظ ً
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،392 :الرقم.738 :
الكش ّ

((( (عة) زيادة« :بعض».
الغضائري ،73 :الرقم .76 :وفيه« :عمر بن ثابت بن هرمز».
((( رجال ابن
ّ
ً
مرسال ،وجمهول حال بعض الرواة ،يشكل إثبات الرتجيح=
((( الشهيد« :من حيث كان السند
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(((
املداينـي
[ ]3/696عمرو بن سعيد
ّ

النجايش« :إنّه ثقة روى عن الرضا.(((»(((
قال
ّ

فطحي»(((.
الكش« :قال نرص بن الصباح :عمرو بن سعيد،
ّ
وقال يِّ ّ

ونرص ال اعتمد عىل قوله.

[ ]4/697عمرو بن احلمق ،باحلاء املهملة ،والقاف بعد امليم(((.
الكش عن الفضل بن شاذان« :إنّه من الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني.(((»
قال يِّ ّ
=به ،مع ّ
نظرا ب ّينًا» ،وانظر :هتذيب الكامل،559-553/21 :
أن يف إثبات الرتجيح بام ذكر ً
الرقم.4333 :
((( (س)« :سعد» .وما يف املتن هو الصحيح املوافق للمصدر.
((( مل نعثر علی روايته عن الرضاّ إال ّ
أن يف األسانيد روايته عن اجلواد .الحظ :من ال حيرضه
الفقيه 443/2 :ح ،2925وكذا عن أيب احلسن
(للطويس):
العسكري .الحظ :الغيبة
ّ
ّ
.349
النجاش ،الرقم.767 :
((( رجال
يّ
((( رجال ِّ
املدائني كان
ـي ،612 :الرقم ،1137 :وقال الشيخ يف الغيبة« :عمرو بن سعيد
ّ
الكش ّ
فطح ًّيا» .الغيبة.349 :
ِ
وصح َب ُه بعد ذلك ،وشهد
حجة الوداعَ ،
النبي يف ّ
((( الشهيد« :قال صاحب اإلكامل :أنّه بايع ّ
ِ
ِ
ُ
باحلرة .قتله عبد الرمحن بن أ ّم احلكم [وقيل :بل قتله عبد الرمحن
َ
ثم ُقتل ّ
عيلّ ،
الـمشاهدَ مع ّ
ِ
ُ
الشعبيّ :أول رأس حمُ ل يف
عم عبد الرمحن بن أم احلكم] سنة مخسني .قال
ابن عثامن
ّ
الثقفي ّ
ّ
اإلسالم :رأس عمرو بن احلمق» .الحظ :هتذيب الكامل ،597/21 :الرقم ،4353 :وما بني
املعقوفني منه ،الطبقات الكربى.25/6 :
ـي ،38 :الرقم ،78 :كام ذكره يف حواري أمري املؤمنني .رجال ِّ
((( رجال ِّ
ـي،9 :
الكش ّ
الكش ّ
الرقم.20 :
أيضا .االختصاص ،61 :ورواه الفتال عن أيب احلسن موسی .روضة
ورواه يف االختصاص ً
الواعظني ،282/2 :وانظر :هتذيب التهذيب ،22/8 :الرقم.37 :
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[ ]5/698عمرو بن حريث ،باحلاء املضمومة املهملة ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث

نقط بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.

روى
الكش عن جعفر بن أمحد بن أ ّيوب ،عن صفوان ،عن عمرو بن حريث
يِّ ّ

بصحة عقيدته وإيامنه(((.
ما يشهد
ّ
وهذا طريق مشكور.

كويف ،مولی ثقة(((،
الصرييف
النجايش« :عمرو بن حريث أبو أمحد
وقال
ّ
األسديّ ،
ّ
ّ

روى عن أيب عبد اهلل الصادق.(((»(((

الطويس يف أصحاب أمري
وال��ذي يظهر لنا أ ّن��ه ليس هو ال��ذي ذك��ره الشيخ
ّ
املؤمنني ،وذكر أنّه عدو اهلل ملعون(((.
الثقفي اخلزّاز
[ ]6/699عمرو بن عثامن
ّ

(((

كويف ،ثقة ،روى عن أبيه عن سعيد بن يسار ،وله
عيل،
«وقيل:
ّ
ّ
األزدي ،أبو ّ

حممد ،روى عنه ابن ُع ْقدة ،وكان عمرو بن عثامن نقي احلديث ،صحيح
ابن اسمه ّ
((( الحظ :رجال ِّ
علـي بن إبراهيم ،عن أبيه،
ـي ،418 :الرقم ،792 :ورواه
الكليني عن ّ
ّ
الكش ّ
حممد بن عبد اجل ّبار مجي ًعا عن صفوان ،عن عمرو بن حريث .الحظ:
عيل
ّ
األشعري ،عن ّ
وأيب ّ
الكايف 23/2 :ح.14
((( (عة)« :ثقة مولی» بدل« :موىل ثقة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :الكايف 428/1 :ح 23/2 ،80ح 470/3 ،14ح 455/4 ،1ح 197/8 ،4ح،235
هتذيب األحكام 315/2 :ح 477/5 ،140ح 373/6 ،330ح.205
النجاش :الرقم .775
((( رجال
يّ
((( رجال الطوسيّ  :الرقم .728
((( الشهيد« :ضبطه يف اإليضاح باخلاء املعجمة والزايني املعجمتني .ويف كتاب ابن داوود بالراء
املهملة ّأولاً » .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم ،435 :رجال ابن داوود ،259 :الرقم.1105 :
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احلكايات»(((.
(((
لـي
[ ]7/700عمرو بن إلياس بن عمرو بن الياس ال َب َج ّ

الطاطري ،وهو ثقة ،هو
«أيضا ابن ابن ذاك((( ،روى عن أيب عبد اهلل ،روى عنه
ً
ّ
النجاش ،الرقم.766 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (ب) زيادة« :البجليّ هو وأبوه إلياس».
النجاشـي ،الرقم.773 :
النجاش وأمرها ملتبس» .الحظ :رجال
((( الشهيد« :هذه عبارة
ّ
يّ

البهائي« :قدّ س اهلل روح العلاّ مة ورفع درجته ،فإنّه لكثرة اهتاممه بتعجيل التأليف ر ّبام
ّ
تساهل يف إعامل النظر ّ
فزل لذلك قدم قلمه ،وهذا من مجلة تلك املواضعّ ،
النجايش أورد
فإن
ّ
شخصني اسم ّ
كل منهام عمرو بن إلياس وذكر ّ
ثم أورد هذا وذكر أنّه ابن ابن
األول
أن ّ
بجيلّ ،
ّ
النجايش بعينها ،فأشكل األمر علی
األول وأورد الثاين بعبارة
ذاك ،والعلاَّ مة غفل عن إيراد ّ
ّ
أن بعضهم ظ ّن ّ
الناظرين حتّی ّ
أن ذاك بالدال املهملة اسم رجل وهو جدّ عمرو بن إلياس».
النجايش ،الرقم.773-772 :
الحظ :رجال
ّ

النجايش ،إذ املشار إليه بقوله:
اجلزائري عىل كالم الشهيد بقوله« :ال لبس يف عبارة
ع ّلق الفاضل
ّ
ّ
يتعرض لتوثيقه.
«ذاك» هو «عمرو» الذي ذكره ّأولاً [أي يف الرقم 772 :من
النجايش] ومل ّ
ّ
ـليِ
أيضا هذا َب َجـليِ ّ كام ّ
األول َب َج ّ  ،والعلاَّ مة
«أيضا» عطف عىل ما ذكره ّأولاً  ،أي ً
وقولهً :
أن ّ
تبعه يف العبارة الثانية من غري أن يذكر عمرو املتقدّ م جدّ عمرو هذا ،فوقعت العبارة ملتبسة،
ّ
النجايش» .حاوي األقوال يف معرفة الرجال:
املحيش مل يتف ّطن لذلك ،أو مل يراجع عبارة
وكأن
ّ
ّ
.134/2

التسرتي« :واعلم ّ
كويف ،روى
النجايش قال قبل هذا االسم ما لفظه :عمرو بن إلياس
أن
ّ
البجيل ّ
ّ
ّ
ثم قال :عمرو
عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر ،وهو أبو إلياس بن عمرو ،روى عنه ابن جبلة ،إلخّ .
األول وقعت
ابن إلياس بن عمرو إلی آخر ما قال املصنّف .واملصنّف حيث مل يذكر عمرو ّ
عبارته علی ما ال ينبغي ،كام ال خيفی»« ،ج/ص».
ثم عنون ثان ًيا« :عمرو
النجايش ّأولاً « :عمرو بن إلياس
اخلراساين« :عنوان
الكويف ال َب َج ّيل»ّ ،
ّ
ّ
ّ
ابن إلياس بن عمرو بن إلياس» ،وقال :ابن ابن ذاك ،يعني ّ
األول .واملصنّف أخذ
أن هذا سبط ّ
لألول ،وذاك ألنّه مل يكن من املو ّثقات ،فلم يعنونه.
عني العبارة من
النجايش من دون سبق عنوان ّ
ّ
النجايش ،الرقم.773-772 :
فأوجب ذلك االلتباس يف العبارة .فال تغفل» .الحظ :رجال
ّ
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وأخواه يعقوب ،ورقيم(((»(((.
األزدي
[ ]8/701عمرو بن إبراهيم
ّ

«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ
[ ]9/702عمرو بن مروان
ثقة(((.
[ ]10/703عمرو بن أيب نرص
(((
الرشعبي(((،
ثم موىل يزيد((( بن فرات
ّ
«واسمه زيد ،وقيل زياد ،موىل السكونّ ،

ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل (((و»(.((1

((( الحظ ترمجته يف الرقم.416 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.773 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
((( مل نعثر علی روايته عن الصادق .نعم ،روی عن الكاظم .الحظ :املحاسن439/2 :
ح.296
النجاش ،الرقم.774 :
((( هذا ك ّله من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.780 :
«عامر بن مروان» .الحظ :رجال
((( هذا ممَّا ذكره
النجاش يف ترمجة أخيه ّ
يّ
يّ
الطويس ،الرقم،3479 :
والربقي من أصحاب الصادق .الحظ :رجال
وذكره الشيخ
ّ
ّ
الربقي.35 :
رجال
ّ
((( (س)« :زيد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (هـ)« :فراش» .والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه.
النجايش ،ويف النسخ :فرات .ويف اإليضاح :فتات بالفاء والتاء
الشهيد« :هكذا يف كتاب
ّ
الرشعبي بالشني املعجمة املفتوحة والعني املهملة والباء املن ّقطة حتتها
املن ّقطة ،فوقها نقطتان.
ّ
النجايش ،الرقم ،778 :إيضاح االشتباه ،الرقم.439 :
نقطة» .الحظ :رجال
ّ
«الرشعي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،عة):
ّ
((( الحظ :الكايف 304/3 :ح 317/3 ،10ح 14/4 ،25ح 45/5 ،3ح 219/5 ،1ح.4
النجاشـي ،الرقم.778 :
( ((1هذا من رجال
ّ
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[ ]11/704عمرو بن منْهال(((ّ ،
بالالم.
«كويف ،ثقة»(((.
ّ

((( الشهيد« :يف اإليضاح وابن داوود  :املنهال ،بالتعريف» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم:
 ،438رجال ابن داوود ،261 :الرقم ،1114 :وفيه« :منهال».
النجاش،
النجاش يف ترمجة ابنه احلسن بن عمرو بن منهال .الحظ :رجال
((( هذا مأخوذ ممَّا ذكره
يّ
يّ
الرقم.133 :
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الباب ال َّثالث ع�شر :يف((( عي�سى
(سبعة رجال)
[ ]1/705عيسى بن جعفر بن عاصم
الكش ّ
أن أبا احلسن دعا له(((.
روى يِّ ّ

ويف الطريق أمحد بن هالل ،وهو عندي ضعيف؛ فهذه الرواية ال ِ
توجب تعديلاً

املرجحات((( .
لكنها عندي من ّ

[ ]2/706عيسى بن أيب منصور شلقان ،بالشني املعجمة ،والقاف ،والنون.
واسم أيب منصور
صبيح(((.
ٌ
((( (عة) مل ترد« :يف».
((( الحظ :رجال ِّ
«حممد بن قولويه قال :حدّ ثنا سعد
ـي ،603 :الرقم .1122 :والسند فيهّ :
الكش ّ
حممد بن الفرج».
ابن عبد اهلل ،قال :حدّ ثنا أمحد بن هالل ،عن ّ
حممد بن فرج .الحظ :الغيبة .351
ورواه الشيخً 
حممد بن يعقوب رفعه إىل ّ
أيضا عن ّ
((( الشهيد« :تفريع عدم التعديل من الرواية -عىل ضعف سندها -غري ج ّيد؛ ّ
ألن الدعاء له
خصوصا يف احلالة الواقعة يف الرواية ،ال يقتيض التعديل بوجه من الوجوه عىل تقدير حت ّققه،
ً
ِ
ِ
ِ
املرجحات»
وتعليقه عىل ضعفها ُيشع ُر بع ّليته يف عدم احلكم بالتعديل .وقوله« :لكنّها عندي من ّ
صحة السند ،أ ّما مع الضعف فال كام ال خيفى».
يتم مع ّ
إنّام ّ
((( الشهيد :قال ابن داوود« :و اعلم ّ
العرزمي وإ ن كان أبو منصور
أن هذا غري عيسى بن صبيح
ّ
اسمه صبيح ،لكنّه غري شلقان ،ومن أصحابنا من توهمّ ه إ ّياه ،والشيخ قد بينّ اختالفهام يف آخر
الطويس ،الرقم ،3655 ،3647 :رجال ابن داوود ،265 :الرقم=:
املبحث» .الحظ :رجال
ّ
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قال ابن بابويه« :وكنية عيسى أبو صالح»(((.
(((
حممد الفضل بن شاذان
حممد بن عيسى  ،قال :كتب ّإيل أبو ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

حممد بن أيب عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن سعيد بن يسار ،عن عبد
يذكر عن ّ

اهلل بن أيب يعفور ّ
أحب أن يرى رجلاً من أهل اجلنّة؛
أن الصادق قال يف عيسى :من ّ
فلينظر إىل هذا(((.

وعن الصادق أنّه خيار يف الدنيا ،وخيار يف اآلخرة.
حممد بن احلسن ابن الوليد،
وروى أبو جعفر بن بابويه يف ثبت أسامء رجاله عن ّ

حممد بن احلسن الص ّفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن إبراهيم بن
عن ّ
عبد احلميد ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن ابن أيب يعفور ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل إذ

(((
(((
خيارا
خيارا يف الدنيا ً
اقبل عيسى بن أيب منصور ،فقال له :إذا أردت أن تنظر إليه ً

(((

بأن تعدّ د ذكرمها يف رجال الشيخ ال ّ
املامقاين عىل هذا ّ
يدل عىل تعدّ دمها
= .1142وأورد العلاَّ مة
ّ
واق ًعا؛ ّ
مرارا عديدة باعتبار تعدّ د أوصافه وكناه وعناوينه.
ألن الشيخ قد يعنون الرجل الواحد ً
الحظ :تنقيح املقال.356/2 :
((( من ال حيرضه الفقيه.487/4 :
اخلراسانـي« :اعرتض عليه ّ
أن املكتوب اليه يف ِّ
حممد بن عيسى.
(((
ّ
حممد بن نصري ،ال ّ
ـيّ :
الكش ّ
الطاوويس:
الطاوويس» .الحظ :التحرير
وهو اشتباه من االقتصار يف املراجعة عىل التحرير
ّ
ّ
.597
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،330 :الرقم .600 :ومتن اخلرب هكذا« :إذا أردت أن تنظر إىل خيار يف
الكش ّ
الكش قبله .الحظ:
الدّ نيا وخيار يف اآلخرة؛ فانظر إليه» .وأ ّما ما ذكره يف املتن فهو مذكور يف يِّ ّ
الكش ،330-329 :الرقم.599 :
رجال يِّ ّ
((( (ح) :ينظر .وما يف املتن موافق للمصدر.
«خيارا».
خيارا» .ويف املصدر:
ً
((( (عة)« :إلی خيار» بدل« :إليه ً
«خيارا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :وخيار» بدل:
ً
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يف اآلخرة فلتنظر إليه(((.
وهذا الطريق حسن(((.
الكش« :سألت محدويه بن نصري عن عيسى؟ فقال :خيرِّ فاضل ،هو
قال أبو عمرو يِّ ّ

املعروف بشلقان ،وهو ابن أيب منصور ،واسم أيب منصور صبيح»(((.

يب صليب ،ثقة ،روى عن أيب عبد
النجايش« :عيسى بن َصبيح
وقال
العرزمي ،عر ّ
ّ
ّ

اهلل.(((»(((

حممد بن نصري ،عن الفضل بن شاذان،
الكش عن ّ
((( ُينظر :من ال حيرضه الفقيه ،487/4 :ورواه ّ يِّ
عن ابن أيب عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن سعيد بن يسار ،عن عبد اهلل بن أيب يعفور،
قال :كنت عند أيب عبد اهلل .الحظ :رجال
الكش ،330-329 :الرقم ،599 :وروی
يِّ ّ
حممد بن عيسى ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن أيب عبد اهلل .قرب
ّ
احلمريي قري ًبا منه عن ّ
اإلسناد 15 :ح.47
«ح ْسنُه ليس باملعنى املصطلح؛ ّ
ألن يف الطريق إبراهيم بن عبد احلميد ،وسيأيت أنّه
((( الشهيدُ :
قوي وإلاّ فضعيف ،وكيف كان فليس باحلسن،
واقفي ،فإن كان ثقة كام ذكره الشيخ؛ فالطريق ّ
ّ
جتوز يف إطالق احلسن عىل املو ّثق».
لك ّن املصنّف ّ
البهائي« :يف كونه حسنًا نظرّ ،
فإن احلسن ما كان روات��ه إمام ّية ممدوحني ،وإبراهيم بن
ّ
عبداحلميد ليس كذلك ،فينبغي أن يقول هذا طريق مو ّثق».
((( رجال ِّ
ـي ،330 :ذيل الرقم.600 :
الكش ّ
((( هتذيب األحكام116/10 :ح 117/10 ،79ح.84
النجاش ،الرقم ،804 :وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ
((( رجال
يّ
منهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم واحد منهم.
الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد.42 :
تنبيه:

العرزمي.الحظ :رجال
قال الشيخ يف رجاله من أصحاب الصادق :عيسى بن صبيح
ّ
الطويس ،الرقم.3655 :
ّ
الربقي=.30 :
الربقي يف أصحاب الصادق« :عيسى بن صبيح» .رجال
وقال
ّ
ّ
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القم ّي
[ ]3/707عيسى بن عبد اهلل ِّ
=ثم ّ
الطويس،
القريش» .رجال
إن الشيخ قال يف أصحاب الباقر« :عيسى بن أيب منصور
ّ
ّ
ّ
الرقم.1492 :

الطويس ،الرقم.3647 :
الكويف» .رجال
وقال يف أصحاب الصادق« :عيسى بن أيب منصور
ّ
ّ
الربقي.11 :
القريش» .رجال
الربقي يف أصحاب الباقر« :عيسى بن أيب منصور
وقال
ّ
ّ
ّ

الربقي.30 :
كويف» .رجال
ّ
وقال يف أصحاب الصادق« :عيسى بن أيب منصور موىل ّ

اخلوئي« :الظاهر ّ
قال الس ّيد
املسمى بعيسى بن أيب منصور رجالن :أحدمها من أصحاب
أن
ّ
ّ
رصح به
الربقي والشيخ ،واآلخر موىل
رصح به
الباقر ،وهو
ّ
ّ
كويف ،عىل ما ّ
قريش عىل ما ّ
ّ
الربقي والصدوق يف املشيخة.
ّ
ّ
ويدل عىل التعدّ د -مضا ًفا إىل ذلكّ -
كويف
أن
الربقي عدّ عيسى بن أيب منصور ،الذي هو موىل ّ
ّ
األول ،الذين أدركوا الباقر فلو كان
يف القسم الثاين من أصحاب الصادق بعد القسم ّ
األول.
الكويف الذي هو موىل متّحدً ا مع
القريش للزم أن يعدّ ه يف القسم ّ
ّ
ّ

ويرتتّب عىل ما ذكرناه ّ
أن الذي ثبت مدحه وجاللته بشهادة محدويه وداللة الصحيحة املتقدّ مة
عن الصدوق املؤ ّيدة بام رواه
الكش هو عيسى بن أيب منصور ،الذي هو من
ّ
احلمريي ،وما رواه يِّ ّ
القريش فهو جمهول مل يثبت له مدح.
أصحاب الصادق ،وأ ّما اآلخر
ّ
هيون اخلطبّ :
أن ما عثرنا عليه من روايات عيسى بن أيب منصور ،ك ّلها عن أيب عبد
والذي ّ
اهلل ،ومل نجد له رواية عن الباقر ،فال أثر للبحث عن حّ
االتاد والتغاير ،وإن كان الصحيح
هو التغاير» .معجم رجال احلديث ،194-193/14 :الرقم .9169
العرزمي مع عيسى بن أيب منصور.
ثم أقول« :ظاهر العلاّ مة يف املقام حّاتاد عيسى بن صبيح
ّ
ّ

ولكن قال ابن داوود يف عيسى بن أيب منصور :واعلم ّ
العرزمي،
أن عيسى هذا غري ابن صبيح
ّ
وإن كان أبو منصور اسمه صبيح ولكنّه غري شلقان ،ومن أصحابنا من تومهه إ ّياه والشيخ قد بني
اختالفهام» .رجال ابن داوود ،265 :الرقم.1142 :
اخلوئي« :ما ذكره ابن داوود هو الصحيحّ ،
وقال الس ّيد
ويدل عىل ذلك أمران:
ّ

الربقي والشيخ كال منهام مستقلاًّ  ،وهذا آية التغاير ولع ّله إىل ذلك أشار ابن داوود
األول :أنّه ذكر
ّ
ّ
يف قوله :والشيخ قد بينَّ اختالفهام.
النجايش ّ
الربقي والصدوق ّ
بأن ابن
رصح
رصح
ّ
ّ
بأن عيسى بن أيب منصور موىل ،وقد ّ
الثاين :أنّه قد ّ
يب صليب .هذا ،وال أثر للبحث عن حّ
االتاد والتغاير ،بعد اعتبار ّ
كل منهام» .معجم=
صبيح عر ّ
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حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن أمحد
الكش عن محدويه بن نصري ،عن ّ
روى يِّ ّ

حممد بن عيسی((( ،عن يونس بن يعقوب ّ
أن الصادق ق ّبل بني عينيه ،وقال له:
ابن ّ
أنت منّا أهل البيت(((.

وهذا الطريق واضح.
=رجال احلديث ،209/14 :الرقم.9206 :

التفريش« :والذي خيطر ببايل هّأنم واحد كام يظهر من
ولكن قال الس ّيد
الكش واخلالصة،
ّ
يِّ ّ
ومرة بعنوان:
ومرة بعنوان« :ابن شلقان»ّ ،
مرة بعنوان« :ابن أيب منصور»ّ ،
وما ذكره الشيخ ّ
ألن مثل هذا كثري يف كتابه مع قطعنا حّ
«ابن صبيح» ،ال ّ
يدل عىل التعدّ د؛ ّ
باالتاد» .نقد الرجال:
 ،386/3الرقم.4022 :

والتفريش والوجيزة والبلغة بعد اخلالصة
قال الوحيد« :ال خيفى ظهور حّاتادمها للمصنّف
ّ
والكش ،وذكر الشيخ إ ّياه متعد ًدا ال يقتيض كام ال خيفى عىل امل ّطلع بكتابه وحاله عىل أنّه لو
يِّ ّ
اقتىض لكان أزيد من اثنني» .تعليقة عىل منهج املقال.273-272 :

ثم ّ
الطويس ،الرقم.3650 :
إن الشيخ قال يف أصحاب الصادق« :عيسى شلقان» .رجال
ّ
ّ

وقال
الربقي.30 :
الربقي يف أصحاب الصادق :عيسى شلقان .رجال
ّ
ّ
الكش يف عيسى بن أيب منصور أنّه ابن أيب منصور.
ومقتضی ما ّ
مر عن يِّ ّ

والس ّيد
اخلوئي وإن قال بالتغاير يف سابقه ألجل تعدّ د العنوان إلاَّ أنّه قال يف املقام« :الصحيح
ّ
هو القول حّ
الربقي والشيخ هلام مستقلاًّ ؛ فلع َّله من جهة عدم
باالتاد لشهادة محدويه به ،وأ َّما ذكر
ّ
علمهام حّ
باالتاد ووروده ّ
بكل من العنوانني يف الروايات ،وعىل ما ذكرناه فيحكم باعتبار عيسى
أيضا» .معجم رجال احلديث ،229-228/14 :الرقم.9252 :
شلقان ً
((( (عة)« :أيب نرص» بدل« :عيسى» .وهو الصواب املوافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا
متّفقة علی ما أثبتناه.
حممد بن عيسى» ،فع ّلق
اخلراساين عليه وقال« :الصحيح
قد ورد يف الطبعة احلجر ّية« :أمحد بن ّ
ّ
حممد بن عيسى».
حممد بن أيب نرص ،ال أمحد بن ّ
أمحد بن ّ

الكش ،333 :الرقم.610 :
((( الحظ :رجال ّ يِّ

حممد بن
حممد بن حييى ،عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن أمحد بن ّ
اخلزاز ،عن يونس بن يعقوب .الحظ :االختصاص.195 :
الوليد ّ
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ي
[ ]4/708عيسى بن السرَّ ِ ّ
بغدادي ،موىل ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
الكرخي،
«أبو ال َي َسع
ّ
ّ
األسدي
ري((( -باجليم ،والراء قبل الياء وبعدها-
ّ
اجلر ْي ّ
[ ]5/709عيسى بن أعني َ
((( الكايف 19/2 :ح 21/2 ،6ح ،9ثواب األعامل.205 :
النجاش ،الرقم.802 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ

الرسي ،جعفر بن أمحد ،عن صفوان ،عن أيب اليسع ،قال:
الكش« :يف أيب اليسع عيسى بن
ّ
وقال يِّ ّ
قلت أليب عبد اهلل :حدّ ثني عن دعائم اإلسالم التي بنى عليها ،وال يسع أحدً ا من الناس
تقصري عن يشء منها ،الذي من قرص عن معرفة يشء منها كبت عليه دينه ومل يقبل منه عمله،
ومن عرفها وعمل هبا صلح دينه وقبل منه عمله ،ومل يضق به ما فيه بجهل يشء من األمور
جهله ،قال :فقال شهادة ألاَّ إله إلاَّ اهلل ،واإليامن برسول اهلل ،واإلقرار بام جاء به من عند
ثم قال :الزكاة والوالية يشء دون يشء ،فضل يعرف ملن أخذ به ،قال رسول اهلل :من
اهللّ ،
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ين َآمنُوا أطي ُعوا اهللَ َوأطي ُعوا
مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهل ّية ،وقال اهلل﴿ :يا أ هُّ َيا ا َّلذ َ
َ ِ
الر ُس َ ُ
ثم
َّ
عيل ،وقال اآلخرون :ال بل معاوية ،وكان حسن ّ
ول َوأوليِ األ ْم ِر منْك ُْم﴾ ،وكان ّ
ثم قال :أزيدك قال بعض القوم :زده
كان حسني ،وقال اآلخرون :هو يزيد بن معاوية ال سواءّ ،
ثم كان أبو جعفر ،وكانت الشيعة قبله ال يعرفون
عيل بن احلسنيّ ،
جعلت فداك! قالّ :
ثم كان ّ
ما حيتاجون إليه من حالل وال حرام إلاّ ما تعلموا من الناس ،حتّى كان أبو جعفر فتح هلم

وبينّ هلم وعلمهم ،فصاروا يعلمون الناس بعد ما كانوا يتع ّلمون منهم ،واألمر هكذا يكون،
واألرض ال تصلح إلاَّ بإمام ،ومن مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية ،وأحوج ما تكون إىل
هذا إذا بلغت نفسك هذا املكان ،وأهوى بيده إىل حلقه ،وانقطعت من الدنيا تقول لقد كنت عىل
الرسي :وكان أبو محزة وكان حارض املجلس ،أنّه قال :لك
رأي حسن .قال أبو اليسع عيسى بن
ّ
الكش ،426-424 :الرقم.799 :
فام تقول كان أبو جعفر إما ًما ّ
حق اإلمام» .رجال يِّ ّ
حممد ،عن صفوان بن حييى ،عن عيسى بن
ورواه
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
الكليني عن ّ
ّ
الرسي أيب اليسع .الحظ :الكايف 21-19/2 :ح.6
ّ

الرسي
حممد بن عبد اجل ّبار ،عن صفوان ،عن عيسى بن
عيل
ّ
ّ
األشعري ،عن ّ
وكذا رواه عن أيب ّ
أيب اليسع ،عن أيب عبد اهلل .الحظ :الكايف 21/2 :ذيل ح.6
مطبعي.
«اجلزيري» .وهذا غلط
((( (عة):
ّ
ّ
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كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«موىل ّ

العرزمي ،بالزاي بعد الراء.
[ ]6/710عيسى بن َصبيح -بفتح الصاد املهملة-
ّ

يب ص���ل���ي���ب ،ث����ق����ة ،وق������د ت����ق����دَّ م ذك������������ره((( ،روى ع��ن
«ع��������ر ّ
((( الحظ :الغيبة 310 :ح ،1من ال حيرضه الفقيه 301/3 :ح ،4080هتذيب األحكام380/6 :
ح.237
النجاش ،الرقم.803 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
روی
حممد بن عيسى بن عبيد عن ابن
ّ
الكليني عن عدّ ة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ّ
حج فصار إىل املوقف أقبل عىل الدّ عاء إلخوانه حتّى
أيب عمري قال« :كان عيسى بن أعني إذا ّ
يفيض النّاس ،قال :فقلت له :تنفق مالك وتتعب بدنك حتّى إذا رصت إىل املوضع ا ّلذي ّ
تبث
فيه احلوائج إىل اهلل أقبلت عىل الدّ عاء إلخوانك وتركت نفسك! قال :إنيّ عىل ثقة من دعوة
ويف ّ
شك من الدّ عاء لنفيس» .الحظ :الكايف 465/4 :ح.8
امللك يلَّ ،

حممد بن عيسى عن
حممد بن احلسن قال :حدّ ثنا سعد بن عبد اهلل عن ّ
ورواه يف االختصاص عن ّ
حممد بن أيب عمري عن بعض أصحابه .الحظ :االختصاص.68 :
ّ
تنبيه:

ّ
الشيباين،
إن الشيخ قال يف أصحاب الباقر« :عيسى وعبد امللك وعبد اجل ّبار ،بنو أعني
ّ
الطويس ،139 :الرقم.1466 :
إخوة زرارة بن أعني ومحران» .رجال
ّ

وقال
الربقي.11 :
الربقي يف أصحاب الباقر« :عيسى بن أعني موىل بني شيبان» .رجال
ّ
ّ

التسرتي« :أصل وجود هذا غري حم ّقق ،فأبو غالب الذي كان من ذاك البيت وكان
قال املح ّقق
ّ
بصدد استقصائهم يف رسالته مل يذكر هذا فيهم ال يف معروفيهم وال يف غري معروفيهمّ ،
ولعل
فتوهم كونه أخا زرارة» .قاموس الرجال ،304/8 :الرقم:
الشيخ رأی (عيسی بن أعني) مطل ًقا ّ
.5781

الربقي والشيخ .فعليه ما ورد
الربقي ،كام يظهر من املقارنة بني ما قاله
أقول :أصل الوهم من
ّ
ّ
«اجلريري» .الحظ :معجم رجال احلديث،196/14 :
يف األسانيد «عيسی بن أعني» مطل ًقا فهو
ّ
الرقم.9174 :
((( أي« :عيسی بن أيب منصور» املذكور يف هذا الباب ،الرقم.706 :
األول ،كام ّ
يدل عليه قوله( :وقد تقدّ م ذكره)=
الشهيد« :إن كان عيسى بن صبيح هذا هو ّ
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أيب عبد اهلل.(((»
[ ]7/711عيسى بن عبد اهلل بن سعد
خمتصا
العقيقي :إنّه يشبه أباه ،وكان
عيل بن أمحد
وجيها((( عند أيب عبد اهللًّ 
ً
ّ
قال ّ

به(((.

ِ
الطويس،
مرة ُأخرى .وإن كان غري السابق ،كام ذكره ابن داوود والشيخ
=فال وجه لذكره ّ
ّ
النجايش ما نَقلهّ ،
ألن عيسى بن َصبِيح ال َع ْر َز ِمي عىل هذا غري َشلقان
فال وجه لنقله ساب ًقا عن
ّ
الطويس ،الرقم.3655 :
السابق» .الحظ :رجال ابن داوود ،267 :الرقم ،1159 :رجال
ّ

البهائي« :إن كان هذا هو عيسی بن أيب منصور كام يشعر به قوله( :وقد تقدّ م ذكره) ،فال معنی
ّ
النجايش قبل هذه العبارة بعينها ،وإن كان غريه فال معنی
إلعادته والظاهر أنّه هو ،كام نقل عن
ّ
لقوله( :وقد تقدّ م ذكره)».

النجاش ،الرقم.804 :
((( هذا من رجال
يّ
«وجها».
((( (س ،هـ ،ت ،عة):
ً
((( استظهر الس ّيد
القم ّي املذكور يف هذا الباب .الحظ:
ّ
اخلوئي اتّـحاده مع عيسى بن عبد اهلل ّ
معجم رجال احلديث ،213/14 :الرقم.9213 :
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الباب الرابع ع�شر :العالء
(أربعة رجال)
[ ]1/712العالء بن فضيل بن يسار ،بالسني املهملة.
دي ،منسوب إىل هند بن زيد بن سود بن أسلم بن أطاف((( بن
أبو القاسم الن َّْه ّ

قضاعة(((.

برصي ،ثقة»(((.
«موىل
ّ

[ ]2/713العالء بن َرزين -بتقديم الراء املفتوحة عىل الزاي ،والنون بعد الياء

املن ّقطة حتتها نقطتان -اّ
القلء

(((

فضال ،وقال ابن عبدة((( الناسب :موىل يشكر ،كان يقيل
«ثقفي ،موىل ،قاله ابن ّ
ّ
األعرجي.
علـي
ّ
((( املعروف أنّه احلاف بن قضاعة ،وليس أطاف .دّ .
((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود زاد( :ليث) بني (زيد) و(سود) ،وجعل (سود) بالراء بدل
الواو ،وجعل بدل ( َأطاف) (احلاف) باحلاء ،فينبغي حتقيق احلال» .الحظ :رجال ابن داوود:
َّهدي نسبة إىل هَنْد بن زيد
 ،235الرقم ،983 :اللباب يف هتذيب األنساب ،336/3 :وفيه« :الن ّ
ابن ليث بن سود بن أسلم بن احلاف بن قضاعة».
النجاش ،الرقم.973 :
النجاش ،الرقم .810 :والحظ :رجال
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
يّ
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :العالء ّ
القالء» .هتذيب األحكام 262/4 :ح368/7 ،23
ح 201/8 ،56ح.12
((( (م ،ش ،ع)« :عقدة» .والصواب ما يف املتن ،فإنّه الناسب .وهو أبو بكر ّ
حممد بن عبدة العبقسيّ
املجدي يف أنساب الطالب ّيني.5 :
النسابة .الحظ:
ّ
الطرسويس ّ
ّ
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(((
حممد بن مسلم ،وتف ّقه((( عليه ،وكان
السويق ،روى عن أيب عبد اهلل ، وصحب ّ

وجها(((»(((.
ثقة جليل القدر ً

[ ]3/714العالء بن املقعد

«كويف ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ
[ ]4/715العالء بن حييى املكفوف
«كويف ،ثقة»(((.
ّ

((( الحظ :قرب اإلسناد 56 :ح ،182الكايف 182/5 :ح ،3هتذيب األحكام 318/7 :ح،23
 353/7ح 265/8 ،68ح.29
((( (ع)« :فقه».
«وجيها».
((( (س):
ً
النجاش ،الرقم .811 :وليس فيه« :جليل القدر» ،ولع ّله من
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
الفهرست ،الرقم ،500 :ففيه« :جليل القدر ،ثقة».
((( الحظ :الكايف 408/4 :ح.12-11
النجاش ،الرقم.812 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.813 :
العالمة يف املتن ك ّله من رجال
يّ
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الباب اخلام�س ع�شر :عامر
(رجالن)
[ ]1/716عامر بن عبد اهلل بن جذاعة

(((

علـي بن سليامن بن دواود
حممد بن قولويه ،عن سعد((( ،عن
ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط ،عن أيب احلسن موسىّ :
أن عامر
ال� ّ
�رازي ،عن ّ

عيل وحواري جعفر بن
ابن عبد اهلل بن جذاعة من حواري أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
حممد.(((
ّ

وروى حدي ًثا مرسـل((( ينايف ذلك ،والتعديل أرجح(((.

((( (س)« :جداعة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :سعيد» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق للمصدر ،وهو «سعد بن عبد اهلل».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،10 :الرقم.20 :
الكش ّ

حممد بن احلسن الص ّفار ،عن
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن ّ
حممد بن حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدثنا أمحد بن ّ
ّ
عيل بن أسباط عن أبيه أسباط بن سامل .االختصاص.62 :
عن
سليامن
بن
عيل
عن
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،407 :الرقم .764 :وفيه« :عامر بن جذاعة».
الكش ّ
((( الشهيد« :يف كون التعديل أرجح نظر؛ ّ
علـي بن سليامن وأسباط
ألن يف طريق حديث املدحّ ،
تضمن دعاء الصادق عليه بعدم
ابن سامل ،ومها جمهوال العدالة .وحديث اجلرح [الذي]
ّ
يرجح ،كام ال خيفى.
املغفرة مرسلة احلسني بن سعيد ،وهو ال يقرص عن مقاومة التعديل إن مل ّ
صحة اخلربين».
وباجلملة فحال الرجل جمهول ،لعدم ّ
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[ ]2/717عامر بن عبد قيس
عيل.(((»
«من ّ
الزهاد الثامنية ،كان مع ّ

((( رجال ِّ
ـي ،97 :الرقم ،154 :وانظر :اإلصابة ،61-60/5 :الرقم.6300 :
الكش ّ
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الباب ال�ساد�س ع�شر :عمران
(سبعة رجال)
األشعري
حممد بن عمران بن عبد اهلل
ّ
[ ]1/718عمران بن ّ

(((

«من أصحاب الرضا ،ثقة»(((.
[ ]2/719عمران بن احلصني
روى ال��ك�ِّش�يِّ ّ ع��ن ال��ف��ض��ل ب��ن ش����اذان أنّ���ه م��ن ال��ذي��ن رج��ع��وا إىل أم�ير
املؤمنني.(((
القم ّي
[ ]3/720عمران بن عبد اهلل ِّ

حممد بن مسعود ،عن احلسني بن عبيد اهلل((( ،عن عبد اهلل بن ّ
عيل،
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

القم ّي ،عن محاد الناب ّ
أن الصادقّ بره ّ
وبشه ،وقال:
عن أمحد بن محزة بن عمران ِّ

هذا من أهل بيت املختار(((.

حممد
القم ّي» .الكايف 438/3 :ح  .10وكذا بعنوان« :عمران بن ّ
((( وقع يف سند بعنوان« :عمران ّ
القم ّي» .هتذيب األحكام 217/3 :ح.47
ابن عمران ّ
الطويس ،الرقم.5335 :
((( هذا من رجال
ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم.78 :
الكش ّ
((( (س) :عبد اهلل.
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،333 :الرقم ،609 :وفيه« :من أهل بيت النجباء»=.
الكش ّ
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حممد ،عن احلسني بن عبيد اهلل ،عن
حممد بن مسعود
وروى ً
وعيل بن ّ
أيضا عن ّ
ّ

عيل ،عن أمحد بن محزة ،عن املرزبان بن عمران ،عن أبان بن عامرة((( ّ
أن
عبد اهلل بن ّ

الصادق قال عنه :هذا نجيب من قوم نجباء ،يعني أهل قم(((.

الكش« :قال احلسني :عرضت هذين احلديثني عىل أمحد بن محزة ،فقال:
ّ
ثم قال يِّ ّ

ال أعرفهام وال أحفظ من روامها يل»(((.

املخزومي ،الذي
القريش ،أبو احلسن
عيل بن عمران
قال
ّ
ّ
النجايش« :عبد اهلل بن ّ
ّ

ُيعرف بامليمون ،فاسد املذهب والرواية»(((.

ويمكن أن يكون هو الراوي هلذين احلديثني(((.
ُ
تعديل املشار إليه مع
وباجلملة فالتو ّقف الزم ،وال يثبت عندي هبذين احلديثني

املرجحات(((.
ما ذكرت ،بل مها من ّ

حممد بن مسعود ،عن أبيه،
حممد بن قولويه ،عن جعفر بن ّ
=ورواه يف االختصاص عن جعفر بن ّ
عيل ،عن أمحد بن محزة بن عمران
عيل بن ّ
حممد ،عن احلسني بن عبد اهلل ،عن عبد اهلل بن ّ
عن ّ
محاد الناب .االختصاص.69 :
القم ّي ،عن ّ
ّ
((( (عة)« :عثامن» بدل« :عامرة» .وهو املوافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،333 :الرقم.609 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي.625/2 :
الكش ّ
((( ّ
النجاش ،الرقم:
القرش» .الحظ :رجال
النجاش« :عليّ بن عبد اهلل بن عمران
إن الذي عنونه
يّ
يّ
يّ
.698
النجاش معارص لهّ ،
((( بل هو غريه قط ًعاّ ،
النجاش يقول« :صنّف كتاب
فإن
فإن الذي عنونه
يّ
يّ
احلج فس ّلم إ ّيل نسخته فنسختها» .رجال
احلج ...وكتاب الر ّد عىل أهل القياس؛ فأ ّما كتاب ّ
ّ
النجايش ،الرقم.698 :
ّ
املروي عنه هلام=،
املرجحات ،مع ضعف السند وجهالته وإنكار
ّ
((( الشهيد« :ال وجه لكوهنام من ّ
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[ ]4/721عمران بن مسكان
كويف ،ثقة»(((.
حممدّ ،
«أبو ّ
الزيتوين
[ ]5/722عمران بن موسى
ّ
«قم ّي ،ثقة»(((.
ّ
األسدي
[ ]6/723عمران بن ميثم بن((( حييى
ّ
«موىل ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،وأيب جعفر.(((»(((
احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
[ ]7/724عمران بن ّ

«ثقة ،ال يطعن عليه ،وكنيته أبو الفضل»(((.

=فينبغي التو ّقف».
النجاش ،الرقم.783 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.784 :
العالمة ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (عش ،م ل)« :أبو»( ،س)« :أبوه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) «:أيب جعفر وأيب عبد اهلل» بدل« :أيب عبد اهلل وأيب جعفر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
وكيفام كان ،الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 200/8 :ح .241وأ ّما روايته عن
الباقر فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم ،785 :وانظر :لسان امليزان ،350/4 :الرقم.1027 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
احللبي .الحظ :رجال
علـي بن أيب شعبة
حممد بن
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
ّ
ّ
النجاش يف ترمجة ّ
يّ
النجايش،
احللبي .رجال
أيضا :ترمجة أمحد بن عمر بن أيب شعبة
النجايش ،الرقم .885 :والحظ ً
ّ
ّ
ّ
الرقم.245 :
وأ ّما كنيته فمأخوذة من من ال حيرضه الفقيه.506/4 :

وعدّ ه الشيخ املفيد يف رسالته العدد ّية من الفقهاء ،واألعالم املأخوذ منهم احلالل واحلرام
والفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب
العدد.45 :
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الباب ال�سابع ع�شر :عا�صم
(رجالن)
الكوزي
[ ]1/725عاصم
ّ

«من كوز َض ّبة ،وقيل :إنّه من كوز بني مالك بن((( أسد ،ثقة ،روى عن جعفر بن

حممد.(((»(((
ّ

احلنفي
بضم احلاء -احلنّاط -بالنون-
ّ
[ ]2/726عاصم بن حمُ يدّ -

((( و(((

كويف ،ثقة ،عني صدوق ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو الفضل ،موىل ّ
((( (ع)« :من» بدل« :من» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :الكايف 164/2 :ح 19/6 ،5ح 33/6 ،6ح ،3معاين األخبار 265 :ح.1
((( ما نقله ّ
النجاشـي ،الرقم ،820 :وانظر :ميزان االعتدال:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
 ،352-350/2الرقم ،4047 :لسان امليزان ،219-218/3 :الرقم.980 :
حممد بن احلنف ّية.»
(((
ّ
البهائي« :من بني حنيفة قبيلة ،ومنها ّ
((( قد ورد بعنوان« :عاصم احلنّاط» .دالئل اإلمامة 340 :ح ،40هتذيب األحكام252/10 :
ح .34وكذا بعنوان« :عاصم اخل ّياط» .ثواب األعامل.120 ،118 ،107 :
((( الحظ :الكايف 98/1 :ح 109/1 ،7ح 15/3 ،1ح 202/5 ،2ح 331/5 ،2ح،6
أن ذلك ّ
السجاد ،إلاّ ّ
حمل تأ ّمل .الحظ:
 175/7ح ،10وغريها ،وقد وردت روايته عن
ّ
الكايف 91/1 :ح 3وقارنه مع التوحيد 283 :ح.2
النجاش ،الرقم.821 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
الكش« :عاصم بن محيد احلنّاط ،عاصم بن محيد احلنّاط موىل بني حنيفة ،مات بالكوفة».
وقال يِّ ّ
الكش ،367 :وانظر :هتذيب الكامل 482/13 :الرقم .3005
رجال يِّ ّ
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الباب الثامن ع�شر :عثمان
(ثالثة رجال)
[ ]1/727عثامن بن ُحنَيف -باحلاء املهملة املضمومة ،والنون املفتوحة ،والفاء

بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان« -من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني ،قاله

الفضل بن شاذان»(((.

مري ،بفتح العني.
[ ]2/728عثامن بن َسعيد -بفتح السني -ال َع ّ
حممد
«يكنّى أبا عمرو السماّ ن -يقال له :الز ّيات-
ّ
األسدي ،من أصحاب أيب جعفر ّ

عيل الثاين ،خدمه ،وله إحدى عرشة سنة ،وله إليه عهد معروف»(((.
ابن ّ
حممد.(((»
«وهو ثقة جليل القدر ،وكيل أيب ّ
مري.
واختلف يف تسميته بال َع ّ

فقيل« :إنّه ابن بنت أيب جعفر
العمري»(((.
العمري فنُسب إىل جدّ ه ،فقيل
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم ،78 :وانظر :هتذيب التهذيب ،104-103/7 :الرقم.241 :
الكش ّ

((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .5741 :وليس هذا يف أصحاب اجلواد كام ذكره
العالّمة ،بل هو مذكور يف أصحاب اهلادي.
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5879 :
((( ذكره الشيخ يف الغيبة.354 :
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وقيلّ :
حممد
العسكري قال :ال جيمع((( عىل امرئ بني((( عثامن وأبو
ّ
«إن أبا ّ

العمري»(((.
عمرو((( ،وأمر بكرس كنيته فقيل:
ّ
[ ]3/729عثامن بن حامد

«يكنّى أبا سعيد
الرجيبي((( -باجليم ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بني الياء األولی
ّ

واألخرية(((« ،(((»-من أهل كش ،ثقة»(((.

((( (هـ ،ع ل ،عش)« :ال جيتمع» بدل« :ال جيمع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،ش ،ع ،عش)« :أمر بني»« :امرئ بني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (م ،عة) « :أيب عمرو» بدل« :وأبو عمرو» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهو معطوف عىل
األعرجي.
عيل
جمرور؛ فاألوىل جعله
ّ
ً
جمرورا عىل الصواب .دّ .
((( رواه الشيخ يف الغيبة.354 :
«الوجيبي» .وما أثبتناه من« :حج»« ،ت»« ،س»« ،م ل»« ،ح»،
«الوجيني»( ،عش ،م):
((( (عة):
ّ
ّ
«ش»« ،هـ».
الشهيد« :ابن داوود جعل الباء نونًا» .الحظ :رجال ابن داوود ،232 :الرقم ،969 :وفيه:
ني».
«عثامن بن حامد ،أبو سعيد ُ
الو َج ْي ّ
((( (عة)« :والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والياء»( ،ش)« :والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والباء» بدل:
«والباء املن ّقطة حتتها نقطة بني الياء األولی واألخرية»( ،م ،ح) مل ترد« :حتتها نقطة».
«واملحكي عن اخلالصة يف املنهج وتنقيح املقال هكذا :باجليم والباء املنقطة
اخلراسانـي:
(((
ّ
ّ
حتت بني الياء األوىل واألخرية» .منهج املقال ،232/7 :تنقيح املقال (ط ق).244/2 :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6163 :
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الباب التّا�سع ع�شر :عقبة
(رجالن)
بضم العني ،وإسكان القاف -بن عمرو
األنصاري« ،صاحب
ّ
[ ]1/730عقبةّ -

عيل بالكوفة»(((.
رسول اهلل وخليفة ّ
[ ]2/731عقبة بن خالد

حممد ،عن ّ
الوشاء،
حممد بن مسعود ،قال :حدّ ثني عبد اهلل بن ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

(((
علـي بن عقبة ،عن أبيه ،قال :قلت أليب عبد اهللّ :
إن لنا خاد ًما
قال :حدّ ثني
ّ

ٍ
وحق
ال تعرف ما نحن عليه ،وإذا((( أذنبت ذن ًبا وأرادت((( أن حتلف
بيميـن ،قالت :ال ّ

الذي إذا ذكرمتوه بكيتم ،فقال :رمحكم اهلل من أهل البيت(((و(((.

((( ما نقله ّ
العالمة مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،754 :وانظر :اإلصابة ،432/4 :الرقم:
.5622
((( (هـ ،عة)« :حدّ ثني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (س ،عش ،عة)« :فإذا».
ـي سق ًطاّ ،
التسرتي« :الظاهر ّ
أن يف خرب ِّ
وأن األصل يف قوله :ذن ًبا وأرادت ذن ًبا
((( قال املح ّقق
ّ
الكش ّ
وأردنا تأديبها وأرادت» .قاموس الرجال.218/7 :
((( (ع)« :بيت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،344 :الرقم.636 :
الكش ّ
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الباب الع�شرون :عبد الأعلى
(رجالن)
عيل بن أيب شعبة
[ ]1/732عبد األعىل بن ّ

احللبي ،ثقة ،ال يطعن عليه»(((.
عيل
ّ
«أخو ّ
حممد بن ّ
[ ]2/733عبد األعىل موىل آل((( سام

(((

الكش ّ
أن الصادق أذن له يف الكالم؛ ألنّه يقع ويطري(((و(((.
نقل يِّ ّ

احللبي .الحظ :رجال
علـي بن أيب شعبة
مـمـا ذكره
ّ
حممد بن ّ
النجاشـي يف ترمجة ّ
ّ
((( هذا مأخوذ ّ
النجايش،
احللبي .رجال
أيضا :ترمجة أمحد بن عمر بن أيب شعبة
النجايش ،الرقم .885 :والحظ ً
ّ
ّ
ّ
الرقم.245 :
((( (عش ،ت) مل ترد« :آل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س)« :سامل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
البهائي« :املراد ّ
أن الصادق إنّام ّ
رخص له يف املجادلة مع املخالفني يف علم الكالم؛ ألنّه
(((
ّ
خملصا».
علم أنّه ال يصري ملز ًما منهم يف البحث؛ بل ك ّلام قرب إلزامه حصل لنفسه ً
الكش ،319 :الرقم.578 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
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الباب احلادي والع�شرون :عبيد
(ثالثة رجال)
الشيباين
[ ]1/734عبيد بن زرارة بن أعني
ّ

«روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة((( ثقة ،عني ،ال لبس فيه وال ّ
شك»(((.
«وكان أحول»(((.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 52/1 :ح 274/1 ،10ح 337/1 ،2ح،6
 339/1ح 449/1 ،12ح 254/2 ،31ح 278/2 ،13ح 341/2 ،8ح387/2 ،15
ح 504/2 ،12ح 642/2 ،2ح 37/3 ،11ح 103/3 ،10ح ،4كام أنّه يروي عن الباقر
أيضا .الحظ :الكايف 270/1 :ح 285/2 ،1ح.22
ً
((( (عة) مل ترد« :ثقة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.618 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من من ال حيرضه الفقيه ،441/4 :وقد عدّ ه الشيخ املفيد من الرؤساء األعالم،
ٍ
واحد منهم .الحظ:
املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،والذين ال يطعن عليهم ،وال طريق إىل ذ ّم
الر ّد عىل أصحاب العدد.41 :
تنبيه:

الربقي يف أصحاب الصادق« :عبيد اهلل بن زرارة بن أعني ،وكان عبيد أحول» .رجال
قال
ّ
الربقي.23 :
ّ

قال الس ّيد
صحت النسخة ومل يكن لفظ اجلاللة زائدً ا ،فهو متّحد مع عبيد بن
اخلوئي« :لو ّ
ّ
زرارة جز ًماّ ،
فإن املعروف املشهور والوارد يف الروايات هو عبيد بن زرارة ،وأ ّما عبيد اهلل بن
الربقي لغري املعروف=،
تعرض
زرارة فلم نعثر له عىل ذكر يف غري كالم
ّ
الربقي ،ومن البعيد جدًّ ا ّ
ّ
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[ ]2/735عبيد بن احلسن
«كويف ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
ّ

[ ]3/736عبيد بن عبد -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة« -ويكنّى أبا عبد اهلل اجلد ّيل-

باجليم -من أصحاب أمري املؤمنني .قيل :إنّه كان حتت راية املختار»(((.

التعرض ملن هو معروف مشهور.
=وتركه ّ

وتوهم ّ
أن قوله« :وكان عبيد أحول»؛ لبيان الفارق بني عبيد اهلل وعبيد ابني زرارة واضح
ّ
يتوهم ّ
أن األحول هو زرارة» .معجم رجال احلديث:
الفساد .وأ ّما تكرار كلمة عبيد فهو لئال ّ

 ،53/12الرقم.7407 :
النجاش ،الرقم.619 :
((( ما يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،650 :ولكن ّ
كل ذلك ال يقتيض تعديله بحيث يوجب
ِ
األول.
ذكره يف القسم ّ
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الباب الثاين والع�شرون :عبد الكرمي
(رجالن)
بضم العني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان،
[ ]1/737عبد الكريم بن عتبةّ -

اهلاشمي« ،من أصحاب أيب احلسن الكاظم ،ثقة»(((.
والباء املن ّقطة حتتها نقطة-
ّ

في اخلزّاز -باخلاء املعجمة ،والزاي قبل
[ ]2/738عبد الكريم بن هليل((( ُ
الـج ْع ّ

قاين((( -بالقاف -روى عن أيب
األلف وبعدها« -موىلّ ،
كويف ،ثقة ،عني ،يقال له اخلُ ْل ّ
عبد اهلل.(((»

الطويس ،الرقم .5052 :وزاد« :روى عن أيب عبد اهلل.»
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
((( (عة)« :هالل» .ولك ّن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه وهوموافق ملا يف رجال ابن
داوود ،228 :الرقم ،949 :وفيه« :يف ّ
خط الشيخ أيب جعفر :بن هالل» .إيضاح االشتباه،
الرقم.509 :
«احللقانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع ،ح):
ّ
النجايش ،الرقم.646 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
ّ
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الباب الثالث والع�شرون :عون
(رجالن)
[ ]1/739عون بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب
ف»(((.
«من أصحاب احلسني ،قتل معه بال ّط ّ
[ ]2/740عون بن سامل
«كويف ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
ّ

الطوسـي ،الرقم.1004 :
((( هذا من رجال
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.819 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب الرابع والع�شرون :يف((( عمار
(رجالن)
[ ]1/741عماّ ر بن يارس

(((

مي ،قال:
عيل بن احلكم ،عن سيف بن عمرية ،عن أيب بكر ا َ
حلضرْ َ ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ
ذر ،واملقداد،
قال أبو جعفر :ارتدّ الناس((( ّإال ثالثة نفر((( :سلامن
الفارسـي ،وأبو ّ
ّ

(((
(((
ثم رجع.
فعامر؟ قال :كان جاض جيضة ّ ،
قلت ّ :

((( (عش ،ش ،م  ،عة) مل ترد« :يف».
ِ
ِ
((( الشهيدَ :
ثم إىل املدينة ،و ُقتل
بدرا وا َملشاهدَ ك ّلها مع رسول اهلل وهاجر إىل احلبشة ّ
«ش ِهدَ ً
بص ّفني سنة سبع وثالثني وهو ابن ثالث وقيل :ابن أربع وتسعني سنة ،اإلكامل».
«إن الشيخ ذكر ّ
الشهيدّ :
أبوذر :لو تعود السيوف الی أيدينا
أن أمرياملؤمنني لـماّ ُأخذ للبيعة قال
ّ
كام كانت .وقال سلامن :لو أراد موالي لدعا عليهم ،فقال املقداد :موالي أعلم بام فعل» .رجال
ثم قال :ليت السيوف قد عادت
الكش ،8 :الرقم .16 :وفيه« :رضب أبو ذر بيده عىل األخرى ّ
يِّ ّ
بأيدينا ثانية ،وقال :مقداد لو شاء لدعا عليه ر ّبه ،وقال سلامن :موالنا أعلم بام هو فيه».
مروي يف كتاب الروضة من الكايف عن الباقر،
البهائي :حديث «ارتدّ الناس ّإال ثالثة»
(((
ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
اهلل﴿:وما محُ ََّمدٌ إِ اَّل َر ُس ٌ
مات َأ ْو
ويف آخره وذلك قول
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َ
ول َقدْ َخ َل ْ
َ
ت م ْن َق ْبله ُّ
ُقتِ َل ا ْن َق َلبتُم عىل َأعقابِكُم ومن ينْ َقلِب عىل ع ِقبي ِه َف َلن ي رُض اهللَ َشيئًا وسيج ِزي اهللُ َّ ِ
ين﴾
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
ْ ْ َ ْ
ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ
[آل عمران .]144 :الحظ :الكايف 246-245/8 :ح.341
((( (عة)« :أنفس» بدل« :نفر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ت ،س ،هـ)« :فقلت» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( قوله« :قد كان جاض جيضة» يروى باجليم قبل األلف والضاد املعجمة بعدها ،يقال=:
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ثم قال :إن أردت الذي مل ّ
يشك ،ومل يدخله يشء ،فاملقداد(((.
ّ
[ ]2/742عماّ ر بن مروان

«موىل بني ثوبان بن سامل ،موىل يشكر ،وأخوه عمرو((( ،ثقتان ،روى عن أيب عبد

اهلل.(((»(((

احلق جيضة أي عدل ،وجاض يف القتال إذا ّفر ،وأصل اجليض امليل عن اليشء،
=جاض عن ّ
حيصا
ويروى بإمهال احلاء والصاد من حاص عن اليشء إذا حاد عنه ،وحاص القوم يف القتال ً
وحيصة :أي جالوا جولة يطلبون ِ
الفرار ،واملحيص :املحيد واملهرب ،وبعض القارصين أمهل
يتفوه به ذو مسكة ما .رجال
احلاء وأعجم الضاد من حيض النساء ،وحتامل توجيهه بام ال ّ
الكش ،مع تعليقات الس ّيد الداماد.51/1 :
يِّ ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،11 :الرقم.24 :
الكش ّ

حممد بن احلسن
حممد بن احلسن ،عن ّ
عيل بن احلسني بن يوسف ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن ّ
احلرضمي.
عيل بن احلكم ،عن سيف بن عمرية ،عن أيب بكر
ّ
الص ّفار ،عن ّ
حممد بن إسامعيل ،عن ّ
االختصاص.10 :
مر ترمجة أخيه ،فراجع.
((( قد ّ
الغضائري74 :؛
الغضائري« :يروي عن أيب احلسن وأيب عبد اهلل» .رجال ابن
((( وقال ابن
ّ
ّ
فالحظ روايته عن الصادق يف :الكايف 301/2 :ح 439/2 ،4ح 665/2 ،10ح-17
 669/2 ،18ح 467/5 ،1ح 40/6 ،9ح 62/7 ،3ح ،17والحظ روايته عن الكاظم
يف :الكايف 109/2 :ح.3
النجاش ،الرقم.780 :
((( هذا كله منقول عن رجال
يّ
تنبيه:

حممد بن موسى
قال الصدوق يف املشيخة« :وما كان فيه عن عماّ ر بن مروان
الكلبي فقد رويته عن ّ
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن احلسن
ابن املتوكّل ،عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ

اخلزار ،عن عماّ ر بن مروان» .من ال حيرضه الفقيه.498/4 :
ابن حمبوب ،عن أيب أ ّيوب ّ

الكلبي الذي وقع يف املشيخة .فظاهر أو
فقد وقع الكالم يف حّاتاد من يف املتن مع عماّ ر بن مروان
ّ
رصيح مجاعة حّ
االتاد .هداية املحدّ ثني ،121 :طرائف املقال ،536/1 :الرقم ،5012 :خامتة
املستدرك ،7/5 :مستدركات علم رجال احلديث=.11/6 :
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الباب اخلام�س والع�شرون :يف الآحاد
(اثنان وعرشون اً
رجل)
املوصيل
[ ]1/743عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس
ّ

ست وعرشين
«أخو عبد العزيز ،يكنّى أبا القاسم ،سمع منه
التلعكربي سنة ّ
ّ

وثالثامئة ،وذكر أنّه كان ثقة»(((.

=ولكن قال الس ّيد
األردبييل يف جامعه [جامع الرواة ]723/4 :حّاتاد عماّ ر ابن
اخلوئي« :ظاهر
ّ
ّ
الكلبي ولكن اجلزم به مشكل جدًّ ا ،كيف ّ
الكلبي مل يثبت
وأن
اليشكري مع عماّ ر بن مروان
مروان
ّ
ّ
ّ
حممد بن سنان ،وأ ّما الراوي عن
أنّه ذو كتاب ،وعلی تقدير ثبوته فراوي كتاب
ّ
اليشكري هو ّ
والكلبي مل تثبت وثاقته.
اخلزاز ،رواه عنه احلسن بن حمبوب فهام رجالن
الكلبي فهو أبو أ ّيوب ّ
ّ
ّ
والذي يسهل اخلطب ّ
أن املذكور يف الروايات عماّ ر بن مروان بال تقييد فينرصف إلی من هو
اليشكري ،وعليه فال يبقی أثر مهم للبحث عن حّ
االتاد وعدمه.
املعروف وهو عماّ ر بن مروان
ّ
بقي هنا يشء وهو ّ
أن الصدوق روی باسناده عن ابن حمبوب عن أيب أ ّيوب عن عماّ ر بن مروان عن أيب
عبد اهلل ،والظاهر بمالحظة ما ذكره يف املشيخةّ :
الكلبي ولكن
أن املراد بعماّ ر بن مروان فيها هو
ّ
حممد بن يعقوب روی هذه الرواية عن عدّ ة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احلسن بن حمبوب
ّ
الكلبي .وبذلك يظ ّن ّ
أن املذكور يف املشيخة فيه حتريف من سهو
حممد بن مروان
ّ
عن أيب أيوب عن ّ
الكلبي فال وجود
الكلبي وأ ّما عماّ ر بن مروان
حممد بن مروان
ّ
ّ
النساخ والصحيح ّ
القلم أو من غلط ّ
له يف كتب الرجال» .معجم رجال احلديث ،276-277/13 :الرقم ،8657 :فتأ ّمل.
اليشكري إلاَّ ْ
والكلبي من باب
اليشكري
بأن يكون
التسرتي« :ال يمكن حّاتاده مع
قال املح ّقق
ّ
ّ
ّ
ّ
والنجايشّ ،
حممد بن سنان
اختالف النظر ووقوع السقط يف طرق فهرست الشيخ
فان طريقهام ّ
ّ

وطريق املشيخة أبو أ ّيوب اخلزاز» .قاموس الرجال ،14/8 :الرقم.5409 :
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6184 :
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[ ]2/744عروة القتّات ،بالقاف ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان قبل األلف وبعدها.
« ُأ ِ
قعد قاض ًيا بالكناسة ،ووصف للصادق هّأنم جيتمعون عنده وير ّد ذلك

حممد بن مسعود ،عن أمحد بن منصور ،عن
الكش عن ّ
إليكم ،قال :ال بأس ،روى ذلك يِّ ّ
الكنايس(((»(((.
أمحد بن الفضل
ّ

ثم السني املهملة -بن
[َ ]3/745عنْ َبسة -بالنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطةّ ،

بجاد((( ،باجليم بعد الباء املن ّقطة حتتها نقطة.

قال
الكش عن محدويه« :سمعت أشياخي يقولونَ :عنْ َبسة بن بجاد كان خيرّ ً ا
يِّ ّ

فاضلاً »(((.

النجايشَ « :عنْ َبسة بن بجاد العابد ،موىل بني أسد ،كان قاض ًيا ثقة ،روى عن
وقال
ّ

أيب عبد اهلل.(((»(((

((( الشهيد« :األمحدان جمهوالن ،ومع ذلك فال داللة يف احلديث عىل قبول روايته».
التسرتي« :الظاهر ّ
حمرف« :مفت ًيا» لقوله« :نجتمع عنده
قال املح ّقق
ّ
أن قوله يف اخلرب« :قاض ًيا» ّ
فنتك ّلم» كام ّ
أن الظاهر وقوع سقط يف السند ،فأمحد بن الفضل إنّام يروي عن الصادق
مفضل بن مزيد».
بالواسطة ،كام يشهد له إسناده يف علباء ،ويف أيب بصري
املرادي ،ويف ّ
ّ
هم إلاّ ّ
«كام ّ
أن يقال
أن وصفه
بالكنايس ً
أيضا غري صحيح ،ففي تلك املواضع بدون وصف .ال ّل ّ
ّ
حمرف بسقط قبله أو بعده» .قاموس
بوقوع سقط قبل أمحد بن الفضل
الكنايس .وباجلملة السند ّ
ّ
الرجال.196-195/7 :
((( رجال ِّ
ـي ،371 :الرقم.692 :
الكش ّ
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عنبسة العابد» .الكايف 100/2 :ح 301/2 ،4ح،8
 347/2ح 427/2 ،5ح ،6وغريها.
((( رجال ِّ
ـي ،372 :الرقم.697 :
الكش ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 345/6 :ح 260/8 ،2ح 394/8 ،373ح،593
أن ذلك ّ
األمايل (للصدوق) 237 :ح ،4وغريها ،وقد ورد روايته عن الباقر ،إلاَّ ّ
حمل تأ ّمل.
الحظ :املحاسن 171/1 :ح 139وقارنه مع شواهد التنزيل لقواعد التفضيل389/2 :
ح.1039
النجاش ،الرقم .822 :الحظ ترمجة «عنبسة بن مصعب» يف القسم الثاين ،ففيه=
((( رجال
يّ
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[ ]4/746عبادة بن الصامت
ذر((( ،ممّن أقام بالبرصة ،وكان شيع ًّيا»(((.
«ابن أخي أيب ّ
«من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني. (((»
[ ]5/747علقمة -بالقاف -بن قيس
يب بن قيس»(((.
عيل ،وأخوه ُأ ّ
«قتل بص ّفني مع ّ
[ ]6/748عجالن ،أبو صالح

قال
عيل بن فضال
الكش« :قال ّ
عيل بن احلسن بن ّ
حممد بن مسعود :سمعت ّ
يِّ ّ

يقول :عجالن ،أبو صالح ،ثقة»(((.

=ما يرتبط باملقام.
ِّ
ـي عن الفضل بن
اخلراسانـي« :كذا عنونه املريزا ،وحكى كونه من السابقني عن
(((
ّ
الكش ّ
املامقاين
األنصاري ،وتن ّظر فيه
اخلزرجي
ثم ذكره بعده عبادة بن الصامت بن قيس
ّ
ّ
شاذانّ ،
ّ
غفاري وهو
ذر .كيف وهو
ّ
بأنام إن كانا واحدً ا فعبادة بن الصامت املعروف مل يكن ابن أخي أيب ّ
هّ
ثم مل يقم بالبرصة .وإن كان هذا غري ذلك ،فهو غري معروف هبذا العنوان ،فافهم».
خزرجيّ ،
ّ
منهج املقال.288/6 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .649 :وفيه :عبد اهلل بن الصامت .ومثله يف رجال
ابن داوود .207 :نعمّ ،
إن ابن داوود عنون« :عبادة بن الصامت» ،وذكر فيه ما ذكر يف املتن.
الحظ :رجال ابن داوود ،219 :الرقم.911 :
((( رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم.78 :
الكش ّ
اخلزرجي ،وليس هو بابن أخي أيب ذر ،كام
أقول« :الذي من السابقني هو عبادة بن الصامت
ّ

ال خيفی» .والحظ :معجم رجال احلديث ،223/9 :وانظر :هتذيب الكامل-120/15 :
 ،121الرقم.3339 :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.757 :
((( رجال ِّ
ـي ،411 :الرقم.772 :
الكش ّ
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قال« :قال أبو عبد اهلل :يا عجالن ،كأنيّ أنظر إليك إىل جنبي والناس يعرضون

عيل»(((.
ّ

[ ]7/749عبد اخلالق بن عبد ر ّبه

(((

«من موايل بني أسد ،من صلحاء املوايل»(((.
حممد ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن
حممد بن مسعود ،عن عبد اهلل بن ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

عبد اخلالق ،قال :ذكر أبو عبد اهلل أيب؛ فقال :صلىّ اهلل عىل أبيك -ثال ًثا(((.
والظاهر ّ
أن «أبا عبد اهلل» هو« :الصادق».
[ ]8/750عبد الرحيم بن عبد ر ّبه

(((

قال
الكش« :شهاب ،وعبد الرحيم ،وعبد اخلالق ،ووهب ،ولد عبد ر ّبه ،من
يِّ ّ

موايل بني أسد من صلحاء املوايل»(((.

قال«:وحدثني أبو احلسن محدويه بن نصري ،قال :سمعت بعض املشايخ ،يقول:

وسألته عن وهب وشهاب وعبد الرحيم بن عبد ر ّبه وإسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد
((( رجال ِّ
ـي ،411 :الرقم.772 :
الكش ّ
رصحيا مع إخوته يف إسامعيل بن عبداخلالق بقوله( :ك ّلهم
مر توثيقه
(((
ً
ّ
اخلراسانـي« :وقد ّ
ثقات)».
((( رجال ِّ
ـي ،413 :الرقم.778 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،413 :الرقم.779 :
الكش ّ
حممد بن خالد
الكش ،406 :الرقم:
مرة أخری عن عبد اهلل بن ّ
«ورواه ّ
ّ
الطياليس ،إلخ» .رجال يِّ ّ
.762
مر ترصيح من شيعه مع إخوته يف إسامعيل بن عبداخلالق»
(((
ّ
اخلراسانـي« :قد ّ
((( رجال ِّ
ـي ،413 :الرقم .778 :وفيه بدل« :عبد الرحيم»« :عبد الرمحن».
الكش ّ
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ر ّبه؟ فقال :ك ّلهم خيار ،فاضلون ،كوف ّيون»(((.
النهاوندي
[ ]9/751عبد اجل ّبار بن املبارك
ّ
عيل اجلواد كتا ًبا
الكش -من طريق فيه ضعف -أنّه كتب له ّ
حممد بن ّ
روى يِّ ّ

الضالل((( .
بعتقه ،وقدكان((( سبا ُه أهل َّ

األسدي
[ ]10/752علباء -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة -بن دراع -بالدال املهملة-
ّ
الكش عن أمحد بن منصور ،عن أمحد بن الفضل ،عن ابن أيب عمري ،عن
روى يِّ ّ

(((
(((
شعيب
حممد بن فارس،
ّ
العقرقويف  ،عن الباقر ،وعن مسعود  ،عن إبراهيم بن ّ

عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن شهاب بن عبد ر ّبه((( ،عن الصادق
((( رجال ِّ
ـي ،414 :الرقم .783 :وفيه بدل« :عبد الرحيم»« :عبد الرمحن».
الكش ّ

اخلوئي« :كذا يف رجال الشيخ،
قال الس ّيد
والكش املطبوعني ،ويف بعض النسخ غريمها،
ّ
يِّ ّ
ولكن يف اخلالصة ،واملوىل
الكش ،قال أبو عمرو :شهاب وعبد
ّ
القهبائي يف ترمجة شهاب ،عن يِّ ّ
التفريش .ويف
الكش ،عىل ما ذكره الس ّيد
ّ
الرحيم وعبد اخلالق ،إلخ .وكذلك يف بعض نسخ يِّ ّ

النجايش يف ترمجة إسامعيل بن عبد اخلالق :عمومته شهاب وعبد الرحيم ووهب،
مجيع نسخ
ّ
إلخ.

يطمأن ّ
ّ
وبذلك
الكش هنا ،وكذلك ما يف ترمجة (وهب) من ذكر (عبد
بأن ما يف بعض نسخ يِّ ّ
الرمحن) بدل( :عبد الرحيم) حتريف ،والصحيح :هو (عبد الرحيم) ،وال وجود لـ( :عبد الرمحن
ابن عبد ر ّبه) هذا الذي هو من املوايل» .معجم رجال احلديث ،364/10:الرقم.6403 :
((( (هـ ،م)« :قد كان».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،568 :الرقم .1076 :هذا ،ولكن روی ابن شهرآشوب قري ًبا منه عن
الكش ّ
بكر بن صالح ،عن عبد اهلل بن املبارك .الحظ :مناقب آل أيب طالب.208/4 :
((( (عة) زيادة« :عن أيب بصري» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
«حممد بن مسعود» .وهو موافق للمصدر .الحظ :اهلامش السابق.
((( (عة)ّ :
((( (عة) زيادة« :عن أيب بصري» .وهو موافق للمصدر .الحظ :اهلامش السابق.
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أنّـهام ضمنا لعلباء بن دراع وأليب بصري اجلنّة(((.
األول أمحد بن الفضل ،وهو
واقفي(((.
ويف طريق ّ
ّ
العقيقي ،عن أبيه ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى،
عيل بن أمحد
ّ
وروى ّ

عن شعيب بن أعني ،عن أيب بصري ّ
أن الباقر((( ضمن لعلباء بن دراع اجلنّ َة ،وليس

شعيب أخا ُب َكيرْ وزرارة.

دي -بالدّ ال املهملة -بن حاتم
[َ ]11/753ع ُّ
«قال الفضل بن شاذان :إنّه من الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني.(((»
عيل
عيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن ّ
[ ]12/754عبد العظيم بن عبد اهلل بن ّ
((( و(((
ابن أيب طالب
الكش ،200-199 :الرقم.352-351 :
((( الحظ :رجال ّ يِّ
حممد بن مسعودّ ،
فإن ِّ
ـي روامها م ًعا عنه،
(((
ّ
الكش ّ
اخلراسانـي« :سقط عن ّأول هذا احلديث ّ
والواقفي
الكنايس
املامقاين :هو هنا
وسقط عن آخرمها أبو بصري ،وأ ّما أمحد بن الفضل فقال
ّ
ّ
ّ
اخلزاعي؛ فتد ّبر».
ّ
((( (عة)« :الصادق».
((( رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم ،78 :وانظر :هتذيب التهذيب ،151-150/7 :الرقم.331 :
الكش ّ
َص عىل
الري ،وقربه ُيزار ،وقد ن ّ
((( الشهيد« :هذا هو عبد العظيم املدفون يف مسجد الشجرة يف ّ
عيل بن موسى الرضا قالَ « :م ْن زار قربه َو َج َب ْت له اجلنّة» ،ذكر ذلك بعض
زيارته اإلمام ّ
النسابني» .الحظ :ا َملجدي.35 :
ّ
نص عىل زيارته بقوله :هو
أقول« :قد أشكل العلاّ مة
املامقاين عىل كون اإلمام الرضا قد ّ
ّ
اشتباه غريب ،رضورة ّ
أن عبد العظيم مل يكن ىّ
ينص عىل زيارته،
متوف يف زمان الرضا حتّى ّ
وظنّي ّ
أن الراوي روى تنصيص أيب احلسن عىل زيارته مريدً ا بأيب احلسن الثالث ،وهو اهلادي؛

فاشتبه عىل الشهيد وزعمه الرضا فأبدله به ،فتد ّبر جدًّ ا» .تنقيح املقال (ط ق).157/3 :
احلسني» .الكايف391/1 :ح ،8االحتجاج=:
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عبد العظيم
ّ
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«أبو القاسم ،له كتاب خطب أمري املؤمنني ،كان عابدً ا ِ
ور ًعا»(((.
له حكاية ّ
تدل عىل حسن حاله ذكرناها يف كتابنا الكبري(((.
حممد بن بابويه« :إنّه كان مرض ًّيا»(((.
قال ّ
=.449/2
النجاش ،الرقم.653 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،فقال« :قال أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل :حدّ ثنا جعفر بن
((( ولع ّلها هي التي نقلها
يّ
حممد بن خالد
عيل بن احلسني
ّ
السعدآبادي قال :حدّ ثنا أمحد بن ّ
ّ
حممد أبو القاسم قال :حدّ ثنا ّ
الري هار ًبا من السلطان ،وسكن رس ًبا يف دار رجل من الشيعة
الربقي قال :كان عبد العظيم ورد ّ
ّ
رتا؛
يف سكّة املوايل ،فكان يعبد اهلل يف ذلك الرسب ،ويصوم هناره ،ويقوم ليله ،وكان خيرج مست ً
فيزور القرب املقابل قربه ،وبينهام الطريق ،ويقول :هو قرب رجل من ولد موسى بن جعفر.
حممد حتّى
فلم يزل يأوي إىل ذلك الرسب ،ويقع خربه إىل الواحد بعد الواحد من شيعة آل ّ
عرفه أكثرهم؛ فرأى رجل من الشيعة يف املنام رسول اهلل قال لهّ :
إن رجلاً من ولدي حيمل
من سكّة املوايل ،ويدفن عند شجرة التفاح ،يف باغ عبد اجل ّبار بن عبد الوهاب وأشار إىل املكان
ألي يشء تطلب
الذي دفن فيه -فذهب الرجل ليشرتي الشجرة ومكاهنا من صاحبها فقال لهّ :
الشجرة ومكاهنا؟ فأخربه بالرؤيا ،فذكر صاحب الشجرة أنّه كان رأى مثل هذه الرؤيا ،وأنّه
قد جعل موضع الشجرة مع مجيع الباغ وق ًفا عىل الرشيف والشيعة يدفنون فيه ،فمرض عبد
ليغسل ُو ِجد يف جيبه رقعة فيها ِذكر نسبه ،فإذا فيها :أنا أبو القاسم
العظيم ومات ،فلماّ ُج ّرد َّ
عيل بن أيب طالب .»رجال
عيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن ّ
عبد العظيم بن عبد اهلل بن ّ
النجايش ،الرقم.653 :
ّ
((( من ال حيرضه الفقيه.468/4 :
حممد بن حييى الع ّطار عن
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه عن ّ
وقال ابن قولويه« :حدّ ثني ّ
الري قال :دخلت عىل أيب احلسن
العسكري ،فقال :أين كنت؟ فقلت :زرت
ّ
بعض أهل ّ
عيل ،فقال :أما إنّك لو زرت قرب عبد العظيم عندكم لكنت كمن زار احلسني.»
احلسني بن ّ
كامل الزيارات 324 :ح.1
حممد بن حييی.
عيل بن أمحد ،عن محزة بن القاسم
ّ
العلوي ،عن ّ
وروی الصدوق مثله حدّ ثنا ّ
الحظ :ثواب األعامل=.99 :
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بضم العني
رامي(((-
[ ]13/755عبد الصمد بن بشري -بالياء قبل الراء -ال ُع ّ
ّ

كويف ،ثقة ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
املهملة -ال َع ْب ّ
دي« ،موالهم ّ

[ ]14/756عبد املؤمن بن القاسم((( بن َق ْيس بن َق ْيس بن َق ْهد((( -بفتح القاف

األنصاري
وإسكان اهلاء-
ّ

«روى عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر ،(((ثقة هو وأخوه ،وهو أخو أيب مريم عبد

يب»(((.
الغ ّفار بن القاسم ،وقيس بن قهد ،صحا ّ

عيل بن
=«وروي عن أيب تراب
الروياين ،قال :سمعت أبا ّ
محاد ال� ّ
�رازي يقول :دخلت عىل ّ
ّ
برس من رأى؛ فسألته عن أشياء من احلالل واحلرام ،فأجابني فيها ،فلماّ و ّدعته قال
ّ
حممدّ 
محاد إذا أشكل عليك يشء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم بن عبد اهلل
يل :يا أبا ّ
السالم» .مستدرك الوسائل.321/17 :
احلسني ،واقرأه منّي ّ
ّ
«العرابـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
((( الحظ :الكايف157/2 :ح437/2 ،32ح509/5 ،3ح255/8 ،3ح ،365هتذيب األحكام:
 72/5ح ،47كام أ ّن��ه قد ورد روايته عن الباقر .الح��ظ :بصائر الدرجات192/1 :
ح.6
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.654 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (حج ،ع ،عش ،ح ،ت ،هـ ،س) مل ترد« :بن القاسم» .وما أثبتناه من (م) و(ش) ،وهو املوافق
للمصدر.
((( (ش)« :قهدة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الباقر يف املحاسن 485/2 :ح ،536بصائر الدرجات 512/1 :ح،24
الكايف 332/6 :ح  ،6من ال حيرضه الفقيه115/2 :ح ،1885معاين األخبار336 :ح،1
الكايف 234/8 :ح ،310وأ ّما روايته عن الصادق ففي :املحاسن11/1:ح ،33الكايف:
131/8ح ،102ثواب األعامل ،175 :اخلصال 349/2 :ح ،24معاين األخبار 157 :ح.1
النجاش ،الرقم .655 :وفيه« :يكنّى عبد املؤمن بأيب عبد اهلل،
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
كوفـي ،توفيّ سنة سبع وأربعني ومائة وهو ابن إحدى وثامنني سنة» ،وانظر :فهرست ابن
ّ
النديم ،275 :ميزان االعتدال ،670/2 :الرقم.5278 :
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األزدي
[ ]15/757عرفة
ّ

«من أصحاب أمري املؤمنني ،كان رسول اهلل  دعا له ،فقال :ال ّلهم بارك له

يف صفقة يمينه»(((.

[ ]16/758عوف بن احلارث
بدري»(((.
«من أصحاب أمري املؤمنني،
ّ

ثم
ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتانّ ،
[ ]17/759عتيق -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان؛ ّ

القاف -بن معاوية بن الصامت

«فارس رسول اهلل.(((»
األزدي».
((( هذا من رجال الطوسيّ  ،الرقم .647 :وفيه« :عرفة
ّ

اخلراسانـي« :اعرتض عليه ّ
البارقي ،واملصنّف تبع الشيخ يف ذلك ،لك ّن
أن الدعاء يف عروة
ّ
ّ
حّ
ّ
املدين ،ولعلهام واحد .أقول :مع فرض االتاد يمكن فرض تعدّ د
الشيخ ذكر الدعاء يف عرفة
ّ
خصوصا ّ
هم بارك له يف صفقة
الدعاء،
ً
أن الدعاء هنا بصيغة الغيبة ويف عروة بصيغة اخلطاب :ال ّل ّ
يمينك.

البارقي قال :عرض
أقول :روي يف عدّ ة مصادر العا ّمة عن عروة بن أيب اجلعد
للنبي جلب
ّ
ّ
ِ
فاشرت لنا شاة ،فأتيت اجللب فساومت صاحبه
دينارا وقال :أي عروة ائت اجللب
فأعطاين
ً
فاشرتيت منه شاتني بدينار فجئت أسوقهام -أو قال :أقودمها -فلقيني رجل فساومني فأبيعه
شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة ،فقلت :يا رسول اهلل هذا ديناركم وهذه شاتكم! قال:
وصنعت كيف؟ قال :فحدثته احلديث ،فقال :ال ّلهم بارك له يف صفقة يمينه» .مسند أمحد بن
حنبل ،376/4 :السنن الكربى ،112/6 :تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق119/2 :
((( هذا من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،674 :وانظر :اإلصابة ،615-614/4 :الرقم.6107 :
((( هذا من رجال الطوسيّ  ،الرقم .677 :وفيه زيادة« :من بني زريق من اخلزرج ،يكنّى :أبا ع ّياش
الزرقي» ،وانظر :اإلصابة ،173/12 :الرقم.8629 :
ّ
التسرتيّ :
قال املح ّقق
اجلزري يف الكنى عن ابن
النبي مل يذكره أحد ،فعنونه
ّ
ّ
«إن كونه فارس ّ
أيضا ومل ينقل عن أحد كونه فارسه ،ومل أدر من أين جاء به الشيخ يف الرجال=،
منده وأيب نعيم ً
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ِ
أخريا -بن القاسم بن ثابت-
[ ]18/760عيص -بكرس العني والصاد املهملة ً

بالثاء -ال َب َج ّيل

يب ،يكنّى أبا القاسم ،ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن
�ويف ع��ر ّ
«ك� ّ

موسى ،(((هو وأخوه الربيع ابنا أخت سليامن بن خالد األقطع»(((.
[ ]19/761العزيز بن زهري
«أحد بني كشمرد((( ،من أهل مهدان ،وكيل»(((.

بضم العني ،وفتح التاء املن ّقطة ،فوقها نقطتان -بن
[ُ ]20/762عتيبة(((-
ّ

ميمون

(((

حسان شاعره مع ثبوت نصبه،
=مع أنّه لو فرض ّ
صحته ال يغني شي ًئا ،فهل هو إلاّ ككون ّ
اغرتارا بقول الشيخ يف الرجال« :فارسه» يف غري حم ّله» .قاموس
فعنوان العلاّ مة يف اخلالصة له
ً
الرجال.108/7 :
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 322/2 :ح 485/2 ،4ح 543/3 ،6ح58/4 ،4
ح 97/4 ،1ح 125/4 ،4ح 127/4 ،3ح 128/4 ،5ح 135/4 ،2ح 154/4 ،3ح،3
 344/4ح ،1إلاّ أنّه مل نعثر علی روايته عن الكاظم.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.824 :
العالمة يف املتن ك ّله من رجال
يّ
((( (س ،هـ ،ش)« :كشمرو» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد اهلمذانيّ » .رجال
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
علـي بن إبراهيم بن ّ
«حممد بن ّ
النجاش يف ترمجة ّ
يّ
النجايش ،الرقم.928 :
ّ
النجاش،
رجال
يف
ملا
موافق
وهذا
.504
الرقم:
االشتباه،
إيضاح
«عيينة».
اإليضاح:
يف
((( أثبته
يّ
الطويس ،الرقم ،3733 :إلاّ ّ
أن ما أثبته العلاّ مة يف اخلالصة موافق ملا يف
الرقم ،825 :رجال
ّ
رجال ابن داوود ،232 :الرقم.967 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :عيينة ب ّياع القصب» .املحاسن 157/1 :ح ،90بصائر
الدرجات499/1 :ح ،13الكايف 126/7 :ح ،7كامل الزيارات147 :ح ،3هتذيب األحكام:
 298/3ح.16
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«ب ّياع القصب ،ثقة ،عني ،موىل بجيلة»(((.
عيل
[]21/763
ّ
العمركي بن ّ

البوفكي -وبوفك قرية من قرى نيشابور((( -شيخ من أصحابنا،
حممد
ّ
«أبو ّ

ثقة(((»(((.

[ ]22/764عطية بن احلارث
(((
ّ
داين
مـمن يقول بوالية أهل
الكويف،
تابعي ،قال ابن ُع ْقدة :إنّه كان ّ
ّ
أبو روق اهل َ ْم ّ

البيت.

النجايش ،الرقم.825 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ

((( (عش ،ع)« :نيسابور».
((( (ع) زيادة « :عظيم ».
((( ما نقله ّ
النجاشـي ،الرقم.828 :
العالمة مأخوذ من رجال
ّ
«اهلمذانـي» .والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش الالحق.
((( (ع ،ت):
ّ
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()1

يف الفاء

وفيه ثالثة أبواب

ثم العدد يف سائر الفصول يف هذه النسخ إلی آخر
(( )1عش ،ت ،ح ،هـ ،ع)« :الثامن عرش» بدل« :التاسع عرش»ّ ،
يقل بواحد ،فنحن مل نذكر هذا االختالف يف الباقيّ ،
الكتاب ّ
ولعل هذا من الشواهد علی ّ
أن العلاّ مة زاد علی
اخلالصة شيئًا فشيئًا.

الباب الأ ّولُ :ف َ�ض ْيل

(((

(رجالن)
[ ]1/765ال ُف َض ْيل بن يسار -بالسني املهملة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان-

دي
الن َّْه ّ

برصي ،ثقة ،عني ،جليل القدر ،روى عن الباقر
يب صميم(((،
ّ
«أبو القاسم ،عر ّ

والصادق ،(((ومات يف أ ّيام الصادق.(((»

قال
وحممد بن
حممد بن قتيبة ،عن الفضل بن شاذان
ّ
عيل بن ّ
الكش« :حدّ ثني ّ
يِّ ّ

مسعود ،قال :كتب إ ّيل الفضل بن شاذان عن ابن أيب عمري ،عن عدّ ة من أصحابنا قال:
ِ
[احلج:
ني﴾
كان أبو عبد اهلل إذا نظر إىل الفضيل بن يسار مقبلاً قالَ ﴿ :بشرِّ ِ ا ْل ُـمخْ بِت َ
ّ
 ،]34وكان يقولّ :
حيب أصحاب
إن فضيلاً من أصحاب أيب ،وإنيّ
ألحب الرجل أن ّ
ّ
((( (س ،عة)« :الفضيل».
((( (س)« :صحيح» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الباقر يف :الكايف 147/1 :ح 210/1 ،6ح 289/1 ،7ح368/1 ،4
ح 437/1 ،5ح 269/2 ،7ح 270/2 ،4ح ،8وغريها ،وأ ّما روايته عن الصادق ففي:
الكايف 103/1 :ح 132/1 ،11ح 222/1 ،3ح 371/1 ،4ح 376/1 ،2ح410/2 ،1
ح496/2 ،6ح ،1وغريها.
النجاش ،الرقم .846 :ولك ّن قوله« :عني جليل القدر» ليس
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
فيه.
كام ّ
الطويس ،الرقم.1545 :
أيضا و ّثقه .الحظ :رجال
أن الشيخً 
ّ
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أبيه»(((.
أيضا« :إنّه ممّن اجتمعت العصابة عىل تصديقه ،واإلقرار له بالفقه»(((.
الكش ً
وقال يِّ ّ

حممد بن راشد
[ ]2/766فضيل بن ّ

الربقي»(((.
كويف ،له كتاب ،ثقة ،قاله
ّ
«موىل الفضل البقباق ،أبو الع ّباسّ ،

((( رجال ِّ
ـي ،213 :ذيل الرقم.380 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،238 :الرقم.431 :
الكش ّ

«وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،والفتيا
واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم ،وال طريق لذ ّم واحد منهم» .الر ّد عىل أصحاب العدد:
.43
الربقي .34 :وفيه« :ويف كتاب سعد :له كتاب ،ثقة».
((( رجال
ّ
ثم ّ
الطويس ،الرقم .3860 :وهذا
حممد بن راشد» .رجال
إن الشيخ قال« :الفضل ،موىل ّ
ّ
ّ
للنعامين.263 :
أيضا .الحظ :الغيبة
العنوان ور َد يف بعض األسانيد ً
ّ
واستظهر ابن داوود حّاتادمها .الحظ :رجال ابن داوود ،274 :الرقم.1183 :

ثم ّ
أن التوثيق للبقباقّ ،
احلر قال :الظاهر ّ
وأن «الفضل» اسم برأسه .وسائل
إن املحدّ ث ّ
ّ
أيضا :قاموس الرجال ،440/8 :قريب منه يف معجم رجال
الشيعة .448/30 :والحظً :
احلديث ،355/14 :الرقم.9451 :

وهذا ليس ببعيدّ ،
والنجايش يف
يتعرض له الشيخ
حممد لو كان له كتاب؛ فلامذا مل ّ
فإن فضيل بن ّ
ّ
فهرسيهام؟
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الباب الثاين :الف�ضل
(ستّة رجال)

(((

[ ]1/767الفضل بن سنان
«نيشابوري((( ،من أصحاب الرضا ،وكيل»(((.
ّ
[ ]2/768الفضل بن شاذان -بالشني املعجمة ،والذال املعجمة ،والنون -بن

(((
النيشابوري»((( ،ك��ان
األزدي
حممد
ّ
ّ
اخلليل -باخلاء املعجمة« ، -أبو ّ

(((

أبوه من

أيضا(((.
أصحاب يونس ،وروى عن أيب جعفر الثاين ،وقيل :عن الرضاً 

((( الشهيد« :مل يذكر املصنّف« :الفضل بن ُدكَني» وهو رجل مشهور من علامء احلديث».
«نيسابوري».
((( (ع ،عة):
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5385 :
ـي ّ
البهائي« :قال ِّ
أيضا:
(((
إن الفضل بن شاذان نفاه عبداهلل بن طاهر عن نيشابور ،وقال ً
ّ
الكش ّ
ِ
ـم
إنّه ّ
ربأ من عمر ،فقال له :ول َ
حيب أن يقف علی قوله يف السلف ،فقال الفضل :أتولىّ أبا بكر وأت ّ
ربأ من عمر؟ قال :إلخراجه الع ّباس من الشوری ،قال :فتخ ّلص منه بذلك» .الحظ :رجال
تت ّ
الكش ،539 :الرقم.1024 :
يِّ ّ
«النيسابوري» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع ،عش ،عة):
ّ
((( (ش)« :وكان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

((( قال الصدوق يف املشيخة يف ذكر اإلسناد إليه « :وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل
عيل
الرضا فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس الن
ّ
ا ّلتي ذكرها عن ّ
ّيسابوري الع ّطار عن ّ
الرضا .»من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن قتيبة ،عن الفضل بن شاذان
ّ
النيسابوري ،عن ّ
ابن ّ
=.457/4
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«وكان ثقة جليلاً
فقيها متك ِّلماً  ،له عظم شأن يف هذه الطائفة.
ً
النيسابوري الع ّطار قال :حدّ ثنا
حممد بن عبدوس
ّ
=وقال يف العيون« :حدّ ثنا عبد الواحد بن ّ
النيسابوري قال :قلت للفضل بن شاذان لـماّ سمعت منه هذه العلل:
حممد بن قتيبة
ّ
عيل بن ّ
ّ

أخربين عن هذه العلل التي ذكرهتا عن االستنباط واالستخراج ،وهي من نتائج العقل أو هي ممّا
سمعته ورويته؟ فقال يل :ما كنت ألعلم مراد اهلل تعاىل بام فرض وال مراد رسول اهلل بام رشع
عيل بن موسى الرضا
وس ّن وال أع ّلل ذلك من ذات نفيس بل سمعتها من موالي أيب احلسن ّ
املرة واليشء بعد اليشء فجمعتها ،فقلت له :فأحدث هبا عنك عن الرضا؟ قال:
املرة بعد ّ
ّ
نعم.
حممد جعفر بن نعيم بن شاذان
حممد بن
ّ
حدّ ثنا احلاكم أبو ّ
عمه أيب عبد اهلل ّ
النيسابوري عن ّ
شاذان عن الفضل بن شاذان أنّه قال :سمعت هذه العلل من موالي أيب احلسن بن موسى
متفرقة وأ َّلفتها» .عيون أخبار الرضا.121/2 :
الرضا فجمعتها ّ
وقريب منه يف علل الرشائع.274/1 :

فمنه يظهر ّ
النجايش ،إذ تر ّدد يف
أن الفضل يروي عن الرضا مبارشة ،وهذا خالف ظاهر
ّ
رواية الفضل عن الرضا.

اخلوئي« :الظاهر ّ
قال الس ّيد
أن ما ذكره الصدوق هو الصحيح؛ وذلك لقرب عهده وطريقه
ّ
إىل الفضل ،ويؤكّد ذلك ّ
األول ،فال ُبعد يف رواية
أن والد الفضل روى عن أيب احلسن ّ
الفضل نفسه عن الرضا .»معجم رجال احلديث ،318/14 :الرقم.9374 :
إلاَّ ّ
أن ذلك خالف التحقيق.

فأقول ومن اهلل استمدّ التوفيق :بيان ذلك يتو ّقف علی مقدّ مات:

األولیّ :
إن الرضا استشهد سنة 202هـ أو سنة 203هـ ،فرواية الفضل عن الرضا تقتيض
ّ
أن الفضل ولد سنة 180هـ أو بعدها بقليل.

الثانيةّ :
الكش
عيل بن ّ
رصح به يِّ ّ
فضال ،إلاّ أنّه حينذاك غالم كام ّ
إن الفضل أدرك احلسن بن ّ
النجايش ،الرقم.72 :
فضال .الحظ :رجال
وقرره
عيل بن ّ
 ّّ
النجايش -يف ترمجة احلسن بن ّ
ّ

الثالثةّ :
النجايش يف ترمجة احلسن
رصح به
عيل بن ّ
ّ
فضال مات سنة 224هـ علی ما ّ
إن احلسن بن ّ
البزنطي .الحظ :رجال
النجايش يف ترمجة
فضال ،أو سنة 221هـ علی ما يظهر من
عيل بن ّ
ّ
ّ
ابن ّ
النجايش ،الرقم 72 :و.180
ّ
يصح أنّه غالم يف حني=
صح رواية الفضل عن الرضا فال ّ
ف ُيستنتج من هذه املقدّ مات أنّه إذا ّ
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مرتني ،وروي
قيل :إنّه صنّف مائة وثامنني كتا ًبا»(((،
ّ
حممدّ 
«وترحم عليه أبو ّ

ثال ًثا والء»(((.

ثم ذكر ما ينافيه(((.
األئمة مدحهّ ،
الكش عن َّ
ونقل يِّ ّ

وقد أجبنا عنه يف كتابنا الكبري ،وهذا الشيخ ّ
أجل من أن يغمز عليه ،فإنّه رئيس

طائفتنا.

[ ]3/769الفضل بن عبد الرمحن

«بغدادي((( ،متك ّلم ،ج ّيد الكالم»(((.
ّ
ِ
ْدي
[ ]4/770الفضل بن إسامعيل الكن ّ

«رجل من أصحابنا ،ثقة ،قليل احلديث»(((.

األنباري
املرادي الصائغ -بالغني املعجمة-
[ ]5/771الفضل بن عثامن
ّ
ّ

(((و(((

حممد األعور ،ثقة ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.((1(»(((
«أبو ّ

عمن مات بعد الرضا بأكثر من عرشين سنة!
=روايته ّ
((( ما نق ّله ّ
النجاش ،الرقم.840 :
العالمة يف املتن إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،542 :الرقم.1028 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،545-537 :الرقم.1029-1023 :
الكش ّ
((( (ش) زيادة« :مولی».
النجاش ،الرقم.839 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.838 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
علـي بن ميمون املعروف بأيب األكراد».
((( الشهيد« :ابن ُأخت ّ

((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :الفضل األعور» .الكايف 397/1 :ح.1
((( الحظ :روايته عن الصادقيف الكايف 77/4 :ح ،5من ال حيرضه الفقيه 167/1 :ح،484
 123/2ح 166/4 ،1909ح ،5377ثواب األعامل ،14 :هتذيب األحكام 329/3 :ح.56
النجاشـي ،الرقم ،841 :وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء=
( ((1ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
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[ ]6/772الفضل بن عبد امللك
كويف((( ،ثقة((( عني ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو الع ّباس البقباق ،موىل ّ

=األعالم ،والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام وال ُفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم
وال طريق لذ ّم واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد.40 :
«كوفـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (هـ) مل ترد:
ّ
((( (عة) مل ترد« :ثقة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :الكايف 330/3 :ح 343/3 ،1ح 347/3 ،17ح 443/3 ،2ح 274/4 ،3ح،2
 324/5ح 396/5 ،3ح 400/5 ،5ح 443/5 ،1ح 485/5 ،2ح 231/6 ،2ح.4
النجاش ،الرقم ،843 :وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم،
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام وال ُفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق لذ ّم
واحد منهم .الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد.41 :
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الباب الثالث :يف((( الآحاد
(ثالثة رجال)
األزدي
[َ ]1/773فضالة((( بن أ ّيوب
ّ
«من أصحاب أيب إبراهيم((( موسى الكاظم« ،(((»سكن األهواز ،روى((( عن

الكاظم ،وكان ثقة يف حديثه ،مستقيماً يف دينه»(((.

(((
ّ
الكويف
مي
[ ]2/774فيض بن املختار الـخَ ْث َع ّ

أيضا((( ،ثقة ،عني»(.((1
«روى عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر وعن((( أيب احلسنً 
((( (ت ،عش ،س ،هـ ،ع) مل ترد« :يف».
((( (س)« :فضال».
((( (س) زيادة« :بن»:
أيضا.
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .5092 :وفيه و ّثقه ً
((( (س)« :وروی» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم ،850 :وانظر :رجال ِّ
ـي ،556 :الرقم.1050 :
((( هذا مأخوذ من رجال
الكش ّ
يّ
((( (س)« :احلشار»!
((( (عش ،عة) مل ترد« :عن».

((( الحظ :روايته عن الباقر يف :األمايل(للصدوق) 494 :ح ،13وأ ّما روايته عن الصادق ففي:
الكايف 307/1 :ح 309/1 ،1ح 311/1 ،9ح 51/4 ،16ح 269/5 ،5ح 220/6 ،2ح،8
 377/8ح ،568وغريها ،ولكن مل نعثر علی روايته عن الكاظم.
ّ
في=،
( ((1هذا مأخوذ من رجال
النجاشـي ،الرقم .851 :وفيه« :الفيض بن املختار ُ
الـج ْع ّ
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[ ]3/775فارس بن سليامن
(((
األرجانـي -بفتح اهلمزة ،وإسكان الراء ،وفتح اجليم ،والنون بعد
«أبو شجاع
ّ

األلف -شيخ من أصحابنا ،كثري األدب»(((.

الطويس،
اجلعفي» .رجال
=الكوفـي» .نعم ،الشيخ عنونه يف رجاله« :الفيض بن املختار
ّ
ّ
ّ
الكش ،356-354 :والحظ :اإلرشاد:
الكش ،354-353 :ورجال يِّ ّ
الرقم ،3881 :ورجال يِّ ّ

.216/2
((( (ش)« :سجاع» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاشـي ،الرقم.849 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
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يف القاف

وفيه ثالثة أبواب

الباب الأ َّول :القا�سم
(سبعة رجال)
البرصي
دي
ّ
[ ]1/776القاسم بن الفضيل بن يسار الن َّْه ّ

حممد ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو ّ
[ ]2/777القاسم بن هشام

قال
الكش عن أيب
يِّ ّ
حمبوب»(((.

(((

ً
فاضال خ ِّي ًـرا ،يروي عن احلسن بن
النرض«:لقد رأيته

[ ]3/778القاسم بن بريد -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة -بن معاوية ِ
الع ْج ّيل
َُ ْ
«ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»

[ ]4/779القاسم بن خليفة

«كويف ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
ّ
((( مل نعثر علی روايته عن الصادقّ ،إال أنّه ورد روايته عن الرضا .الحظ :هتذيب األحكام:
 307-306/2ح.97
النجاش ،الرقم.856 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (س ،ت ،ع ،هـ ،ش ،ح ،عش) مل ترد« :أيب» .وما أثبتناه من (م) ،وهو املوافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،530 :الرقم.1014 :
الكش ّ
النجاش ،الرقم.857 :
((( ما يف املتن ك ّله منقول عن رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.861 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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حممد بن أ ّيوب بن ميمون
[ ]5/780القاسم بن ّ

(((

«من أج ّلة((( أصحابنا ،وليس هو كاسوال»(((.

اهلمذاين
حممد
ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
[ ]6/781القاسم بن ّ
حممد بن ّ

(((

«وكيل النّاحية»(((.

بضم اخلاء املعجمة ،والقاف ،والنون بعد
حممد الـخُ ْل ّ
[ ]7/782القاسم بن ّ
قاينّ -

«كويف ،قريب األمر»(((.
األلف-
ّ

((( (عة)« :شمون» .وهو موافق للمصدر ّإال َّ
أن مجيع النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (م ،ش ،س ،عة)« :أجلة»( ،م ل)« :مجلة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن أيوب .رجال
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
النجاش يف ترمجة ابنه احلسني بن القاسم بن ّ
يّ
الغضائري يف ابنه احلسني بن القاسم« :وكان أبوه القاسم من
النجايش ،الرقم ،157 :وقال ابن
ّ
ّ
ِ
الغضائري ،110 :الرقم.161 :
وجوه الشيعة ،ولكن مل يرو شي ًئا» .رجال ابن
ّ
«اهلمدانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ( ع ،ح ،عة):
ّ
اهلمذانـي» .رجال
حممد
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
ّ
علـي بن إبراهيم بن ّ
«حممد بن ّ
النجاش يف ترمجة ّ
يّ
النجايش ،الرقم.928 :
ّ
النجاش ،الرقم.864 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب الثاين :قي�س
(أربعة رجال)
[ ]1/783قيس بن سعد بن عبادة
مشكور ،مل يبايع أبا بكر»(((.
«من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني« ،(((»وهو
ٌ

البكري
[ ]2/784قيس بن عباد
ّ

مشكور(((.

[ ]3/785قيس
الساباطي ،ثقة»(((.
«أخو عماّ ر
ّ

[ ]4/786قيس بن عماّ ر بن حيان
«قريب األمر»(((.

((( هذا مأخوذ من رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم.78 :
الكش ّ
الربقي،65 :
((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم .771 :والحظ :تفصيل ذلك يف رجال
ّ
وانظر :اإلصابة ،361-359/5 :الرقم.7192 :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،96 :الرقم.151 :
الكش ّ
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره ّ
الساباطي» .فالحظ :رجال
«عامر بن موسى
ّ
العالمة يف ترمجة أخيه ّ
النجايش ،الرقم.779 :
ّ
عامر« :أنّـهم من بيت كبري من الشيعة» .الحظ:
بن
إسحاق
أخيه
ترمجة
يف
النجاش
((( ذكر
ّ
النجايش ،الرقم.169 :
رجال
ّ
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الباب ال َّثالث :يف الآحاد
(رجالن)
[ ]1/787قنرب
«موىل أمري املؤمنني ،مشكور»(((.
حممد األعشى املؤ ّدب
[ُ ]2/788ق َت ْيبة بن ّ
حممد املقري((( ،موىل األزد ،ثقة ،عيـ ٌن ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو ّ

الطويس ،الرقم ،772 :رجال ِّ
ـي ،72 :الرقم.129 :
الربقي ،4 :رجال
((( الحظ :رجال
الكش ّ
ّ
ّ
((( (ع) مل ترد« :املقرئ» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :الكايف 25/1 :ح 242/2 ،21ح 300/2 ،1ح 570/2 ،2ح 225/3 ،5ح،11
 274/3ح 29/4 ،6ح 220/5 ،1ح.6
النجاش ،الرقم ،869 :وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم،
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،الذي ال مطعن فيهم ،وال طريق لذ ِّم واحد منهم.
الحظ :الر ّد عىل أصحاب العدد.42 :
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يف الكاف

وفيه (سبعة رجال)

الضبي
[ ]1/789الكلح
ّ

رجالة أمري املؤمنني يوم ص ّفني»(((.
«كان عىل ّ
[ ]2/790كعب بن عبد اهلل

عيل يف يوم اجلمل ،وص ّفني ،وغري هذا(((»(((.
«كان مع ّ
[ ]3/791الكميت بن زيد
األسدي
ّ

مشكور(((.

الصيداوي
[ ]4/792كليب بن معاوية
ّ

محاد بن عيسى ،عن حسني((( بن املختار،
عيل بن إسامعيل ،عن ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

عن أيب أسامة ّ
ترحم عليه(((.
أن الصادقّ 

الطوسـي ،الرقم  ،793وذكر ابن مزاحم يف أسامء من قتل من أصحاب عل:
((( هذا من رجال
ّ
«كرز بن عط ّية الض ّب ّي» .الحظ :وقعة ص ّفني.557 :
((( (عة)« :غريمها» بدل« :غري هذا» .وهو موافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة
علی ما أثبتناه.
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،795 :وانظر :اإلصابة ،481/5 :الرقم.7510 :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،209-205 :الرقم.367-361 :
الكش ّ
((( (هـ ،عة)« :احلسني».
((( الحظ :رجال ِّ
حممد ،عن
ـي ،339 :الرقم ،627 :وروی الص ّفار قري ًبا منه عن أمحد بن ّ
الكش ّ
الشحام .الحظ :بصائر
محاد بن عيسى ،عن احلسني بن املختار ،عن زيد
احلسني بن سعيد ،عن ّ
ّ
الدرجات 525/1 :ح.28
حممد بن
ايش 143/2 :ح ،15ورواه
الكليني عن ّ
ّ
ايش عن أيب أسامة .تفسري الع ّي ّ
ورواه الع ّي ّ
محاد بن عيسى ،عن احلسني بن املختار ،عن
حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن ّ
حييى ،عن أمحد بن ّ
الشحام .الحظ :الكايف 391-390/1 :ح.3
زيد
ّ
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«وعن أ ّيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن كليب بن معاوية ،عن أيب عبد

(((
بصحة عقيدته»(((.
اهلل ،وذكر ما يشهد
ّ

واقفي ،والثاين شهادة لنفسه ،فنحن يف تعديله
األول حسني بن املختار ،وهو
ويف ّ
ّ

من املتو ّقفني(((.

[ ]5/793كعيب((( بن عبد اهلل

«موىل طرفة(((ّ ،
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،ذكره أصحاب الرجال»(((.
[ ]6/794كثري بن كلثم

كويف ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر،
«أبو احلارث ،وقيل :أبو الفضل،
ّ

ثقة(((»(((.

[ ]7/795كثري الطويل

العقيقي :إنّه عرف هذا األمر ،وسند ما رواه ضعيف جدًّ ا،
عيل بن أمحد
ّ
«قال ّ

فال تعويل عىل ذلك»(((.

((( (ع)« :شهد».
((( رجال ِّ
الديلمي قري ًبا منه مع زيادة يف ذيله عن صفوان،
ـي ،339 :الرقم « ،628وروی
ّ
الكش ّ
عن أيب عبد اهلل .»أعالم الدين.458 :
((( فلو كان ّ
األول؟!
العالمة تو ّقف فيه ويف روايته؛ فام الوجه يف ذكره يف القسم ّ
((( (م ل)« :كعب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ح) مل ترد« :طرفة»( ،عة)« :بني طرفة» بدل« :طرفة» .وهو وإن كان مواف ًقا ملا يف املصدرّ ،إال
ّ
أن النسخ التي بأيدينا ال توافقه.
النجاش ،الرقم.870 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ :الكايف 304/8 :ح ،472وفيه« :عن أحدمها».
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.872 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
اخلوئي.
األول ،كام قال الس ّيد
((( فلو كان األمر كذلك ،فلم يظهر حينئذ وجه ذكره يف القسم ّ
ّ
معجم رجال احلديث 112/15 :الرقم .9735
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يف الالم
(رجالن)

(((
(((
األزدي
الغامدي ،بالغني
[ ]1/796لوط بن حييى بن سعيد بن خمنف بن سلم
ّ
ّ

املعجمة ،والدال املهملة.

أبو خمنف ،شيخ((( أصحاب األخبار((( بالكوفة ووجههم ،وكان ُيسكَن إىل

حممد.
ما يرويه ،روى عن جعفر بن ّ

(((
يصح»(((.
قال
النجاشـي« :وقيل :إنّه روى عن أيب جعفر ،ومل ّ
ّ

الطويس
وقال الشيخ
والكش(((« :إنّه من أصحاب أمري املؤمنني.(((»
يِّ ّ
ّ

والظاهر خالفه ،وأ ّما((( أبوه حييى؛ فإنّه كان من أصحابهّ .
فلعل قول الشيخ
مورخي أهل
((( (عة)« :أسلم»( ،حج)« :مسلم»( .هـ ل)« :سليم» .أقول :الذي ّرصح به كثري من ّ
السنَّة أنّه« :بن سليم» .الحظ :املعارف ،537 :اللباب يف هتذيب األنساب.529/1 :
«األسدي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (م):
ّ
((( (س) زيادة« :من» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :األخيار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش)« :قاله».
النجاشـي :الرقم
النجاش .فالحظ :رجال
((( بل مجيع ما يف ترمجته إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
يّ
.875
((( مل نعثر عليه يف كالم ِّ
ـي .نعم ،حكی عنه الشيخ .الحظ :اهلامش الالحق.
الكش ّ
((( الفهرست ،الرقم ،586 :وفيه« :من أصحاب أمري املؤمنني واحلسن واحلسني -عىل
الكش -والصحيح ّ
أن أباه كان من أصحابه ،وهو مل يلقه».
ما زعم يِّ ّ
األزدي ،يكنّى أبا خمنف ،هكذا ذكر
عيل :لوط بن حييى
ّ
وقال يف رجاله يف أصحاب ّ
أن هذا غلط؛ ّ
الكش ،وعندي ّ
ألن لوط بن حييى مل يلق أمري املؤمنني ،وكان أبوه حييى من
يِّ ّ
الطويس ،الرقم.796 :
أصحابه .رجال
ّ
((( (ت ،س) مل ترد« :و».
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(((
والكش إشارة إىل األب ،واهلل أعلم .
الطويس
ّ
ّ يِّ

ي -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة ،واخلاء املعجمة
[ ]2/797ليث بن ال َبخْ ترَ ِ ّ

املرادي
الساكنة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املفتوحة ،والراء املكسورة-
ّ
حممد(((.
أبو بصري ،ويكنّى أبا ّ

حممد بن أيب عمري ،عن
الكش عن محدويه بن نصري ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
روى يِّ ّ

مجيل بن دراج قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول :برش املخبتني باجلنّة :بريد بن معاوية
ِ
وحممد بن مسلم وزرارة بن أعني ،أربعة
املرادي
البخرتي
الع ْج ّيل وأبو بصري ليث بن
ّ
ّ
ّ

النبوة واندرست(((.
نجباء ،أمناء((( اهلل عىل حالله وحرامه ،ولوال هؤالء النقطعت آثار ّ
الكشّ :
وقال
األسدي أحد من أمجعت((( العصابة عىل تصديقه
«إن أبا بصري
ّ
يِّ ّ

املرادي ،وهو
األسدي :أبو بصري
واإلقرار له بالفقه ،وقال بعضهم :موضع أيب بصري
ّ
ّ

املرادي»(((.
ليث
ّ

وروى أحاديث يف مدحه وجرحه((( ،ذكرناها يف كتابنا الكبري ،وأجبنا عنها.
((( الشهيد« :إسناد املصنّف -يعني ّ
العالمة -ذلك إىل الشيخ غري ج ّيد ،وكأنّه راعى ّأول
كالمه ومل يصل نظره إىل آخره .ويمكن أن يكون ما نقله عنه يف غري هذين الكتابني ،إلاّ أنّه بعيد».
((( ّ
النجاش ،الرقم.876 :
لعل هذا من رجال
يّ
((( (س ،ح ،ع ،حج) مل ترد« :أمناء» .والصواب ما أثبتناه ،كام يف املصدر.
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،170 :الرقم.286 :
الكش ّ
((( (ت ،س ،م ،هـ ،عة)« :اجتمعت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،238 :الرقم.431 :
الكش ّ
ِّ
ثم إنّه قد وردت بعض هذه الروايات
((( رجال
ـي ،174-169 :الرقمّ .298-285 :
الكش ّ
يف «أيب بصري» مطل ًقا ،والظاهر ّ
النجايش
أن املراد به «حييى بن أيب القاسم» .الحظ :رجال
ّ
(بتحقيقنا) ،الرقمِ .1187 :
املرادي ّ
حمل تأ ّمل.
فذكرها يف ليث
ّ
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حممد(((،
البخرتي
ضائري« :ليث ابن
وقال ابن ال َغ
ّ
ّ
ّ
املرادي ،أبو بصري ،يكنّى أبا ّ

ربم ،وأصحابه خمتلفون يف شأنه ،قال :وعندي ّ
أن
كان أبو عبد اهلل
ّ
يتضجر به ويت ّ
الطعن إنّام وقع عىل دينه ال عىل حديثه ،وهو عندي ثقة»(((.

والذي اعتمد عليه قبول روايته وأنّه من أصحابنا اإلمام ّية ،للحديث الصحيح

ضائريّ :
«إن ال َّطعن يف دينه ال يوجب الطعن يف
الذي ذكرناه ّأولاً  ،وقول ابن ال َغ
ّ
حديثه»(((.

مطبعي.
((( (عة)« :أمحد» .ولع ّله غلط
ّ
الغضائري 111 :الرقم .165
((( رجال ابن
ّ
((( تنبيه:

الطويس،
املرادي ،يكنّى أبا بصري .رجال
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم :ليث
ّ
ّ
الرقم.5099 :
القهبائي« :ال خيفی عليك ّ
أن عدّ الشيخ لي ًثا هذا يف أصحاب الكاظم ليس
قال املح ّقق
ّ
القم ّي من
علی الصواب ملا يظهر من حديثي محدان بن أمحد
حممد بن يزيد بن فريوزان ّ
وعيل بن ّ
ّ

األئمة كام
أيضا من مرتبة ترتيب
أنّه مات قبل إمامة الكاظم .ويظهر ذلك ً
الزماين لرواة َّ
ّ
الكش غري املرتّب ،فإنّه ذكر فيه حيث وصل إلی أصحاب الباقرين ،وكذلك ذكر
يظهر من يِّ ّ
النجايش يف أصحابه.»
الكش يف تسمية الفقهاء من أصحاب الصادقني؛ ولذلك مل يعدّ ه
ّ
يِّ ّ
جممع الرجال.87/5 :
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يف امليم

وفيه عرشة أبواب

()1

(( )1عة)« :أحد عرش با ًبا» بدل« :عرشة أبواب» .وهو املوافق ملا يف الكتاب ،إلاّ ّ
أن النسخ متّفقة علی
ما أثبتناه .والحظ :مقدّ مة الكتاب يف البحث عن خصائص كتاب خالصة األقوال.

الباب الأ َّول :حم ّمد
(مائة وتسعة وثامنون اً
رجل)
حممد بن عمرو بن حزم
[ّ ]1/798

(((

عيل.(((»
«من أصحاب رسول اهلل  ،شهد مع ّ
حممد بن ُبدَ ْيل بن َو ْرقاء
[ّ ]2/799

(((

((( (ش ،ع)« :حرم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
الطويس ،الرقم ،397 :وفيه زيادة« :عداده يف املدن ّيني» ،وانظر:
العالمة من رجال
ّ
هتذيب التهذيب ،329/9 :الرقم.612 :
ألن املصنّف قد ذكر «يف باب عبد اهلل» ّ
تناقضا؛ ّ
((( الشهيد« :الظاهر ّ
أن عبد
أن يف هذا الكالم
ً
ِ
ِ ِ
عيل بص ّفني ،وهنا
عيل ،ويف «باب عبد الرمحن» ُقتل مع ّ
اهلل وعبد الرمحن ُقتال بص ّفني مع ّ
ِ
ثم قال يف آخر ما هناّ :
األول قالّ :
حممدً ا قتل مع رعاء
يف ّ
إن ّ
حممدً ا وعبد اهلل ُقتال بص ّفنيّ ،
إن ّ
النبي ببطن قناة ،فل ُينظر».
ّ
البهائي« :قد ذكر ّ
فمحمد هذا غري ذاك ،وكان ينبغي
حممد بن بديل وأخاه ُقتال بص ّفني
ّ
ّ
أن ّ
الغفاري ،كام يعلم من
حممد
ّ
حلمرة ،وهو يف النُسخ بالسواد ،وبعد التفتيش ُيعلم أنّه ّ
كتابته با ُ
الطويس ،الرقم.400 :
كتاب رجال الشيخ وغريه» .الحظ :رجال
ّ

أقولّ :
«إن ما نقله الشهيد من عبارة العلاّ مة ال خيلو من تشويش وتناقض ،لك ّن املوجود يف
نسخة
املامقاينيرفع هذا التناقض ،فقال :يف النسخة املوجودة املعتمدة من اخلالصة ما لفظه:
ّ
عيل هو وأخوه عبد اهللُ ،قتال معه
ّ
حممد بن بديل بن ورقاء من أصحاب رسول اهلل شهد مع ّ
النبي ببطن قناة ،انتهى.
وحممد قتل مع رعاء ّ
بص ّفني ،ومها رسوال رسول اهلل إىل أهل اليمنّ ،
ثم ع ّلقوقال :وال خيفى ّ
حممدً ا يف آخر العبارة عنوان لرجل آخر ،وليس من تكملة ترمجة=
أن ّ
ّ
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عيل ،وهو وأخوه عبد اهلل ُقتال معه
«من أصحاب رسول اهلل ،شهد مع ّ

بص ّفني ،ومها رسوال رسول اهلل إىل أهل((( اليمن»(((.
حممد
[ّ ]3/800

(((

«قتل مع رعاء رسول اهلل  ببطن قناة(((»(((.
=حممد بن بديل ،كام زعمه بعضهم وأثبت لذلك التناقض بني صدر العبارة وذيلها ،والعلاّ مة
َّ
(حممد ،ويقال:
مر قالّ :
حممد بن بديل بام ّ
قد تبع فيام ذكره الشيخ ،فإنّه يف رجاله بعد عنوان ّ
النبي ،قتلهم عبد اهلل بن عتبة واستباح رسح املدينة)،
سمرة
ّ
الغفاري قتل ببطن قناة مع رعاء ّ
انتهى .فأخذ العلاّ مة ذلك من الشيخ وخلّصه ،فليسا عنوانًا واحدً ا حتّى يناقض آخر كالمه
ّأوله» .تنقيح املقال (ط ق).86/2 :
ِ
اجلزائريّ 
وقد جعل
وحممدً ا عنوانًا مستقلاً  ،وع ّلق عىل عبارة اخلالصة
ّ
حممد بن ُبديل ّ
لكل من ّ
ّ
املحشـي
األول ،فظ ّن
حممد بن ُبديل يف القسم ّ
حممدً ا هذا عقيب ّ
بقوله« :قد ذكر يف اخلالصة ّ
حممد بن بديل فكتب :تأ ّملّ ،
 أي الشهيد الثاينّ -فإن الظاهر التناقض ،وأنت خبري
أن املراد به ّ
بأنام اثنان ،فال تناقض كام عرفت ،إلاَّ ّ
أن يف عبارة اخلالصة بعض القصور» .حاوي األقوال:
هّ
 ،229/4الرقم.2032 :
((( (عة) مل ترد« :أهل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النبي كتب إىل أبيهام بديل
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،398 :وفيه زيادة« :وكان ّ
ابن ورقاء» ،وانظر :اإلصابة ،5/6 :الرقم.7774 :
حممد بن بديل ،كأنّه قبل [كلمة غري مقروءة].
(((
ّ
حممد بالسواد فيكون ّ
التسرتي « :يف أكثر النسخ ّ
الغفاريُ .قتل ببطن قناة
حممد ،ويقال :حممود ،ويقال :سمرة
وقال يف رجال
ّ
الطويس ما لفظهّ :
ّ
الطويس ،الرقم.400 :
النبي» .الحظ :رجال
مع رعاء ّ
ّ
((( (ع)« :قباه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغفاريُ ،قتل ببطن
«حممد ،ويقال :حممود ،ويقال :سمرة
ّ
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم ،400 :وفيهّ :
النبي ،قتلهم عبد اهلل بن عيينة واستباح رسح املدينة».
قناة مع رعاء ّ
حممد
اخلراسانـي« :قال
ّ
املامقانـي :العبارة مأخوذة من رجال الشيخ ،وفيه بعد ذكر ابن بديلّ :
ّ
ليتوهم
يفصل بينهام بالتمييز؛
ّ
ُقتل مع رعاء ،إلخ .وهو عنوان آخر لرجل آخر ،واملصنّف مل ّ
التناقض وال حيرضين رجال الشيخ» .منهج املقال.283-282/7 :
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حممد بن أيب بكر
[ّ ]4/801

عيل.(((»((( ،
«جليل القدر ،عظيم املنزلة ،من
ّ
خواص ّ

حممد بن أيب سلمة
[ّ ]5/802

عيل،
عيل ،هو وأخوه سلمة ،تصدّ قت هبام أ ّمهام أ ّم سلمة إىل ّ
«شهد مع ّ
خلرجت معك»((( .
وقالت :لو يصلح يل اخلروج
ُ
أخريا-
[ّ ]6/803
حممد بن ُف َض ْيل بن غزوان -بالغني املعجمة ،والزاي ،والنون ً

الصادق ،ثقة(((.
الض ّب ّي ،موالهم ،أبو عبد الرمحن ،من أصحاب ّ
حممد بن قيس
[ّ ]7/804

الصادق ،ثقة ثقة»(((.
«أبو نرص((( -بالنون-
األسدي ،من أصحاب ّ
ّ
األشجعي ّ
الكويف
احلذاء
حممد بن سامل بن رشيح
ّ
[ّ ]8/805
ّ

«أبو إسامعيل ،أسند عنه ،مات سنة اثنتني وتسعني ومائة ،وهو ابن تسع ومخسني
((( ( ح ،عة) مل ترد.»« :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،64-63 :الرقم.116-111 :
الكش ّ

«حممد بن أيب سلمة عبد اهلل بن عبد األسد بن
((( هذا من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،395 :وفيهّ :
عيل هو وأخوه سلمة ،وأ ّمهام أ ّم سلمة زوجة
هالل بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم ،شهد مع ّ
عيل فقالت :مها عليك صدقة ،فلو يصلح يل اخلروج خلرجت معك،
ّ
النبي ،أتت هبام إىل ّ
أصح» .انظر :أسد الغابة.319/4 :
وقيل :سلمة وعمر ابنا أيب سلمة ،قال ابن عقدة :هذا ّ
الطويس،
النجاش» .الحظ :رجال
((( الشهيد« :ذكره الشيخ يف كتاب الرجال وو ّثقه ،ومل يذكره
ّ
يّ
الرقم.4257 :
((( (عش ،ع ،ش ،س ،ح ،م ،عش)« :نصري» .وما أثبتناه من (هـ) و(ت) وهو موافق للمصدر.
الغضائري ،116 :الرقم.182 :
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
إن املصنّف ذكره يف هذا القسم ،يف الرقم ،859 :فلع ّله زعم تعدّ دمهاِ .
ثم ّ
فراجع.
ّ
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الصادق ،ويقال((( له :سامل ّ
األشجعي ،وسامل بن
احلذاء ،وسامل
سنة ،من أصحاب ّ
ّ
أيب واصل وسامل بن رشيح -بالشني املعجمة ،-وهو ثقة»(((.
حممد بن ع��م��ر
[ّ ]9/806

(((

الكويف
ّ

األن��ص��اري الع ّطار
بضم العني-
بن ُعبيد-
ّ
ّ

الصادق .أسند عنه ،قيل :إنّه
«موالهم ،وهو ابن أيب((( َح ْفص ،من أصحاب ّ

ست وسبعني ومائة»(((.
كان يعدل بألف رجل ،مات سنة ّ

حممد بن ُعذا َفر -بالعني املضمومة املهملة ،والذال املعجمة ،والفاء،
[ّ ]10/807

املدايني
الصرييف
والراء -بن عيسى
ّ
ّ

(((
وعمر إىل أ ّيام الرضا ،ومات
«ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسنّ ، 

وله ثالث وتسعون سنة»(((.

((( (ش ،عة) مل ترد« :و» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.4122 :
((( (عة)« :عمرو» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال ابن داوود ،329 :الرقم .1441 :ولع ّله
الصواب بقرينة كنيته بأيب حفص.
((( (ع) مل ترد« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر ،ومثله يف رجال ابن داوود ،329 :الرقم
.1441
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،4230 :وفيه« :القطان»ّ .إال
ّ
أن يف رجال ابن داوود ،329 :الرقم 1441 :كام يف املتن.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 342/3 :ح 457/3 ،8ح 549/6 ،1ح ،1علل
الرشائع 340/2 :ح ،2هتذيب األحكام 267/2 :ح 296/2 ،103ح 56/3 ،50ح،104
 232/3ح ،112وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم ،966 :كام ّ
أن الشيخ و ّثقه يف رجاله يف أصحاب
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
الطويس ،الرقم.5113 :
الكاظم .رجال
ّ
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حممد بن يونس
[ّ ]11/808
«من أصحاب الكاظم ،ثقة»(((.
عيل بن النَّعامن
[ّ ]12/809
حممد بن ّ

(((

«أبو جعفر ،املل ّقب بمؤمن الطاق ،موىل بجيلة ،من أصحاب الكاظم ،ثقة»(((.

«وكان يل ّقب باألحول ،واملخالفون يل ّقبونه شيطان((( ال ّطاق((( .كان((( دكّانه((( يف

طاق املحامل بالكوفة ،يرجع((( إليه يف النّقد فيخرج كام ينقد؛ فيقال :شيطان الطاق،
وكان كثري العلم ،حسن اخلاطر(((»(.((1

((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5116 :
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :أيب جعفر األحول» .الكايف 40/1 :ح 322/3 ،4ح،4
 509/3ح 305/5 ،4ح 492/5 ،4ح 133/1 ،2ح 176/1 ،1ح 425/1 ،3ح،66
 85/2ح .1وكذا بعنوان« :مؤمن الطاق» .كامل الدين 668/2 :ح.13
الطويس ،الرقم.5117 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
((( (ش ،س ،عش ،عة)« :بشيطان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
البهائي« :هذا بخالف ما ذكره صاحب القاموس :من ّ
أن الطاق اسم حصن بطربستان كان
(((
ّ
حممد بن النعامن شيطان الطاق ،هذا كالم صاحب القاموس ،ولك ّن العلاَّ مة أعلم،
سكنه ّ
أتم» .الحظ :القاموس املحيط.269/3 :
والوثوق بكالمه ّ
((( (عة) زيادة« :و».
((( (ع)« :مكانه».
((( (س ،ش)« :ويرجع».
علـي ومن عثامن بريء» .الحظ:
(((
ّ
البهائي« :أورد الراغب يف املحارضات حكاية قوله :أنا من ّ
حمارضات األدباء.194/3 :
النجاشـي ،الرقم.886 :
( ((1هذا مأخوذ من رجال
ّ
الكش.191-185 :
ونقل يِّ ّ
الكش فيه روايات ذا ّمة ومادحة .الحظ :رجال يِّ ّ

خواص أصحاب أيب عبد اهلل .مناقب آل أيب طالب=،281/4 :
وعدّ ه ابن شهرآشوب من
ّ
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حممد بن جبري بن مطعم
[ّ ]13/810

(((
علـي بن احلسني يف ّأول أمره ّإال
«قال الفضل بن شاذان :مل يكن يف زمن
ّ

(((
حممد بن جبري»(((.
مخسة  ،ذكر من مجلتهم ّ

األزدي
حممد بن الفضل
ّ
[ّ ]14/811

الرضا ،ثقة»(((.
«كويف ،من أصحاب أيب احلسن ِّ
ّ

الربقي
عيل
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن ّ
[ّ ]15/812
حممد بن ّ

(((و(((

=وانظر :تاريخ اإلسالم.183-182/11 :
((( (ح) مل ترد« :زمن»( ،عة)« :زمان» بدل« :الزمن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :نفر» ،ويف املصدر« :أنفس».
((( رجال ِّ
ـي ،115 :الرقم.184 :
الكش ّ

حمرف( :حكيم
هذا ولكن قال املح ّقق
ّ
(حممد بن جبري بن مطعم) ّ
التسرتي« :الظاهر كون قولهّ :
حممدً ا -حتّى الشيخ الذي ال يراعي اإلمام ّية -يف أصحاب
ابن جبري بن مطعم) فلم يعدّ أحد ّ
عيل بن احلسني .»قاموس الرجال.628/3 :
ّ

ثم ّ
حممد بن عيسى ،عن جعفر
ّ
حممد بن نصري قال« :حدّ ثني ّ
الكش روی يف موضع آخر عن ّ
إن يِّ ّ

عمن سمعه ،عن أيب عبد اهلل قال :ارتدّ النّاس بعد قتل احلسني
ابن عيسى ،عن صفوانّ ،
ثم ّ
إن النّاس حلقوا وكثروا».
إلاّ ثالث ًة :أبو خالد
الكابيل وحييى بن أ ّم ال ّطويل وجبري بن مطعمّ ،
ّ
الكش ،123 :الرقم.194 :
رجال يِّ ّ

حممد بن عيسى،
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ
ورواه يف االختصاص عن جعفر بن احلسني ،عن ّ
عن يونس ،عن مجيل عن أيب عبد اهلل .الحظ :االختصاص.205-204 ،64 :
حمرف (حكيم بن جبري بن مطعم) ّ
جبريا كان صحاب ًّيا
ولكن قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :الظاهر كونه ّ
فان ً
مات قبل الستّني وكانت إمامته بعدها ،وكان جبري عثامن ًّيا» .قاموس الرجال.628/3 :

الطويس :الرقم .5390
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
((( البهائي « :الربقي منسوب إلی برقرود قرية من سواد قم علی ٍ
النجاشـي».
واد هناك قاله
ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.898 :
الحظ :رجال
ّ
الربقي» .الكايف 277/1 :ح 545/2 ،7ح=،1
((( وقع يف كثري من األخبار بعنوان« :أيب عبد اهلل
ّ
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«أبو عبد اهلل ،موىل أيب موسى
األشعري((( ،من أصحاب الرضا ،(((ثقة»(((.
ّ
ضائري« :إنّه موىل جرير بن عبد اهلل ،حديثه يعرف وينكر ،ويروي
وقال ابن ال َغ
ّ

عن الضعفاء ويعتمد املراسيل»(((.

النجايش« :إنّه ضعيف احلديث»(((.
وقال
ّ

الطويس من تعديله.
واالعتامد عندي عىل قول الشيخ أيب جعفر
ّ

الكش« :قال نرص بن الصباح :مل يلق الربقي أبا بصري ،بينهام القاسم بن محزة
وقال يِّ ّ

وال إسحاق بن عماّ ر»((( .

حممد بن إسامعيل بن َبزيع ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة،
[ّ ]16/813

والزاي ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والعني املهملة.

«أبو جعفر ،موىل أيب جعفر املنصور ،وولد بزيع بيت ،منهم محزة بن بزيع(((،
= 578/2ح 29/4 ،5ح 243/4 ،2ح 113/5 ،5ح 190/5 ،4ح ،2وغريها.
النجاش ،الرقم.898 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
البهائي« :نقل عنه يف باب أحكام اجلامعة يف التهذيب الرواية عن اجلواد ،ويف ذلك
(((
ّ
احلديث داللة علی ّ
أن بعضهم وقف علی الرضا .»الحظ :هتذيب األحكام 28/3 :ح.98
((( هذا من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5391 :
الغضائري.93 :
((( رجال ابن
ّ
النجاش ،الرقم.898 :
((( رجال
يّ
الشهيد« :الظاهر ّ
النجايش ال يقتيض الطعن فيه نفسه ،بل فيمن يروي عنه .ويؤ ّيد ذلك
أن قول
ّ
ٍ
الـم ِ
عارض».
الغضائري ،وحينئذ فاألرجح قبول قوله؛ لتوثيق الشيخ له،
كالم ابن
ّ
ّ
وخلوه عن ُ
((( رجال ِّ
ـي ،546 :الرقم.1034 :
الكش ّ
ِّ
النجاش :ولد بزيع بيت منهم
«بخط الس ّيد مجال الدين [ابن طاووس] يف كتاب
((( الشهيد:
يّ
محزة بن بزيع».
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وكان((( من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم ،كثري العمل»(((.

الطويسّ :
وقال الشيخ
حممد بن إسامعيل بن بزيع ثقة ،صحيح ،موىل
«إن ّ
ّ
املنصور(((»(((.
(((
ِّ
حممد بن إسامعيل من رجال أيب احلسن
حممد بن عمر
ـي« :كان ّ
الكش ّ
وقال ّ

موسى وأدرك أبا جعفر الثاين.(((»

عيل بن
قال محدويه عن أشياخه :إنّه وأمحد بن محزة كانا يف عداد الوزراء ،وكان ّ

ملحمد بن إسامعيل.
النعامن أوىص بكتبه ّ

عيل بن احلسن« :إنّه ثقة ثقة ،عني»(((.
وقال ّ

حممد بن إسامعيل بن
«وحكى بعض أصحابنا عن ابن الوليد قال :ويف رواية ّ

بزيع ،قال الرضاّ :
إن هلل تعاىل بأبواب الظاملني َمن ّنور اهلل به الربهان ،ومكَّن له يف
((( الحظ :ترمجة (محزة بن بزيع) يف هذا القسم :الرقم .307
النجاش ،الرقم.893 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :منصور» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.5393 :
((( (س)« :عمرو» .والصواب ما يف املتن ،كام ال خيفی.

أيضا ِّ
بخط الس ّيد مجال الدين ،ويف بعضها
الشهيد« :يف كثري من النسخ (عمرو) بالواو ،وهو ً
«عمر» بغري واو ،وسيأيت ضبط املصنّف له كذلك ،وهو ِّ
أيضا يف الفهرست وكتاب
بخط الس ّيد ً
الرجال للشيخ».
«حممد بن إسامعيل بن بزيع» من أصحاب الباقر .الحظ :مناقب آل
((( وعدّ ابن شهرآشوب ّ
أيب طالب.211/4 :
ولك ّن الظاهر أنّه اشتبه األمر عليه فزعم ّ
حممد بن إسامعيل بن
أن أبا جعفر الذي يروي عنه ّ
بزيع هو الباقر.
أن ّ
ـي ،بل الظاهر ّ
ِّـي ليس يف نسختنا من رجال ِّ
أيضا نقله
العالمة ً
الكش ّ
((( ما نقله يف املتن عن الكش ّ
النجايش ،الرقم.893 :
النجايش .الحظ :رجال
بواسطة رجال
ّ
ّ
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البالد ،ليدفع هبم عن((( أوليائه ويصلح اهلل تعاىل هبم((( أمور املسلمني إليهم((( ملجأ

املؤمنني من الرضر((( ،وإليه((( يفزع ذو((( احلاجة من شيعتنا ،هبم((( يؤ ّمن اهلل روعة
املؤمن يف دار الظلمة ،أولئك املؤمنون ح ًّقا ،أولئك أمناء اهلل يف أرضه ،أولئك نور اهلل

(((
الساموات كام تزهر((( الكواكب الزهر ّية
يف رعيتهم يوم القيامة ،ويزهر نورهم ألهل ّ

ألهل األرض ،أولئك من نورهم نور القيامة ،وتيضء( ((1منهم القيامةُ ،خلقوا -واهلل-

للجنّة وخلقت اجلنّة هلم ،فهني ًئا هلم ،ما عىل أحدكم أن لو شاء لنال هذا ك ّله ،قال :قلت
(((1
(((1
(((1
فيرسنا( ((1بإدخال( ((1السرُّ ور
له  :بامذا جعلني اهلل فداك ،قال :تكون معهم ّ

(((1
حممد»(.((1
عىل املؤمن من شيعتنا؛ فكن منهم يا ّ

((( (ح) مل ترد« :عن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ع ،ت ،م ،س ،ش ،حج ،ح)« :به» .وما أثبتناه من (عش) و(هـ) ،وهو موافق للمصدر.
((( (هـ ،س)« :ألنّـهم» بدل« :إليهم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«الضـر».
((( (ع):
ّ
((( (عة) :وهو موافق للمصدر ،ولكن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (حج ،م)« :ذوو».
((( (ش)« :وهبم».
((( (ب)« :رعيته».
((( (ح ،ع)« :يزهر».
(( ((1ح ،ع)« :ييضء».
(( ((1س ،عة) مل ترد« :له».
(( ((1عة) زيادة« :و» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(( ((1هـ ،س ،ش ،عة)« :تكون» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«فيرسنا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(( ((1هـ ،س ،ش ،عة)ّ :
(( ((1عة)« :إدخالك» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(( ((1ح ،عة)« :املؤمنني».
النجاشـي ،الرقم.893 :
( ((1هذا منقول عن رجال
ّ
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(((
وروى
علـي بن
حممد ،عن
ّ
حممد ،قال :حدّ ثني بنان بن ّ
عيل بن ّ
الكش عن ّ
يِّ ّ

حممد بن إسامعيل بن بزيع قال :سألت أبا جعفر أن يأمر يل بقميص من
مهزيار ،عن ّ
ُق ُم ِص ِه؛ ُأ ِعدُّ ه لِكَفني؛ فبعث به إ ّيل ،قال :فقلت له :كيف أصنع به جعلت فداك ،قال:

انزع أزراره(((.

جي
الر َّخ ّ
حممد بن الفرج ُّ
[ّ ]17/814

(((

«من أصحاب أيب احلسن الرضا ،ثقة»(((.
((( (ح)« :سنان»( .ش ،ع)« :بيان» .وما أثبتناه هو الصحيح املوافق للمصدر.

الشهيد« :تقدّ م ّ
أن بيانًا بالياء ،لكن مل يذكر له أ ًبا ،وسيأيت يف قسم الضعفاء بنان بالنون ،ومل
أيضا أ ًبا ،وهذا وإن كان حمتملاً هلام بحسب اللفظ ،إلاّ ّ
أن «بنان» بالنون لعنه الصادق،
يذكر له ً
عيل بن مهزيارّ ،
كثريا.
متأخر عن الصادقً 
فال بأس أن يكون هو هذا إلاَّ أنّه بروايته عن ّ

األسدي ،املل ّقب بـ(بنان)» ومل يضبطه ومل نجد
حممد بن عيسى
ّ
الكش« :عبد اهلل بن ّ
ويف كتاب يِّ ّ
أيضا».
هذا يف القسمني ً
((( رجال ِّ
ـي ،245 :الرقم 564 ،450 :الرقم  ،1065ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن
الكش ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع .الحظ :هتذيب األحكام304/1 :
حممد ،عن ّ
عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
ح.53
((( الشهيد« :يف اإليضاح :الر ِ
ثم اخلاء املعجمة املفتوحة واجليم بعدها».
خج ّي،
بضم الراء ّ
ّ
ُّ
الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.657 :
الرخجي كان معدو ًدا من الوزراء ،وهو ممّن قبض عليه املأمون وصادره».
البهائي« :الفرج
ّ
ّ
الطويس ،الرقم.5396 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ

حممد بن عبد اهلل ،عن
وروی
حممد ،عن أمحد بن ّ
حممد ،عن املعلىّ بن ّ
الكليني ،عن احلسني بن ّ
ّ
حممد بن الفرجّ :
حممد أمجع أمرك،
إن أبا احلسن كتب إليه :يا ّ
ّوفيل قال« :قال يل ّ
عيل بن ّ
حممد الن ّ
ّ
عيل رسول محلني من
وخذ حذرك .قال :فأنا يف مجع أمري ،وليس أدري ما كتب إ ّيل ،حتّى ورد ّ
مرص مق ّيدً ا ورضب عىل ّ
السجن
عيل منه يف ّ
السجن ثامن سنني ّ
كل ما أملك ،وكنت يف ّ
ثم ورد ّ
يب .فقرأت الكتاب فقلت :يكتب إ ّيل هبذا وأنا
حممد ال تنزل يف ناحية اجلانب الغر ّ
كتاب فيه :يا ّ
السجن ّ
حممد بن الفرج=
إن هذا لعجب .فام مكثت أن ُخليِّ عنّي واحلمد هلل .قال :وكتب إليه ّ
يف ّ
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حممد بن أيب عمري
[ّ ]18/815

(((

حممد أبا أمحد ،موىل األزد ،من موايل
«واسم أيب عمري :زياد بن عيسى ،ويكنّى ّ

بغدادي األصل واملقام.
أصح،
امله ّلب بن أيب صفرة ،وقيل :موىل بني أم ّية،
ّ
واألول ّ
ّ

لقي أب��ا احلسن موسى وسمع منه أح��ادي��ث ،ك�نّ��اه يف بعضها؛ فقال:

يا أب��ا أمح��د ،وروى عن الرضا ،(((ك��ان جليل ال��ق��در ،عظيم املنزلة عندنا،
يرضك أن ال تر ّد عليك؟ فلماّ ّ
حممد
شخص ّ
=يسأله عن ضياعه فكتب إليه سوف تر ّد عليك ،وما ّ
ابن الفرج إىل العسكر ،كتب إليه بر ّد ضياعه ،ومات قبل ذلك ،قال :وكتب أمحد بن اخلضيب إىل
حممد بن الفرج يسأله اخلروج إىل العسكر فكتب إىل أيب احلسن يشاوره ،فكتب إليه :اخرج
ّ
فإن فيه فرجك -إن شاء اهلل تعاىل -فخرج فلم يلبث إلاّ
ّ
يسريا حتّى مات» .الحظ :الكايف:
ً
أيضا :الكايف 324/1 :ح.2
500/1ح ،5وانظر ً

حممد بن جعفر بن
حممد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثنا ّ
وروی الشيخعن ابن خشيش ،قال :حدّ ثنا ّ
حممد بن فرج ّ
عمه عمر بن فرج ،قال :أنفذين املتوكّل يف ختريب
جي ،قال :حدّ ثني أيب ،عن ّ
الرخ ّ
ّ
ّ
فمرت عليها كلها ،فلماّ
فمر هبا عىل القبورّ ،
قرب احلسني فرصت إىل النّاحية ،فأمرت بالبقر ّ
متر عليه.
بلغت قرب احلسني مل ّ

عمي عمر بن فرج :فأخذت العصا بيدي ،فام زلت أرضهبا حتّى تكسرّ ت العصا يف يدي،
قال ّ
فو اهلل ما جازت عىل قربه وال خت ّطته.

حممد ،فأنا أبرأ إىل اهلل منه،
حممد بن جعفر :كان عمر بن فرج شديد االنحراف عن آل ّ
قال لنا ّ
حممد بن فرج شديد املو ّدة هلم -رمحه اهلل وريض عنه ،-فأنا أتولاّ ه لذلك،
وكان جدّ ي أخوه ّ
(للطويس) 325 :ح.99
وأفرح بوالدته .الحظ :األمايل
ّ
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان« :ابن أيب عمري» .الحظ :بصائر الدرجات 5/1 :ح،13
 6/1ح 7/1 ،1ح 29/1 ،5ح 36/1 ،1ح 37/1 ،6ح 38/1 ،6ح 39/1 ،8ح39/1 ،4
«حممد بن زياد» .الكايف:
ح 45/1 ،6ح 65/1 ،8ح 72/1 ،3ح 76/1 ،3ح .3وكذا بعنوانّ :
«حممد بن زياد»
 193/2ح 445/4 ،3-2ح 364/5 ،4ح 448/5 ،2ح .3وكذا بعنوانّ :
األزدي .من ال حيرضه الفقيه 393/4 :ح ،5736األمايل(للصدوق) 7 :ح 12 ،5ح .8وكذا
ّ
السابري» .الكايف 331/8 :ح 376/8 ،509ح.566
«حممد بن زياد ،ب ّياع
ّ
بعنوانّ :
((( الحظ :روايته عن الكاظم يف التوحيد 179 :ح 356 ،14ح ،3علل الرشائع158/1 :ح=.1
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وعند املخالفني»(((.

وأقروا له بالفقه
الكش« :إنّه ممّن أمجع((( أصحابنا عىل تصحيح ما ّ
يصح عنهّ ،
قال يِّ ّ

والعلم»(((.

اخلاصة والعا ّمة ،وأنسكهم نسكًا
الطوسـي« :إنّه((( أوثق النّاس عند
وقال((( الشيخ
ّ
ّ
األئمة ثالثة((( :أبا إبراهيم موسى بن جعفر ومل ِ
يرو
وأورعهم وأعبدهم ،أدرك من َّ
=وأ ّما روايته عن الرضا فلم نعثر عليها .نعم ،ورد روايته عن أيب احلسن املحتمل انطباقه
عليه .الحظ :كامل الزيارات 247 :ح ،2علل الرشائع 368/2 :ح.4
النجاش ،الرقم.887 :
((( إلی هنا نأخذ من رجال
يّ
البهائي« :ذكر يف الذكری ّ
التحرز عن
أن خرب الواحد املرسل مقبول إذا كان مرسله معلوم
ّ
ّ
الرواية عن جمروح ،ولذلك قبلت األصحاب مراسيل ابن أيب عمري وصفوان بن حييی وأمحد بن
ألنم ال يرسلون إلاّ عن ثقة» .الحظ :ذكری الشيعة.13/1 :
أيب نرص
البزنطي؛ هّ
ّ

أقول :هذا كالم الشيخ
الطويس يف العدّ ة والشهيد نقل عنه ،والعجيب إسناد ذلك إلی
ّ
الشهيد من دون الشيخ ،قال الشيخ يف ال ُعدّ ة« :وإذا كان أحد الراويني مسندً ا واآلخر مرسلاً
املرسل ،فإن كان ممن يعلم أنّه ال ي ِ
نظر يف حال ِ
رسل إلاّ عن ثقة موثوق به فال ترجيح خلرب غريه
ّ
ُ
حممد بن أيب عمري وصفوان بن حييى وأمحد
عىل خربه ،وألجل ذلك ّ
سوت الطائفة بني ما يرويه ّ
عمن
بأنم ال يروون وال يرسلون إلاّ ّ
حممد بن أيب نرص وغريهم من الثقات الذين عرفوا هّ
ابن ّ
يوثق به وبني ما أسنده غريهم» .عدّ ة األصول.154/1 :

((( (ح)« :اجتمع» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،556 :الرقم.1050 :
الكش ّ
((( (عة) مل ترد« :و».
((( (عة) زيادة« :كان».
((( الشهيد« :هكذا وجد يف مجيع نسخ الكتاب ،وهو لفظ الشيخ يف الفهرست ،ومل يذكر اإلمام
الثالث».
البهائي« :هكذا عبارة الشيخ يف الفهرست ،ومل یذكر اإلم��ام الثالث َمن هو» .الحظ:
ّ
الفهرست ،الرقم.618 :
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عنه((( ،وروى عن أيب احلسن الرضا(((و»(((.
عيل بن احلسن ،قال :ابن أيب
الكش« :قال ّ
حممد بن مسعود :حدّ ثني ّ
قال أبو عمرو يِّ ّ

عمري أفقه من يونس بن عبد الرمحن ،وأصلح وأفضل»(((.

وله حكاية ذكرناها يف الكتاب الكبري« ،مات سنة سبع عرشة ومائتني»(((.
مر اإلشارة إليها.
((( بل روی عنه ،كام ّ
((( (ع) زيادة« :واجلواد .»وما يف املتن هو املوافق للمصدر.
((( الفهرست ،الرقم.618 :
الكش ،484-483 :الرقم.1103 :
((( رجال ّ يِّ
النجاش ،الرقم.887 :
((( هذا مذكور يف رجال
يّ

الطويس ،الرقم.5413 :
وقد و ّثقه أيضا الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضا .رجال
ّ

تنبيه:

ّ
السابري ،يروي عنه
البزاز ،ب ّياع
«حممد بن أيب عمر ّ
ّ
إن الشيخ قال يف أصحاب الصادقّ :
الطويس ،الرقم.4387 :
حممد بن سامعة» .رجال
احلسن بن ّ
ّ

التسرتي« :التحقيق تعدّ د حممد بن أيب عمري أحدمها :ابن أيب عمري املعروف ،وهو
قال املح ّقق
ّ

من أصحاب الكاظم والرضا والثاين :هذا من أصحاب الصادق كام عدّ ه الشيخ يف
الرجال ،إلاّ ّ
السكوين ،وصالح
أن الراوي عنه «ليس ابن سامعة» كام قال بل مجع آخر :صالح
ّ
ّ
والكل
النييل ،وابن مسكان ،والقاسم بن عروة ،ومحاد بن عثامن ،وابن أذينة ،وهشام بن سامل،
ّ
حممد بن أيب عمري ،عن الصادق.
رووا عن ّ

وممّا يوضح كون هذا غري ابن أيب عمري املعروف ما يف باب الرجل يموت ،وال من الكايف :محيد،
الصحاف ،قال :مات
حممد بن نعيم
ّ
حممد بن احلسن بن زياد ،عن ّ
عن احلسن بن سامعة ،عن ّ
السابري ،وأوىص إ ّيل ،وترك امرأة ،مل يرتك وار ًثا غريها ،فكتبت إىل العبد
حممد بن أيب عمري بياع
ّ
ّ
تضمن موت هذا
الصالح ،احلديث؛ فإنّه ال خالف يف بقاء املعروف بعد الكاظم واخلرب ّ
يف حياته.
حممد بن أيب
الكش يف زرارة :ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،عن ّ
وممّا يوضح تعدّ ده خرب يِّ ّ
بتوسط هشام بن
عمري ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل ،احلديث .فرتى فيه رواية املعروف ّ
سامل عن هذا=.
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حممد بن أمحد بن قيس بن غيالن
[ّ ]19/816

(((

كويف ،له كتاب ،من أصحاب الرضا ،ثقة»(((.
«موىلّ ،
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب
[ّ ]20/817

مداين ،جليل من
حممد بأيب جعفر َّ
«واسم أيب اخل ّطاب زيد ،ويكنّى ّ
الز ّيات اهل َ
ّ

أصحابنا ،عظيم القدر ،كثري ال��رواي��ة ،ثقة ،عني ،حسن التصانيف ،مسكون إىل
روايته»(((.

له تصانيف ذكرناها يف كتابنا الكبري ،من أصحاب اجلواد (((و(((.
حممد بن أذينة ،عن ابن أيب عمري ،قال :كنت أنظر يف
ً
=وأيضا :خرب نجوم ابن طاووس هكذاّ :
النجوم وأعرف الطالع ،احلديث ،واملعروف إنّام يروى عن ابن أذينة ،وهذا روى عنه ابن أذينة.

حممد بن سامعة»؛ فإنّه
وممّا ذكرنا يظهر لك ما يف قول الشيخ يف الرجال« :يروي عنه احلسن بن ّ
يروي عن املعروف ،ال عن هذا.
«حممد بن أيب عمري»
«حممد بن أيب عمر» فاألخبار ك ّلها بلفظّ :
وما يف قول الشيخ يف الرجالّ :
ويبعد تصحيف اجلميع .قاموس الرجال ،37-34/9 :الرقم.6322 :

((( (ت ،س)« :عيالن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5430 :
النجاش ،الرقم.897 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( مل ندر وجه ختصيصه بكونه من أصحاب اجلوادّ ،
فإن الشيخ ذكره يف رجاله يف أصحاب
الطويس ،الرقم.5892 ،5771 ،5615 :
والعسكري .الحظ :رجال
اجلواد واهلادي
ّ
ّ
أيضا .الحظ :الفهرست ،الرقم ،608 :رجال الطوسيّ  ،الرقم،5615 :
((( وقد و ّثقه الشيخً 
.5771
«حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب من العدول والثقات من
حممد بن سنانّ :
الكش يف ترمجة ّ
وقال يِّ ّ
الكش.508 :
أهل العلم» .رجال يِّ ّ
عيل .الحظ :مناقب آل أيب طالب:
وعدّ ه ابن شهر آشوبمن ثقات أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
حممد احلسن
العسكري .مناقب آل أيب طالب.423/4 :
ّ
 ،380/4وكذا من ثقات أيب ّ
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عيل بن مهزيار -بالزاي بعد اهلاء ،والياء املن ّقطة حتتها
[ّ ]21/818
حممد بن ّ
أخريا« -من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي ،ثقة»(((.
نقطتان ،والراء ً
حممد بن جزك -باجليم ،والزاي ،والكاف -اجلماّ ل
[ّ ]22/819

«من أصحاب اهلادي ،ثقة»(((.

حممد بن عيسى بن عبيد((( بن َي ْقطني
[ّ ]23/820

(((

طيني،
موىل بني((( أسد بن خزيمة .أبو جعفر
يونسـي((( ،اختلف
ّ
ّ
العبيدي ال َي ْق ّ

((( ما نقله ّ
العالمة مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5753 :
((( هذا منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.5755 :
تنبيه:

حممد بن
روی
حممد بن أمحد ،عن بعض أصحابنا ،عن ّ
الكليني ،عن أمحد بن إدريس وغريه ،عن ّ
ّ
فإن الرواية بظاهرها ّ
جزك قال :سألت الصادق .الكايف 552/3 :حّ .10
تدل علی أنّه من
أصحاب أيب عبد اهلل الصادق ،وال يمكن محل الرواية علی اإلرسال كام ال خيفی.

ولكن رواية رجل من أصحاب اهلادي عن أيب عبد اهلل غريبة جدًّ ا ،وال يمكن املناقشة
يف إسناد هذه الرواية ملكان بعض أصحابنا؛ ألنّه من املحتمل قو ًّيا أنّه عبد اهلل بن جعفر ،كام ّ
أن
القول ّ
حممد بن جزك هذا رجل آخر غري املعنون كام وقع يف كالم بعض .الحظ :مدارك حترير
بأن ّ
الوسيلة« .652/3 :خمدوش بال ريب .ولكن يمكن الذهاب إلی ّ
أن الصادق هو اهلادي
التسرتي والس ّيد
كام ذهب إليه املح ّقق
اخلوئي .»النجعة ىف رشح ال ّلمعة ،193/9 :معجم
ّ
ّ
رجال احلديث ،160/16 :الرقمّ :10382 :
«فإن ك ّلهم صادقون».

((( (ح)« :عبيد اهلل» .والصواب املوافق للمصدر ما يف املتن.
«اليقطيني» .املحاسن 496/2 :ح 508/2 ،601ح،657
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
العبيدي» .من ال حيرضه
«حممد بن عيسى
ّ
 517/2ح 628/2 ،715ح .103وكذا بعنوانّ :
«العبيدي».
الفقيه 154/3 :ح 233/4 ،3561-3560ح 239/4 ،5555ح .5571وكذا
ّ
من ال حيرضه الفقيه 437/3 :ح 238/4 ،4510ح.5570
((( (عة) مل ترد« :بن» .وهو موافق ملا يف املصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
البهائي« :املراد من كونه يونس ًّيا أنّه من أصحاب يونس بن عبدالرمحن وأتباعه ،وعدّ يف=
(((
ّ
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الطويس« :إنّه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من
علامؤنا يف شأنه؛ فقال شيخنا
ّ
خيتص بروايته»(((.
رجال نوادر احلكمة((( ،وقال :ال أروي((( ما ّ
قال الشيخ« :وقيل :إنّه كان يذهب مذهب الغالة»(((.

مورا شنيعة هو افرتاء منه ومن غريه علی
=املواقف اليونس ّية من فرق الشيعة ونسب إليهم ُأ ً
التعصب والعناد» .الحظ :املواقف.683/3 :
الشيعة والباعث عليه
ّ
النجاش هذا االستثناء إلی ابن الوليدّ ،
فلعل نسبة الشيخ الطوسيّ إىل الشيخ
((( أقول :نسب
يّ
الصدوق؛ ّ
ألن طريقة الشيخ الصدوق أنّه تابع يف تصحيحه لألخبار وتضعيفه هلا قول شيخه
ابن الوليد ،فإنّه قال يف من ال حيرضه الفقيهّ :
يصححه ذلك الشيخ -قدّ س اهلل
«كل ما مل
ّ
بصحته من األخبار ،فهو عندنا مرتوك غري صحيح» .من ال حيرضه الفقيه:
روحه -ومل حيكم
ّ
.90/2
األشعري
حممد بن أمحد بن حييی بن عمران
ّ
ّ
البهائي« :كتاب نوادر احلكمة تأليف الشيخ اجلليل ّ
حممد بن
القم ّي مشتمل علی كتب عديدة .قال الشيخ يف الفهرست :أخربنا بكتبه مجاعة ،عن ّ
ّ
حممد بن
وحممد بن حييی ،عن ّ
وحممد بن احلسن ،عن أمحد بن إدريس ّ
عيل بن احلسني ،عن أبيه ّ
ّ
عيل بن احلسني بن بابويه :إلاّ ما كان فيه من ختليط وهو الذي يكون
أمحد بن حييی .وقال ّ
حممد بن ّ
يتفرد به .إلی هنا
حممد بن عيسی بن عبيد بإسناده منقطع ّ
يف طريقه فالن أو فالن أو فالن ،أو عن ّ
كالم الشيخ يف الفهرست .قال ابن شهر آشوب يف كتابه يف الرجالّ :
إن كتاب نوادر احلكمة اثنان
وعرشون كتا ًبا» .الحظ :الفهرست ،الرقم ،623 :معامل العلامء ،119 :الرقم.661 :
((( (ش)« :أری»( .هـ)« :أدري» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( الفهرست ،الرقم.612 :
البهائي« :هذا كالم الشيخ يف الفهرست» .الفهرست ،الرقم.612 :
(((
ّ
يونيس ،ضعيف عىل
اليقطيني،
«حممد بن عيسى بن عبيد
ّ
وقال يف رجاله يف أصحاب اهلاديّ :
ّ
الطويس ،الرقم.5758 :
القم ّيني» .رجال
قول ّ
ّ

وقال يف أصحاب
يونيس».
(بغدادي ظ)،
بغداذي
اليقطيني،
«حممد بن عيسى
ّ
ّ
ّ
ّ
العسكريّ :
ّ
الطويس ،الرقم.5887 :
رجال
ّ
وق��ال فيمن مل ي� ِ
الطويس ،الرقم:
اليقطيني ،ضعيف» .رج��ال
«حممد بن عيسى
�رو عنهم:
ّ
ّ
ّ
.6361
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العبيدي
حيب
حممد
ّ
القتيبي ،قال :كان الفضل((( ّ
ّ
عيل بن ّ
الكش« :حدّ ثني ّ
وقال يِّ ّ

ويثني عليه ويميل إليه ويقول :ليس يف أقرانه مثله»(((.

«وعن جعفر بن معروف أنّه ندم؛ إذ مل يستكثر منه»(((.
(((
النجاش« :إنّه جليل يف أصحابنا ،ثقة ،عني ،كثري الرواية ،حسن التصانيف.
وقال
يّ

روى((( عن أيب جعفر الثاين مكاتبة ومشافهة»(((.

(((
حممد بن عيسى
تفرد به ّ
«وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال :ما ّ

من كتب يونس((( وحديثه ال ُيعتمد عليه ،قال :ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول

حممد بن عيسى؟ سكن بغداد»(((.
ويقولون من مثل أيب جعفر ّ
((( (عة) زيادة« :بن شاذان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

النجايش ،الرقم.896 :
النجايش» .الحظ :رجال
البهائي« :املراد به فضل بن شاذان كام قاله
ّ
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،537 :الرقم.1021 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،537 :الرقم.1022 :
الكش ّ
((( (س) مل ترد« :و».
((( (م ،ش ،عة)« :وروی» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن اجلواد يف كامل الدين 522/2 :ح.52
كام أنّه يروي اهلادي.الحظ :الكايف 126/1 :ح ،4من ال حيرضه الفقيه 173/3 :ح،3654
 232/4ح ،5554وهكذا الرضا .اخلصال 298/1 :ح ،70عيون أخبار الرضا:
 277/1ح ،15هتذيب األحكام 40/8 :ح.40
النجاش ،الرقم.896 :
النجاش» .الحظ :رجال
«وأيضا من كالم
البهائي:
(((
ً
ّ
يّ
يّ
حممد بن احلسن
(((
ّ
علـي بن احلسني :سمعت ّ
حممد بن ّ
البهائي« :قال الشيخ يف الفهرست :قال ّ
ابن الوليد يقول :كتب يونس بن عبدالرمحن التي هي بالروايات ك ّلها صحيحة يعتمد عليها إلاّ
حممد بن عيسی بن عبيد عن يونس ومل يروه غريه ،فإنّه ال ُيعتمد عليه وال ُيفتی به».
ما ينفرد به ّ
الحظ :الفهرست ،الرقم.813 :
النجاش ،الرقم.896 :
((( رجال
يّ
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له كتب ذكرناها يف كتابنا الكبري ،واألقوى((( عندي قبول روايته(((.
حممد بن مروان اّ
اجللب
[ّ ]24/821
«من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي((( ،ثقة»(((.
الر ّيان -بالراء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة ،والنون-
حممد بن َّ
[ّ ]25/822

الص ْلت -بالصاد املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان« -من أصحاب أيب احلسن
ابن َّ

الثالث اهلادي ،ثقة»(((.

صـرح يف كثري من الرتاجم ّ
حممد بن عيسی .وعلی سبيل املثال
بأن الرواية ضعيفة ألجل ّ
((( قد ّ
الحظ الرقم.349 :
البهائي« :ض ّعفه املح ّقق يف املعترب يف بحث األغسال املسنونة» .الحظ :املعترب/1 :
(((
ّ
.358
فأول من ض ّعفه ابن الوليد ،وتبعه ابن بابويه حلسن ظنّه
قال املح ّقق
التسرتي« :أ ّما حتقيق حاله ّ
ّ
بأن ّ
به ،كام يفهم من كالم ابن نوح ومن قول نفسه يف صوم فقيهه ّ
يصححه شيخه ابن
كل خرب مل
ّ
الوليد ليس عنده بصحيح ،وتبع ابن بابويه الشيخ حلسن ظنّه به ،كام يفهم من تعبري فهرسته،
ّ
فكأن املض ّعف منحرص بابن الوليد ،وال يدرى ما رابه فيه ،كام قال ابن نوح ،بعد كونه
وحينئذ
وحممد بن مسلم ومؤمن الطاق
عىل ظاهر العدالة؟ ولع ّله رابه روايته القدح العظيم يف زرارة
ّ
املفضل .أو روايته عن
العجيل وإسامعيل
وأيب بصري وبريد
اجلعفي ،وهم أجلاّ ء ،وكذلك يف ّ
ّ
ّ
يونس عن الرضا جواز االغتسال والوضوء بامء الورد.
وأ ّما من تقدّ م عىل ابن الوليد أو من عارصه أو من ّ
تأخر عنه غري تابعيه ،من الفضل بن شاذان
والقتيبي وجعفر بن معروف
وبورق الورع
والنجايش ،فمجمعون عىل
والكش وابن نوح
ّ
ّ
يِّ ّ
النجايش» .قاموس الرجال:503/9 :
جالله .ويكفي يف فضله ثناء مثل الفضل عليه ،كام قاله
ّ
ثم ّ
حممد بن أمحد بن حييی عمو ًما
إن هنا كال ًما يرتبط بنوادر احلكمة وروايات ّ
الرقم 7145؛ ّ

خصوصا ،الحظ :الفائدة الرابعة من اخلامتة.
وحممد بن عيسی
ً
ّ
((( (عة) مل ترد« :اهلادي».
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5763 :
((( هذا منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.5764 :
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حممد بن عبد اجل ّبار
[ّ ]26/823

(((

وهو ابن أيب الصهبان -بالصاد املهملة املضمومة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والنون

«قم ّي ،من أصحاب أيب احلسن الثالث
اهلادي ،ثقة»(((.
ّ
أخرياّ -
ً
عيل بن بالل
[ّ ]27/824
حممد بن ّ

(((

حممد
العسكري ،ثقة»(((.
ّ
«من أصحاب أيب ّ

(((
علـي بن بالل»(((.
حممد بن ّ
وقال الشيخ يف كتاب الغيبة« :من املذمومني أبو طاهر ّ

فنحن يف روايته من املتو ّقفني((( .
حممد بن بالل
[ّ ]28/825

«من أصحاب
العسكري ،ثقة»(((.
ّ

القم ّي الع ّطار
حممد بن أمحد بن جعفر ِّ
[ّ ]29/826

روى
حممد بن قتيبة ،عن حامد بن أمح��د
عيل بن ّ
الكش عن ّ
يِّ ّ

(((

بن إبراهيم

«حممد بن عبداجل ّبار مـمـّا هو مذكور يف اخلالصة وليس يف كتاب ابن داوود».
(((
ّ
البهائيّ :
((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم.5765 :

كام ّ
أن الشيخ ذكره يف أصحاب
الطويس،
أيضا .الحظ :رجال
العسكري وو ّثقه فيه ً
ّ
ّ
الرقم.5889 :
((( هذه الرتمجة مذكورة يف «ب» قبل الرتمجة السابقة.
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5888 :
((( (ح ،عة) زيادة« :إنّه».
((( الحظ :الغيبة.400 ،353 :
املختص باملعتمدين؟!
األول
ّ
((( فعليه ما الوجه يف ذكره يف القسم ّ
((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم.5890 :
((( (عة)« :أيب حامد أمحد بن إبراهيم» بدل« :حامد بن أمحد» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ=
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املراغي((( أنّه ليس له ثالث يف األرض(((و(((« .وهو وكيل العسكري ،أدرك أبا
ّ

احلسن.(((»

داين الدهقان
حممد َ
الـه ْم ّ
حممد بن صالح بن ّ
[ّ ]30/827

«من أصحاب
العسكري ،وكيل»(((.
ّ
=التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.

الشهيد« :صوابه (عن أيب حامد أمحد  ،)..وقد تقدّ م يف أمحد».
«املرادي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (هـ):
ّ
((( (م ،ش)« :الدهر» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،534 :الرقم .1019 :وفيه« :ليس له ثالث يف األرض يف القرب من
الكش ّ
األصل».
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5901 :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5902 :
حممد بن صالح قال :لـماّ مات أيب وصار األمر يل كان أليب
روی
حممد عن ّ
عيل بن ّ
ّ
الكليني عن ّ
فقضاين
عىل الناس سفاتج من مال الغريم ،فكتبت إليه أعلمه فكتب :طالبهم واستقض عليهم ّ
واستخف
الناس إلاّ رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعامئة دينار ،فجئت إليه أطالبه فامطلني،
ّ
عيل ،فشكوت إىل أبيه ،فقال :وكان ما ًّذا ،فقبضت عىل حليته ،وأخذت برجله،
يب ابنه ،وس ّفه ّ
وسحبته إىل وسط الدار ،وركلته ركلاً
قم ّي
كثريا ،فخرج ابنه يستغيث بأهل بغداد ويقولّ :
ً
عيل منهم اخللق ،فركبت دا ّبتي وقلت :أحسنتم يا أهل بغداد
رافيض قد قتل والدي فاجتمع ّ
ّ
متيلون مع الظامل عىل الغريب املظلوم ،أنا رجل من أهل مهدان من أهل السنّة وهذا ينسبني إىل
أهل قم والرفض ليذهب بح ّقي ومايل قال :فاملوا عليه وأرادوا أن يدخلوا عىل حانوته حتّى
سكّنتهم وطلب إ ّيل صاحب السفتجة ،وحلف بالطالق أن يو ّفيني مايل حتّى أخرجتهم عنه».
الكايف 521/1 :ح.15

حممد بن صالح» .كامل الدين.442/2 :
وقال الصدوق« :ورآه من الوكالء  ...ومن أهل مهدان ّ

احلمريي
وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد قاال :حدّ ثنا عبد اهلل بن جعفر
وروی ً
ّ
أيضا عن أبيه ّ
اهلمداين قال :كتبت إىل صاحب الزمانّ :
أن أهل بيتي يؤذونني
حممد بن صالح
قال :حدّ ثني ّ
ّ
قوامنا وخدّ امنا رشار خلق اهلل=.
ويقرعونني باحلديث الذي روي عن آبائك هّأنم قالواّ :
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احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
[ّ ]31/828
حممد بن ّ

«أبو جعفر ،وجه أصحابنا وفقيههم ،والثقة الذي ال يطعن عليه هو وإخوته

(((

عبيد اهلل وعمران وعبد األعىل ،له كتاب»(((.

حممد بن عبد الرمحن بن ِق َبة -بالقاف املكسورة ،والباء املن ّقطة حتتها
[ّ ]32/829

الرازي
نقطة املفتوحة(((-
ّ

قوي يف الكالم ،كان قديماً من
«أبو جعفر ،متك ّلم ،عظيم القدر ،حسن العقيدةّ ،
املعتزلة وتبصرّ وانتقل ،وكان حاذ ًقا ،شيخ اإلمام َّية يف زمانه ،له كتاب يف اإلمامة.
قال أبو احلسني
السوسنجزدي((( -بالسني املهملة قبل الواو وبعدها ،واجليم،
ّ

وال��زاي ،وال��دال املهملة -وك��ان هذا أبو احلسني من عيون أصحابنا وصاحليهم

حجة.
املتك ّلمني ،له كتاب يف اإلمامة ً
حج عىل قدميه مخسني ّ
أيضا ،وكان قد ّ

البلخي إىل بلخ بعد زياريت للرضا(((
قال أبو احلسني :مضيت إىل أيب القاسم
ّ

بطوس ،فس ّلمت عليه ،وكان عار ًفا يب ،ومعي كتاب أيب جعفر بن قبة يف اإلمامة املعروف

ي ا ْل ُق َرى ا َّلتِي َب َار ْكنَا فِ َيها ُق ًرى
﴿و َج َع ْلنَا َب ْين َُه ْم َو َب نْ َ
=فكتب وحيكم أ ما تقرءون ما قالَ :
َظ ِ
اه َرةً﴾ [سبأ ،]18 :ونحن واهلل القرى التي بارك اهلل فيها وأنتم القرى الظاهرة» .كامل الدين:
للطويس.345 :
 483/2ح .2ومثله يف الغيبة
ّ
((( (عش ،ت ،س ،ش ،م ،ع)« :أخوه» .والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه.
النجاش ،الرقم.885 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
أيضا .الحظ :الفهرست ،الرقم.588 :
وقد و ّثقه الشيخً 

أيضا :إيضاح االشتباه ،الرقم.660 :
((( والحظ ً
مطبعي .والحظ :ترمجته يف هذا القسم من الكتاب:
«السوسنجردي» .والظاهر أنّه غلط
((( (عة):
ّ
ّ
الرقم .953
((( (ح ،عة)« :الرضا».
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الري فدفعت الكتاب
باإلنصاف ،فوقف عليه ونقضه باملسرتشد يف اإلمامة ،فعدت إىل ّ
إىل ابن قبة ،فنقضه باملستثبت يف اإلمامة ،فحملته إىل أيب القاسم فنقضه بنقض املستثبت،

الري؛ فوجدت أبا جعفر قد مات»(((.
فعدت إىل ّ
حممد بن اخلليل ،باخلاء املعجمة.
[ّ ]33/830
املعروف بالسكّاك ،أبو جعفر.

الطويس« :إنّه صاحب هشام بن احلكم ،وكان متك ّلماً  ،من أصحاب
قال الشيخ
ّ

هشام وخالفه يف أشياء إلاّ يف أصل اإلمامة»(((.
وكالم الشيخ يعطي أنّه كان إمام ًّيا.

النجايشّ :
«إن له كتا ًبا سماّ ه التوحيد ،وهو تشبيه»(((.
وقال
ّ

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن ُقضاعة -بالقاف املضمومة ،والضاد
[ّ ]34/831

النجاشـي ،الرقم.1023 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
ّ
مي اإلمام ّية ّ
وحذاقهم،
«حممد بن ِقبة ،أبو جعفر
ّ
الرازي ،من متك ّل ّ
وقال الشيخ يف الفهرستّ :
ثم انتقل إىل القول باإلمامة ،وحسنت بصريته» .الفهرست ،الرقم:
وكان ّأولاً معتزل ًّياّ ،
.597
ِ
ّ
وحذاقهم».
مي الشيعة
حممد بن قبة .من متك ّل ّ
وقال ابن النديم« :ابن قبة :وهو أبو جعفر ّ
فهرست ابن النديم.225 :
((( الفهرست ،الرقم.596 :
النجاش ،الرقم ،889 :وقال ِّ
ـي يف ترمجة الفضل بن شاذان :جعفر بن معروف،
((( رجال
الكش ّ
يّ
الفاريس ،قال :سمعت الفضل بن شاذان آخر عهدي به ،يقول :أنا
قال :حدّ ثني سهل بن بحر
ّ

حممد بن أيب عمري وصفوان بن حييى وغريمها ،ومحلت عنهم منذ مخسني
خلف ملن مىض ،أدركت ّ
ثم
سنة ،ومىض هشام بن احلكم وكان يونس بن عبد الرمحن خلفه كان ير ّد عىل املخالفنيّ ،
مىض يونس بن عبد الرمحن ومل خيلف خل ًفا غري السكّاك ،فر ّد عىل املخالفني حتّى مىض ،وأنا
الكش ،539 :الرقم.1025 :
خلف هلم من بعدهم» .رجال يِّ ّ
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املعجمة -بن صفوان بن ِم ْهران اجلماّ ل

«موىل بني أسد ،أبو عبد اهلل ،شيخ الطائفة ،ثقة ،فقيه ،فاضل ،وكانت((( له منزلة

من السلطان بسبب مناظرته لقايض املوصل يف اإلمامة بني يدي ابن حمَ ْدان؛ فانتهى
ٍ
(((
ثم حرض فباهله وجعل
القول بينهام إىل أن قال للقايض  :تباهلني ،فوعده إىل غدّ ،
ثم قاما من املجلس ،وكان القايض حيرض دار األمري ابن حمَ ْدان يف ّ
كل يوم،
ك ّفه يف ك ّفهّ ،

ّ
فتأخر ذلك اليوم ومن غده ،فقال األمري :اعرفوا خرب القايض؛ فعاد الرسول ،فقال:
(((
الكف الذي مدّ ه للمباهلة وقد اسو ّد(((،
إنّه منذ قام من موضع املباهلة ُح ّم وانتفخ
ّ

ذكر عند امللوك وحظي منهم(((،
ثم مات من الغد؛ فانترش أليب عبد اهلل
الصفواين هبذا ٌ
ّ
ّ

وكان((( له منزلة»(((.

قال((( الشيخ
الطوسـي« :إنّه كان ُح َف َظة ،كثري العلم ،ج ّيد اللسان ،قال :وقيل
ّ

إنّه كان أ ّم ًّيا ،وله كتب أمالها من ظهر قلبه»(((.

حممد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب
[ّ ]35/832

الشافعي ،مولده سنة
«يكنّى أبا احلسن -وقال أمحد بن عبدون :هو أبو بكر(-((1
ّ
((( (س)« :وكان» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج ،ح)« :القايض» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( (م ،ح ،ش)« :فانتفخ» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :اسو ّدت».
((( (ش ل)« :عندهم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :كانت».
النجاش ،الرقم.1050 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :وقال».
((( الفهرست ،الرقم.247 :
«ثم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
(( ((1ش) زيادةَّ :
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الشافعي ،ويرى
إحدى وثامنني ومائتني باحلسن ّية((( ،وكان عىل الظاهر يتف ّقه عىل مذهب
ّ

ُب»(((.
فقيها عىل املذهبني ،وله عىل املذهبني ُكت ٌ
رأي الشيعة اإلمام ّية يف الباطن ،وكان ً
الـجنيد
حممد بن أمحد بن ُ
[ّ ]36/833

اإلسكايف ،كان شيخ اإلمام ّية ،ج ّيد التصنيف حسنه(((»(((« ،وج ٌه
عيل الكاتب
ّ
«أبو ّ

يف أصحابنا ،ثقة ،جليل القدر ،صنَّف فأكثر ،قيل :إنّه كان عنده مال للصاحب
أيضا ،وأنّه أوىص به إىل جاريته؛ فهلك ذلك(((»(((.
وسيف ً
وقد ذكرت خالفه يف كتبي.
ق����ال ال��ش��ي��خ
الطويس« :إ ّن������ه ك����ان ي����رى ال���ق���ول ب���ال���ق���ي���اس(((،
ّ
((( (هـ ،ح ،ت ،م ل ،عة)« :باحلسين ّية» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ما نقله العلاّمة يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم.601 :

ثم الظاهر ّ
أن مستند الشيخ يف املقام هو ما ذكره ابن النديم فإنّه قال« :قال ابن النديم»« :أبو
ّ
حممد بن إبراهيم بن يوسف بن أمحد بن يوسف الكاتب ،ومولده سنة إحدى
احلسن ،واسمه ّ
الشافعي ،ويرى رأي الشيعة
وثامنني ومائتني باحلسن ّية ،وكان عىل الظاهر يتف ّقه عىل مذهب
ّ
الشافعي يف
�رت كتبه عىل مذهب
فقيها عىل املذهبني ،وقد ذك� ْ
اإلمام ّية يف الباطن ،وكان ً
ّ
موضعها» .فهرست ابن النديم.247-246 :
اخلراسانـي« :له تصانيف».
(((
ّ
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.602 :
((( (عة)« :لذلك» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1047 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش« :سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه :إنّه كان يقول بالقياس» .رجال
((( وقال
يّ
النجايش ،الرقم.1047 :
ّ
وقال الشيخ املفيد يف املسائل الرسو ّية« :أجبت عن املسائل التي كان ابن اجلنيد مجعها وكتبها
إىل أهل مرص ،ول ّقبها باملسائل املرص ّية ،وجعل األخبار فيها أبوا ًبا ،وظ ّن هّأنا خمتلفة يف معانيها،
بالرأي» .املسائل الرسو ّية=.75 :
األئمة فيها
ّ
ونسب ذلك إىل قول َّ
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يعول عليها»(((.
فترُ ك((( لذلك كتبه ،ومل ّ
حممد بن يعقوب بن إسحاق
[ّ ]37/834

(((

أبو جعفر
وحممد
الكليني
الكليني((( -بالنون بعد الياء« -وكان خاله َع َالن
ّ
ّ
الرازي ّ
ّ

بالري ووجههم ،وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم ،صنّف
شيخ أصحابنا يف وقته
ّ

كتاب الكايف يف عرشين سنة»(((.

الطويس»(((.
«ومات ببغداد يف سنة ثامن وعرشين وثالثامئة ،قاله الشيخ
ّ
اجلنيدي فقد أرسفت بام قلت يف معناه
=وقال يف املسائل الصاغان ّية« :أ ّما شهادتك بجهل
ّ
وزدت يف اإلرساف ،ومل يكن كذلك يف النقصان وإن كان عندنا غري سديد فيام يتحلىّ به من
أئمتك ،وأقرب منهم إىل الفطنة والذكاء،
الفقه ومعرفة اآلثار ،لكنّه مع ذلك أمثل من مجهور َّ
فأ ّما قوله( :بالقياس) يف األحكام الرشع ّية واختياره مذاهب أليب حنيفة وغريه من فقهاء العا ّمة
مل ِ
يأت هبا أثر عن الصاد َقني ،فقد كنّا ننكره عليه غاية اإلنكار ،ولذلك أمهل مجاعة من
أصحابنا أمره وا َّطرحوه ،ومل يلتفت أحد منهم إىل مصنّف له ،وال كالم» .املسائل الصاغان ّية:
.59-58
((( (ع)« :فيرتك» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الفهرست ،الرقم.602 :
الرازي ،اإلمام علی مذهب أهل
حممد بن يعقوب
(((
ّ
ّ
البهائي« :يف جامع األصول :أبوجعفر ّ
أيضا من جمدّ دي اإلمام ّية علی
البيت ،عامل يف مذهبهم ،كبري ،فاضل مشهور ،هذا كالمه .وعدّ ه ً
رأس املائة الثالثة ،وعدّ الرضا من جمدّ دي مذهب اإلمام ّية علی رأس املائة الثالثة ،وعدّ
الس ّيد املرتضی من جمدّ دي مذهب اإلمام ّية علی رأس املائة الرابعة؛ ّ
كل هذا يف كتاب جامع
األصول» .الحظ :جامع األصول ،323/11 :الرقم.8881 :
الكليني خم ّفف ّ
حممد بن
((( الشهيد« :تقدّ م أمحد بن إبراهيم َعالن
الالم املفتوحة ،وسيأيت ّ
ّ
أيضا ،فيحتمل كون َعالن كلاًّ منهام ،وكون أبامها إبراهيم».
إبراهيم َعالن ال ُك َل ْينِي ً
النجاش ،الرقم.1026 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( الفهرست ،الرقم.603 :
هذا ،ولكن قال يف رجاله فيمن مل يرو عنهم« :مات سنة تسع وعرشين وثالثامئة يف شعبان»=.
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النجايش« :سنة((( تسع وعرشين وثالثامئة سنة تناثر النجوم ،وصلىّ عليه
وقال
ّ
حممد بن جعفر
احلسني((( أبو قرياط ،ودفن بباب الكوفة يف مقربهتا»(((.
ّ
ّ
(((
الطائي ،وعليه لوح مكتوب عليه اسمه،
قال ابن عبدون« :رأيت قربه يف رصاة
ّ

واسم أبيه»((( .

(((
الس َل ِم ّي
حممد بن َع ّياش -بالشني املعجمة ُّ -
حممد بن مسعود بن ّ
[ّ ]38/835

ايش ،ثقة صدوق ،عني من
ّ
السمرقندي« ،أبو النَّضرْ  -بالضاد املعجمة -املعروف بال َع ّي ّ
عيون هذه الطائفة وكبريها»(((.

«وقيل :إنّه من بني تيم((( ،جليل القدر ،واسع األخبار ،بصري بالرواية((( ،مضطلع

(((1
كثريا ،وكان
هبا ،له كتب كثرية تزيد عىل مائتي مصنّف» « .وكان يروي عن الضعفاء ً

الطويس ،الرقم.6277 :
=رجال
ّ
((( (ت ،عة)« :يف سنة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«حممد بن جعفر
«احلسيني» .وما أثبتناه موافق للمصدر .قال اخلطيب
((( (ش ل ،عة):
ّ
البغداديّ :
ّ
عيل بن أيب طالب ،أبو احلسن
ابن ّ
حممد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن ّ
العلوي ،يعرف بأيب قرياط» .تاريخ بغداد ،144/2 :الرقم.563 :
ّ
ني».
حل َس ْي ّ
الشهيد« :ا ُ
النجاش ،الرقم .1026 :وليس فيه« :يف مقربهتا» ،ولكنّه مذكور يف الفهرست ،الرقم:
((( رجال
يّ
.603
((( (حج)« :رصاط» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.603 :
واحلق ما هنا».
((( الشهيد« :ويف نسخة الشهيد بالسني املهملة،
ّ
النجاش ،الرقم.944 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (حج ،عة)« :متيم».
((( (عة)« :بالروايات» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
( ((1من قوله« :وقيل :إنّه من بني تيم» إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.605 :
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ثم تبصرّ وعاد إلينا ،أنفق
يف ّأول أمره عا ّم ّي املذهب ،وسمع حديث العا ّمة وأكثر منهّ ،
عىل العلم واحلديث ترك َة أبيه سائرها((( ،وكانت ثالثامئة ألف دينار»(((.
مهام بن سهيل
حممد بن ّ
[ّ ]39/836
البغدادي ،الكاتب،
عيل،
اإلسكايف(((»(((.
ّ
ّ
مهام أبا بكر ،ويكنّى ّ
«ويكنّى ّ
حممد أبا ّ

«شيخ أصحابنا ومتقدّ مهم ،له منزلة عظيمة ،كثري احلديث»(((« ،جليل القدر،

ثقة»(((.

حممد
حممد بن همُ ام :كتب أيب إىل أيب ّ
عيل ّ
«قال أبو ّ
حممد هارون بن موسى :قال أبو ّ

صح له ٌ
ويعرفه ّ
احلسن
أن له محلاً  ،وسأله أن يدعو
ّ
عرفه أنّه ما ّ
محل بولدّ ،
العسكريُ ي ّ

كرا نجي ًبا من مواليهم؛ فو ّقع عىل رأس الرقعة
له يف تصحيحه وسالمته ،وأن جيعله َذ ً
ِّ
ذكرا.
بخط يده( :قد فعل ذلك)،
ّ
فصح احلمل ً

ّ
واخلط ،وكان حم ّق ًقا.
عيل بن مهام الرقعة
قال هارون بن موسى :أراين أبو ّ

عيل بن مهام يوم اخلميس إلحدى عرشة ليلة مضت من مجادى اآلخرة
ومات أبو ّ

((( (عة)« :سائرها» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

رصحوا بمعنی الباقي ال بمعنی ّ
أراد بسائرها ك ّلها .وفيهّ :
الكل ،ومنه
أن حم ّققي اللغو ّيني ّ
قوله« :أمسك أرب ًعا وفارق سائره ّن» .الحظ :املو ّطأ 844/4 :ح ،520تلخيص احلبري:
درة
 170/3ح .1528تأيت سائر بمعنى كل ومجيع .انظر :بحثنا (سمري اخلواص يف أوهام ّ
األعرجي.
عيل
ّ
الغواص) ،جم َّلة جامعة أهل البيت ،كربالء ،العراق .دّ .
النجاش ،الرقم.944 :
((( من قوله« :وكان يروي عن الضعفاء» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ

مطبعي.
((( (عة)« :اإلسكانيّ » .وهذا غلط
ّ
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم ،613 :ورجال الطوسيّ  ،الرقم.6270 :
النجاش ،الرقم.1032 :
((( قوله« :شيخ» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( قوله« :جليل القدر ثقة» مأخوذ من الفهرست ،الرقم ،613 :أو رجال الطوسيّ  ،الرقم.6270 :
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احلجة سنة
ست وثالثني وثالثامئة ،وكان مولده يوم االثنني ّ
سنة ّ
لست خلون من ذي ّ
ثامن ومخسني ومائتني»(((.

الكش
حممد بن ُعمرّ -
[ّ ]40/837
بضم العني -بن عبد العزيز يِّ ّ

«يكنّى أبا َعمرو -بفتح العني -بصري باألخبار وبالرجال ،حسن االعتقاد»(((.

(((
وخترج عليه،
اش ،وأخذ منهّ ،
«كان ثقة ،عينًا ،روى عن الضعفاء ،وصحب الع ّي يّ

له كتاب الرجال ،كثري العلم ،إلاّ ّ
أن فيه أغال ًطا كثرية(((»(((.

حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن سعد اهلل((( بن سعد بن مالك
[ّ ]41/838

القم ّي
ّ
األشعري ِّ

(((

النجاش :الرقم  ،1032وانظر :تاريخ
حممد» إلی هنا مأخوذ من رجال
((( من قوله« :قال أبو ّ
يّ
بغداد ،136-135/4 :الرقم.1796 :
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم ،615 :وفيه« :ثقة ،بصري باألخبار» إلخ.
وقال يف رجاله يف باب من مل ِ
يرو عنهم« :ثقة ،بصري بالرجال واألخبار ،مستقيم املذهب» .رجال
الطويس ،الرقم.6288 :
ّ
((( (عة)« :وكان».
النجاش من قوله« :وفيه أغالط كثرية» اشتباهات من مصنّف
التسرتي« :مراد
((( قال املح ّقق
ّ
يّ
الكتاب ال تصحيفات النسخة؛ فالغلط يستعمل يف اشتباه املصنّف ،ال الكاتب؛ فالقاموس
أن الظاهر ّ
اجلوهري» ومراده اشتباه صاحب الصحاح ،إلاّ ّ
النجايش رأى
أن
كثريا يقول« :غلط
ّ
ّ
ً
النساخ فتوهمّ ها اشتباهات من املصنّف ،ففيها ما ال يتوهمّ ه جاهل ،فضلاً عن
من
تصحيفات
ّ
فاضل ،وإنّام نقل الشيخ يف لوط بن حييى ّ
عيل غل ًطا» .قاموس
الكش عدّ ه يف أصحاب ّ
أن يِّ ّ
الكش يف
الرجال ،487-486/9 :الرقم .7120 :وللتفصيل الحظ ما ّ
حررنا حول رجال يِّ ّ
مباين العلاَّ مة ِ
احلليِّ ّ  الرجال َّية.
النجاش ،الرقم.1018 :
النجاش» .الحظ :رجال
البهائي« :هذا ك ّله من كالم
(((
ّ
يّ
يّ
((( (عة)« :عبد اهلل» بدل« :سعد اهلل» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
يسمونه د ّبة=
(((
ّ
القم ّيون ّ
البهائي« :صاحب كتاب نوادر احلكمة ،وهذا الكتاب هو الذي كان ّ
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«أبو جعفر ،كان ثق ًة يف احلديث ،جليل القدر ،كثري الرواية ،إلاّ ّ
أن أصحابنا قالوا:

(((
عمن أخذ((( ،وما عليه يف نفسه
إنّه كان يروي عن الضعفاء ويعتمد املراسيل وال يبايل ّ

طعن يف يشء»(((.

حممد بن سلم((( -بغري ميم قبل السني -بن الرباء
حممد بن عمر بن ّ
[ّ ]42/839

باجلعابـي -باجليم،
التميمي« ،أبو بكر ،املعروف
ابن سربة((( بن س ّيار((( -بالراء-
ّ
ّ

والعني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف ،-احلافظ القايض ،كان من ح ّفاظ
احلديث وأجلاّ ء أهل العلم»((( «والناقدين للحديث»(((.
الزيدي
حممد بن عمر
ّ
[ّ ]43/840

=شبيب ،وشبيب رجل كان يبيع األدهان ،وكان له د ّبة ذات بيوت ّ
خاص،
كل بيت فيه دهن
ّ
وكان يبيع ّ
القم ّيون اسم كتابه املذكور هبذا االسم كناية عن
فسمی ّ
كل األدهان من د ّبة واحدةّ ،
أن فيه ّ
ّ
كل ما يريده الطالب من األحكام واألحاديث».
((( (عة) مل ترد« :كان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
البهائي« :ألجل هذا استثنی ابن بابويه ما روی عن بعض رجال نوادر احلكمة».
(((
ّ
النجاش ،الرقم .939 :وليس فيه« :جليل القدر ،كثري الرواية»،
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
والظاهر أنّه مأخوذ من الفهرست ،الرقم.623 :
ثم ّ
مسمی بـ(نوادر احلكمة) ،وقد استثنى بعض رجاله ،وقد ذكرهم العلاّ مة يف
إن له كتا ًبا ّ
ّ
ِ
الفائدة الرابعة من اخلامتة ،فراجع.
((( (عة)« :سامل» .وهو املوافق للمصدر .والحظ :هذا الكتاب ،الرقم.687 :
((( (س ،ش ،ع)« :سرية» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
توهم
((( الشهيد« :قال ابن داوود :إنّه ابن سامل بن سربة بن يسار .قال :وبعض أصحابنا ّ
(سالـماً ) حيث رآه بغري ألف ،حتّى أوقعه هذا الوهم ،إىل أن قال :سلم بغري ميم قبل السني،
توهم مسلماً بامليم ،وأثبت َجدّ ُه س ّي ًارا بتقديم السني ،وإنّام هو «يسار» بتقديم
وكأنّه احرتز أن ُي ّ
الياء املثنّاة حتت» .الحظ :رجال ابن داوود ،329 :الرقم.1442 :
النجاش ،الرقم.1055 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( قوله« :الناقدين للحديث» مأخوذ من الفهرست ،الرقم.656 :
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«له كتاب الفرائض عن الصادق.(((»

حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد
[ّ ]44/841

((( و(((

(((
قم
القم ّيني ،وفقيههم ،ومتقدّ مهم ،ووجههم ،ويقال :إنّه نزيل ّ
«أبو جعفر ،شيخ ِّ

وما كان أصله منها ،ثقة ثقة ،عني ،مسكون إليه»(((.

«جليل القدر ،عظيم املنزلة ،عارف بالرجال ،موثوق به»(((.

التلعكربي ،وذكر أنّه مل يلقه بل وردت عليه
يروي عن الص ّفار وسعد ،وروى عنه
ّ

إجازته عىل يد صاحبه جعفر بن احلسن((( املؤمن بجميع رواياته»(((.

القم ّي
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ِّ
[ّ ]45/842
حممد بن ّ

��ري ،شيخنا وفقيهنا ووج��ه الطائفة بخراسان ،ورد
«أب��و جعفر ،نزيل ال� ّ

بغداد سنة مخس ومخسني وث�لاث�مائ��ة((( ،وسمع منه شيوخ الطائفة وه��و حدث
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .663 :ولكن ما ذكره يف املتن ال يقتيض وثاقته حتّی يذكره
العلاّ مة يف هذا القسم.
((( (ع)« :وليد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«حممد بن أمحد بن الوليد» .الحظ :كامل الزيارات159 :
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
ح ،8األمايل (للصدوق) 98 :ح 595 ،4ح .2وكذا بعنوان« :ابن الوليد» .قصص األنبياء:
 154ح 161 ،167ح 278 ،180ح.338
((( (عة)« :نزل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1042 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.709 :
((( يف املصدر« :احلسني» .ولك َّن الصواب ما يف املتن .الحظ الرقم 203 :من هذا الكتاب.
((( من قوله« :يروي عن الص ّفار» إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6273 :
((( ّ
لعل الصواب سنة اثنتني ومخسني وثالثامئة كام صرّ ح بأنّه سمع يف هذه السنة من عليّ بن ثابت
(الدواليبي) ببغداد .الحظ :عيون أخبار الرضا 59/1 :ح .29أو سنة أربع
الدواليني
ّ
ّ
حممد بن بكران الن ّقاش بالكوفة=.
رصح بأنّه سمع يف هذه السنة من ّ
ومخسني وثالثامئة ،كام ّ
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الس ّن(((و»(((.
=الحظ :عيون أخبار الرضا129/1 :ح .26وهذه السنة سنة انرصافه من بيت اهلل احلرام.
مرة أخری سنة مخس ومخسني وثالثامئة
الحظ :اخلصال 106/1 :ح .70وأ ّما دخوله بغداد ّ
فلم يذكره إلاّ
الشريازي ّ
بأن
اين
ّ
النجايش ولكن ال يساعده ّ
أي دليل .واحتمل املح ّقق الر ّب ّ
ّ
مرة أخرى يف سنة 355هـ لع ّله كان بعد منرصفه من بيت اهلل
ما ذكره
النجايش من دخوله بغداد ّ
ّ
نص عليه الصدوق من
احلرام .الحظ :مقدّ مة معاين األخبار .22 :ولكن هذا اجتهاد خمالف ملا ّ
ّ
مر.
أن منرصفه من بيت اهلل احلرام سنة أربع ومخسني وثالثامئة كام ّ

النجاشـي من أنّه ورد بغداد سنة 355هـ ،وسمع
النوري« :قد يستشكل يف قول
((( قال املحدّ ث
ّ
ّ
منه شيوخ الطائفة وهو حدث الس ّن ّ
بأن كونه يف هذا التاريخ حدث الس ّن ال يالئم روايته عن
ألن أباه مات سنة تسع وعرشين وثالثامئة؛ فال ّ
أبيه ،وقد ملئت كتبه منها؛ ّ
أقل من أن يكون
عمر الصدوق حينئذ مخسة عرش سنة فصاعدً ا ،وهذا يقتيض أن يكون عمره وقت قدومه بغداد
ني ًفا وأربعني سنة ،وملثله ال يقال :حدث السن.
حممد بن بكران الن ّقاش بالكوفة ،سنة أربع
ويف الباب احلادي عرش من العيون :أنّه سمع من ّ
ومخسني وثالثامئة.
اهلاشمي بالكوفة ،سنة أربع
حممد بن سعيد
ّ
ويف الباب السادس والعرشين منه :حدّ ثنا احلسن بن ّ
ومخسني وثالثامئة.
وهذا مؤ ّيد ملا ذكر من التاريخ.
الدواليبي بمدينة السالم -يعني
عيل بن ثابت
ّ
ولكن يف الباب السادس منه :حدّ ثنا أبو احلسن ّ
بغداد -سنة اثنني ومخسني وثالثامئة.
ويف عدّ ة أبواب :حدّ ثنا عبد الواحد بن عبدوس بنيشابور يف شعبان سنة اثنتني ومخسني وثالثامئة،
ثم خرج عنها وعاد إليها سنة
فكأنّه رحل عن نيشابور بعد هذا احلديث إىل بغداد يف تلك السنةّ ،
 ،55لكن ّ
لعل تاريخ اثنتني ومخسني أوفق بعبارة حدث السن» .خامتة املستدرك-263/3 :
.264
اخلوئي« :اإلشكال من هذه اجلهة يندفع ّ
وقال الس ّيد
بأن التعبري عنه بحدث الس ّن يف ذلك
ّ
الوقت إنّام هو بالنظر إىل مقامهّ ،
فإن سامع شيوخ الطائفة من أحد يقتيض أن يكون من الشيوخ
أيضا ،بل من أكربهم سنًّا ،فالشيخ الصدوق باإلضافة إىل من سمع منه حدث الس ّن ال حمالة».
ً
معجم رجال احلديث ،350/17 :الرقم.11319 :
النجاش ،الرقم.1049 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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القم ّيني
«كان جليلاً حاف ًظا لألحاديث،
بصريا بالرجال ،ناقدً ا لألخبار ،مل ُي َر يف ِّ
ً

مثله يف حفظه وكثرة علمه ،له نحو من ثالثامئة مصنّف((( ،ذكرنا أكثرها يف كتابنا الكبري،
مات بالري سنة إحدى وثامنني وثالثامئة»(((.
حممد بن((( النعامن
حممد بن ّ
[ّ ]46/843

يكنّى أبا عبد اهلل ،يل ّقب باملفيد((( ،وله حكاية يف سبب((( تسميته باملفيد((( ،ذكرناها
((( من قوله« :كان ً
جليال» إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.710 :

وقال يف رجاله يف باب من مل يرو عنهم :جليل القدر حفظة ،بصري بالفقه واألخبار والرجال.
الطويس ،الرقم.6275 :
رجال
ّ
النجاش ،الرقم.1049 :
((( هذا من رجال
يّ
القم ّي حني قدم علينا
حممد بن سورة ّ
وقال الشيخ« :قال ابن نوح :حدّ ثني أبو عبد اهلل احلسني ّ
الصرييف
حممد
عيل بن احلسن بن يوسف ّ
ًّ
ّ
وحممد بن أمحد بن ّ
القم ّي ّ
الصائغ ّ
حاجا قال :حدّ ثني ّ
قم ّ
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه
املعروف بـ( :ابن الدلاّ ل) وغريمها من مشايخ أهل ّ
أن ّ
حممد بن موسى بن بابويه فلم يرزق منها ولدً ا.
عمه ّ
كانت حتته بنت ّ
فكتب إىل ّ
الشيخ أيب القاسم احلسني بن روح أن يسأل احلرضة أن يدعو اهلل أن يرزقه أوال ًدا
فقهاء فجاء اجلواب :أنّك ال ترزق من هذه وستملك جاري ًة ديلم ّي ًة وترزق منها ولدين فقيهني.
حممد واحلسني
قال :وقال يل أبو عبد اهلل بن سورة :وأليب احلسن بن بابويه ثالثة أوالد ّ
قم ،وهلام أخ اسمه احلسن وهو
فقيهان ماهران يف احلفظ وحيفظان ما ال حيفظ غريمها من أهل ّ
والزهد ال خيتلط بالنّاس ،وال فقه له.
األوسط مشتغل بالعبادة ّ
يتعجب النّاس من
عيل بن احلسني شي ًئا
ّ
قال ابن سورة :ك ّلام روى أبو جعفر وأبو عبد اهلل ابنا ّ
حفظهام ويقولون هلام :هذا ّ
الشأن خصوص ّية لكام بدعوة اإلمام لكام وهذا أمر مستفيض يف أهل
(للطويس).309-308 :
قم» .الغيبة
ّ
ّ
«حممد بن» .وما أثبتناه موافق للمصادر.
((( (س) زيادةّ :
((( (س ،ع)« :املفيد».
((( (ش)« :بسبب» بدل« :يف سبب».
بالـج َعل...
((( قال ابن إدريس« :كان من أهل عكربى  ...وبدأ بقراءة العلم عىل أيب عبد اهلل املعروف ُ
عيل بن عيسى=
ّ
ثم قرأ من بعده عىل أيب يارس غالم أيب احليش ...فقال له أبو يارس :مل ال تقرأ عىل ّ
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يف كتابنا الكبري ،ويعرف بابن املع ّلم.

أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهمّ ،
من ّ
وكل من ّ
تأخر عنه استفاد منه،

«وفضله أشهر من أن يوصف يف الفقه والكالم والرواية»((( ،أوثق أهل زمانه وأعلمهم،
«انتهت رئاسة اإلمام ّية يف وقته إليه ،وكان حسن اخلاطر ،دقيق الفطنة ،حارض اجلواب،

له قريب من مائتي مصنّف كبار وصغار»(((.

ومات -قدّ س اهلل روحه -ليلة اجلمعة((( لثالث خلون من شهر رمضان سنة

ثالث عرشة وأربعامئة.

ست وثالثني وثالثامئة ،وقيل:
وكان مولده يوم احلادي عرش من ذي القعدة سنة ّ

اين الكالم وتستفيد منه؟ فقال :ما أعرفه وال يل به أنس .فأرسل معي من يد ّلني عليه،
=الر ّم ّ
غاص بأهله ،وقعدت حتى
ففعل ذلك وأرسل معي من أوصلني إليه ،فدخلت عليه واملجلس ٌّ
خف الناس قربت منه فدخل إليه داخل فقال :بالباب إنسان  ...فدخل
انتهى يب املجلس ،فك ّلام ّ
لعيل بن عيسى :ما تقول يف يوم الغدير والغار؟ فقال :أ ّما خرب الغار فدراية،
عليه  ...فقال الرجل ّ
وأ ّما خرب الغدير فرواية ،والرواية ما توجب ما توجبه الدراية ...قال املفيد : قلت :أيهّ ا الشيخ
كافرا،
مسألة ،فقال :هات مسألتك .فقلت :ما تقول فيمن قاتل اإلمام العادل؟ فقال :يكون ً
عيل بن أيب طالب؟ فقال :إمام.
ّ
ثم استدرك فقال :فاسق .فقلت :ما تقول يف أمري املؤمنني ّ
قال :قلت :فام تقول يف يوم اجلمل وطلحة والزبري؟ فقال :تابا ،فقلت :أ ّما خرب اجلمل فدراية
البرصي؟ فقلت :نعم رواية برواية
حارضا وقد سألني
وأ ّما خرب التوبة فرواية .فقال يل :كنت
ّ
ً
ُعرف وعىل من تقرأ؟ فقلت :فقال :موضعك ودخل منزله وخرج
ودراية بدراية ،فقال :بمن ت َ
الـج َعل ،وقال يل:
ومعه رقعة قد كتبها وألصقها ُأعرف بابن املع ّلم واقرأ عىل الشيخ أيب عبد اهلل ُ
ثم قال:
أوصل هذه الرقعة إىل أيب عبد اهلل فجئت هبا إليه فقرأها ومل يزل يضحك هو ونفسهّ ،
فتبسم».
وصاين بك ول َّقبك املفيد ،فذكرت له املجلس ّ
أيش جرى لك يف جملسه؟ فقد ّ
بقصته ّ

الرسائر.649-648/3 :
النجاش ،الرقم.1067 :
((( من قوله« :وفضله أشهر» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( من قوله« :انتهت» إلی هنا من الفهرست ،الرقم.711 :
((( (عة)« :مجعة».
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سنة ثامن وثالثني(((.

عيل بن احلسني بميدان األشنان ،وضاق
وصلىّ عليه الرشيف املرتىض أبو القاسم ّ

(((

عىل الناس مع كربه ،ودفن يف داره سنني((( ،ونقل((( إىل مقابر قريش بالقرب من الس ّيد

اإلمام أيب جعفر اجلواد (((»عند الرجلني ،إىل جانب قرب شيخه الصدوق أيب القاسم

حممد بن قولويه .
جعفر بن ّ

الطويس
عيل
[ّ ]47/844
ّ
حممد بن احلسن بن ّ

أبو جعفر ،شيخ اإلمام ّية((( ،رئيس الطائفة ،جليل القدر ،عظيم املنزلة ،ثقة ،عني

صدوق ،عارف باألخبار ،والرجال ،والفقه ،واألصول ،والكالم ،واألدب ،ومجيع

(((

الفضائل تنسب إليه.

صنّف يف ّ
كل فنون اإلس�لام ،وهو ِّ
املهذب للعقائد يف((( األص��ول والفروع،

اجلامع((( لكامالت النفس يف العلم والعمل.

حممد بن النعامن.
حممد بن ّ
وكان تلميذ الشيخ املفيد ّ

ولِد -قدس اهلل روحه -يف شهر رمضان سنة مخس وثامنني وثالثامئة.
((( (عة) زيادة« :وثالثامئة» .واملعنی واحد.
((( (حج)« :فضاق».
((( (ح ،هـ ،عة)« :سنتني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«ثم» بدل« :و» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،عة)ّ :
النجاش ،الرقم.1067 :
((( من قوله« :ومات» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) زيادة« :قدَّ س اهلل روحه»
((( (ت ،س) مل ترد« :و».
((( (عة)« :واجلامع» بدل« :يف».
((( (ت ،حج) زيادة« :الرشيف».
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وقدم العراق يف شهور سنة ثامن وأربعامئة.
املحرم سنة ستّني وأربعامئة باملشهد
وتوف ليلة االثنني الثاين والعرشين من
ّ

الغروي -عىل ساكنه السالم -ودفن بداره.
املقدّ س
ّ

(((
مهدي
قال احلسن بن
حممد احلسن بن عبد
ّ
ّ
السليقي  :تو ّليت أنا والشيخ أبو ّ

اللؤلؤي غسله يف تلك الليلة ودفنه.
يب والشيخ أبو احلسن
ّ
الواحد العني زر ّ
ثم رجع.
وكان يقول ّأولاً بالوعيدّ ،

وهاجر إىل مشهد أمري املؤمنني خو ًفا من الفتن التي جتدَّ دت ببغداد ،واحرتقت

وكريس كان جيلس عليه للكالم.
كتبه،
ٌّ

األزدي
حممد بن مهاجر بن عبيد
ّ
[ّ ]48/845

(((

«ثقة»(((.

القم ّي
حممد بن احلسن ِّ
[ّ ]49/846

(((

«وليس بابن الوليد ،إلاّ أنّه نظريه»(((.

ِّ
السيلقي
املحكي عن
السيلقي بالياء ،وقال :رأيت هذا
«بخط شيخنا الشهيد:
((( الشهيد:
ّ
ّ
ّ
السيلقي :ومن مصنّفاته التي مل يذكرها يف الفهرست كتاب (رشح الرشح يف
بخ ّطه .قال
ّ
يتمه ،ومل ُيصنّف مثله».
حلا ومات ومل ّ
األصول) ،كتاب مبسوط أمىل علينا منه شي ًئا صا ً
البهائي« :تقدّ م توثيقه عند ذكر ابنه إسامعيل ،وذكر هناك أنّه من أصحاب الباقر.»
(((
ّ
حممد بن مهاجر بن عبيد
((( هذا مأخوذ ممَّا ذكره
النجاش يف ترمجة ابنه إسامعيل بن أيب خالد ّ
يّ
النجايش ،الرقم.46 :
األزدي» .رجال
ّ
ّ
األزدي ،أبو خالد،
«حممد بن مهاجر بن عبيد
ّ
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادقّ :
الطويس ،الرقم.4320 :
الكويف» .رجال
ّ
ّ
((( هذه الرتمجة مل ترد يف( :ش).
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6251 :
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حممد بن إبراهيم
[ّ ]50/847

الكليني ،خ ِّيـر(((»(((.
«املعروف بعالن
ّ

حممد بن نصري ،بالياء بعد الصاد املهملة.
[ّ ]51/848

«من أهل ّ
الكش»(((.
كش ،ثقة ،جليل القدر ،كثري العلم ،روى عنه أبو عمرو يِّ ّ
حممد بن سعيد
[ّ ]52/849

«يكنّى أبا احلسن ،من أهل ّ
كش ،صالح ،مستقيم املذهب»(((.

حممد بن أمحد بن أيب عوف
[ّ ]53/850

«من أهل ُبخارى ،ال بأس به»(((.

اجلعفري
حممد بن يوسف بن يعقوب
ّ
[ّ ]54/851
ايش»(((.
«الد ِّين الزاهد ،من أصحاب الع ّي ّ

حممد بن سعيد بن ُع ْقدة
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]55/852

(((

((( (عة) زيادة« :فاضل».
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6279 :

الري».
وقال يف موضع آخر« :أمحد بن إبراهيم ،املعروف بعالن
الكليني ،خيرّ فاضل ،من أهل ّ
ّ
الطويس ،الرقم.5920 :
رجال
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6284 :
((( ما نقله ّ
«حممد بن سعد .نعم ،نقله ابن
العالمة مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .6286 :وفيهّ :
داوود كام يف املتن» .الحظ :رجال ابن داوود ،313 :الرقم.1359 :
((( هذا منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.6287 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6295 :
الزيدي ،وسيأيت ذكره يف الضعفاء،
((( الشهيد« :هذا ابن أيب الع ّباس بن ُعقدة احلافظ اجلليل
ّ
ِ
وذك ُْر ولده هنا يشعر بكونه إمام ًّيا.»
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التلعكربي وسمع منه يف
«يكنّى أبا نعيم ،جليل القدر ،عظيم احلفظ ،روى عنه
ّ

حياة أبيه ،وكان يروي عن مجيل(((»(((.

حممد بن احلسني -بالياء بعد السني -بن سعيد((( بن عبد اهلل بن سعيد
[ّ ]56/853

الطربي
ّ

«يكنّى أبا جعفر،
التلعكربي ،وقال :سمعت منه سنة ثالثني
خاص((( ،يروى عنه
ّ
ّ

وثالثامئة وفيام بعدها»(((.

حممد بن أمحد
[ّ ]57/854

التلعكربي إجازة»(((.
«يكنّى أبا احلسني الزاهد ،من أهل طوس ،روى عنه
ّ

األسدي
مري -بفتح العني-
ّ
حممد بن عثامن بن سعيد ال َع ّ
[ّ ]58/855

(((

«يكنّى أبا جعفر ،وأب��وه يكنّى أبا عمرو((( ،مجي ًعا وكيالن يف خدمة صاحب

الزمان ،وهلام منزلة جليلة عند((( الطائفة»(.((1

((( (عة)« :محيد» بدل« :مجيل» .وهو الصواب املوافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة
علی ما أثبتناه.
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6317 :
((( (حج)« :سعد» .والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه.
«خاص».
((( (عة):
يّ
((( ما نقله ّ
العالمة مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .6319 :وزاد« :وله منه إجازة ،وسمع
توجه إىل قم».
قم ،وروى حديث ابن البغا لـماّ ّ
منه الدعاء الذي كتب به إىل أهل ّ
((( ما يف املتن منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.6332 :

األسدي».
«األسدي بفتح العني» بدل« :بفتح العني-
((( (ع):
ّ
ّ
((( (ع)« :عمر» .والصواب ما يف املتن.
((( (عة) زيادة« :هذه».
«األسدي».
الطوسـي ،الرقم .6351 :وليس فيه:
( ((1إلی هنا ك ّله مأخوذ من رجال
ّ
ّ
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فسئل عن ذلك ،فقال :للناس
ربا ّ
وسواه بالساج؛ ُ
حممد قد حفر لنفسه ق ً
«وكان ّ
((( (((
ثم سئل بعد ذلك ،فقال :قد ُأ ِمرت أن أمجع أمري ،فامت بعد ذلك بشهرين »
أسبابّ ،
يف مجادى األوىل((( سنة مخس وثالثامئة((( ،وقيل :سنة أربع وثالثامئة((( ،وكان يتولىّ هذا

نحوا من مخسني سنة.
األمر ً

وقال عند موتهُ :أ ِمرت أن أويص إىل أيب القاسم((( بن روح ،وأوىص إليه ،وأوىص

السمري الوفاة
السمري؛ فلـماّ حرضت
حممد
ّ
ّ
عيل بن ّ
أبو القاسم بن روح إىل أيب احلسن ّ
مضـي
ُسئل أن يويص ،فقال :هلل أمر هو بالغه ،والغيبة الثانية((( هي التي وقعت بعد
ّ
السمري(((.
ّ

حممد بن موسى بن((( املتوكّل
[ّ ]59/856
ثقة(.((1
((( (عة)« :شهرين من ذلك» بدل« :ذلك بشهرين» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(للطوسـي):
حممد» إلی هنا مأخوذ من كامل الدين 502/2 :ح 29أو الغيبة
ّ
((( من قوله« :وكان ّ
.365
«األول».
((( (عش ،س):
ّ
الزراري -رمحه اهلل وغفر لهّ -
((( قال الشيخ« :قال أبو نرص هبة اهلل :وجدت ِّ
أن
بخط أيب غالب
ّ
العمري مات يف آخر مجادى األوىل سنة مخس وثالثامئة» .الغيبة.366 :
حممد بن عثامن
ّ
أبا جعفر ّ
حممد بن أمحد ّ
العمري مات يف سنة أربع
أن أبا جعفر
ّ
((( قال الشيخ« :ذكر أبو نرص هبة اهلل بن ّ
نحوا من مخسني سنة» .الغيبة.366 :
وثالثامئة وأنّه كان يتولىّ هذا األمر ً
((( (عة) زيادة« :احلسني».
((( ( ع ،ح)« :التا ّمة» بدل« :الثانية».
(للطوسـي).393 :
((( الحظ :كامل الدين ،433/2 :الغيبة
ّ
املتكرر يف األسانيد ما أثبتناه.
((( (ت ،ش) مل ترد« :بن» .والصواب
ّ
( ((1مل نجد من و ّثقه من القدماء ،إلاّ ّ
أيضا قال فيه« :ثقة» .الحظ :رجال ابن
أن ابن داوودً 
أن عادهتام التعبري بام ورد يف املصادر الرجال ّية .نعمّ ،
داوود ،337 :الرقم .1482 :مع ّ
إن الس ّيد=
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حممد بن مسلم بن رباح
[ّ ]60/857

(((

الطحان ،موىل ثقيف ،األعور ،وجه أصحابنا بالكوفة ،فقي ٌه
«أبو جعفر األوقص،
ّ

ورع((( ،صاحب أبا جعفر وأبا عبد اهلل وروى عنهام((( ،وكان من أوثق الناس»(((.
روى
حممد بن قولويه ،عن سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف ،عن
الكش عن ّ
يِّ ّ
حممد احلجال ،عن العالء بن رزين،
حممد بن عيسى ،عن عبد اهلل بن ّ
أمحد ابن ّ

عن عبد اهلل بن أيب يعفور ،قال :قلت أليب عبد اهلل :إنّه ليس ّ
كل ساعة ألقاك
وال يمكن ال��ق��دوم((( ،وجي��يء الرجل من أصحابنا؛ فيسألني وليس عندي ّ
كل

ما سألني عنه ،ق���ال((( :ف�ما

(((

حممد بن مسلم؟ فإنّه قد سمع م��ن
يمنعك عن ّ

(((

ثم قال يف ذيله« :رواة احلديث ثقات باالتّفاق» .فالح
ربا وهو يف سندهّ ،
=ابن طاووس نقل خ ً
السائل.159 :
الربقي ،17 :رجال ابن داوود ،336 :الرقم:
((( (س ،ش ،عة)« :رياح» .وهو موافق ملا يف رجال
ّ
الطويس ،الرقم ،4293 :إيضاح
 .1473وما أثبتناه موافق للمصدر ،وهكذا ورد يف رجال
ّ
االشتباه ،الرقم.541 :
((( (ح ،عة)« :ورع فقيه» بدل« :فقيه ورع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الباقر يف :بصائر الدرجات 4/1 :ح 40/1 ،9ح 41/1 ،9ح،17
 42/1ح 42/1 ،22ح 73/1 ،23ح 76/1 ،4ح 118/1 ،2ح 143/1 ،3ح234/1 ،7
ح 234/1 ،1ح 235/1 ،2ح 293/1 ،3ح ،3وغريها ،وأ ّما روايته عن الصادق ففي:
بصائر الدرجات 26/1 :ح 118/1 ،2ح 194/1 ،2ح 195/1 ،2ح 323/1 ،4ح،9
 329/1ح 330/1 ،4ح 330/1 ،10ح 363/1 ،15ح 410/1 6ح 418/1 ،2ح،1
 419/1ح ،2وغريها.
النجاش ،الرقم.882 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) زيادة« :عليك» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :فقال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :ما» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (س)« :عن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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وجيها(((.
أيب ،وكان عنده
ً

عيل بن سليامن بن داوود
«وعن أيب جعفر بن قولويه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ

عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط بن س��امل ،عن أيب احلسن موسى بن
ّ
ال��رازي ،عن ّ

جعفرّ :
حممد
حممد بن مسلم من
عيل ،وابنه جعفر بن ّ
حواريي أيب جعفر ّ
ّ
أن ّ
حممد بن ّ

الصادق.(((»

الكش« :إنّه ممّن أمجعت العصابة عىل تصديقه من أصحاب أيب جعفر وأيب
قال يِّ ّ

عبد اهلل واالنقياد له بالفقه»(((.

وقد أجبنا((( عن الروايات املنافية هلذا يف كتابنا((( الكبري .
األسدي
حممد بن قيس
ّ
[ّ ]61/858

(((

حممد بن
((( الحظ :رجال
الكش ،162-161 :الرقم .273 :ورواه يف االختصاص عن ّ
ّ يِّ
حممد بن عيسى ،عن عبد
حممد بن احلسن الص ّفار وسعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
احلسن ،عن ّ
حممد احلجال ،عن العالء بن رزين ،عن عبد اهلل بن أيب يعفور .الحظ :االختصاص:
اهلل ابن ّ
.201
((( رجال ِّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد،
ـي ،10 :الرقم .20 :ورواه يف االختصاص عن ّ
الكش ّ
حممد بن
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن ّ
عن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ
عيل بن أسباط عن أبيه أسباط بن
عيل بن سليامن عن ّ
حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل عن ّ
سامل .الحظ :االختصاص.62 :
((( رجال ِّ
ـي ،238 :الرقم.431 :
الكش ّ
ِّ
حممد بن عيسى،
((( الشهيد« :أورد
ـي يف ذ ّمه ثالثة أخبار ضعيفة السند ،مشرتكة يف ّ
الكش ّ
ومشتملة عىل غريه من الضعفاء».
((( (عة)« :الكتاب».
التسرتي« :قد يعرف الثقة من الراوي عنهّ ،
فإن عاصم بن محيد ويوسف بن عقيل يرويان
(((
ّ
النجايش .ومن هذا الوجه حيصل التمييز لكثري من االسامء
كتاب الثقه يعرف ذلك من كتاب
ّ
املشرتكة».
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ممدوحا(((»(((.
خصيصا
«أبو عبد اهلل ،موىل لبني((( نرص ،وكان
ً
ً
(((
األسدي
حممد بن قيس
[ ]62/859ولنا
ّ
ّ

«أبو نرص ،ثقة ،وجه من وجوه العرب ،روى عن الباقر والصادق ،»(((ذكرناه

فيام مىض((( .

(((
حممد بن قيس ال َب َج ّيل
[ ]63/860ولنا
ّ

األسدي أيب عبد اهلل»(((.
حممد بن قيس
ّ
«وله كتاب يساوي كتاب ّ

كويف ،روى
حممد بن قيس ال َب َج ّيل ،يكنّى أبا عبد اهلل ً
أيضا ،وهو ثقة ،عنيّ ،
«وهذا ّ

(((
حممد بن قيس أبو أمحد ،ضعيف ،روى عن
عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل« ، »ولنا ّ

أيب جعفر. ((1(»

حممد( ((1الط ّيار
[ّ ]64/861
((( (عة)« :بني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
مصحف« :ولنا».
((( (ع) زيادة« :زك ًّيا» .والظاهر أنّه
ّ
النجاش يف رجاله ،الرقم.880 :
مـمـا ذكره
((( هذا مأخوذ ّ
يّ
((( ( ع ،عة) مل ترد« :ولنا»( ،س)« :وكذا لنا» بدل« :ولنا».
النجاش ،الرقم.880 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ :هذا القسم من الكتاب ،الرقم.804 :
((( (عة) مل ترد« :ولنا».
النجاش ،الرقم.880 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.881 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
النجاشـي ،الرقم.881 :
( ((1هذا مأخوذ من رجال
ّ
(( ((1ح ،ش) زيادة« :بن».

قال ابن داوود« :وبعض أصحابنا أثبته« :محزة بن الط ّيار» ،وهو التباس ،والظاهر أنّه رأى يف كتاب
حممد الط ّيار» فظنّه صفة أبيه وهو له» .رجال ابن داوود ،135 :الرقم.524 :
الرجال «محزة بن ّ
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روى
حممد بن نصري((( ،عن جعفر بن بشري،
حممد بن مسعود ،عن ّ
الكش عن ّ
يِّ ّ

عن ابن ُب َكيرْ  ،عن محزة بن الط ّيار ،عن أيب عبد اهللّ :
أن أبا جعفر كان يباهي

بالط ّيار(((.

حممد بن احلسني،
«وعن طاهر بن عيسى ،عن جعفر بن أمحد ،عن
الشجاعي ،عن ّ
ّ

حممد أنّه كان يقول بإمامة أيب
عن صفوان بن حييى ،عن محزة بن الط ّيار ،عن أبيه ّ
جعفر. (((»

حممد بن حكيم
[ّ ]65/862

الكش ّ
أن أبا احلسن كان ُيرىض كالمه عند ذكر أصحاب الكالم»(((.
«روى يِّ ّ

حممد بن إسحاق
[ّ ]66/863

أخو يزيد ،شعر((( ،بالشني املعجمة ،والعني املهملة ،والراء.
الكش عن محدويه ،عن احلسن بن موسى ،قال :حدّ ثني يزيد بن إسحاق شعر
روى يِّ ّ

ّ
باحلق(((.
حممدً ا أخاه كان يقول بحياة الكاظم ،(((فدعا له الرضا حتّى قال ّ
أن ّ
املروزي
حممد بن سعيد بن كلثوم
ّ
[ّ ]67/864

حممد بن احلسني»
((( يف املصدر زيادة« :قال حدّ ثني ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،347 :الرقم.648 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،348 :الرقم.649 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،449-448 :الرقم.845-843 :
الكش ّ
حممد
((( الشهيدَ :
«ض َب َطه يف اإليضاح يزيد هذا :شغر ،بالغني املعجمة .وابن داوود عند ذكر ّ
ضبطه كام هنا» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم ،771 :رجال ابن داوود ،297 :الرقم.1287 :
((( أي« :إنّه كان واقف ًّيا».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،605 :الرقم.1126 :
الكش ّ
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حممد بن سعيد بن كلثوم مروز ًّيا من أج ّلة
الكش« :قال نرص بن الصباح :كان ّ
قال يِّ ّ

(((
حممد بن سعيد بسبب
املتك ّلمني بنيسابور  ،وقال غريه :وهجم عبد اهلل بن طاهر عىل ّ

حممد بن سعيد فخلىّ سبيله»(((.
خبثه(((؛
ّ
فحاجه ّ
الواسطي
حممد بن احلسن
ّ
[ّ ]68/865

(((
حممد
حممد بن احلسن
ّ
عيل بن ّ
القتيبي  ،قال الفضل بن شاذانّ :
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

كان كريماً عىل أيب جعفر وأيب احلسن((( أنفذ نفقته يف مرضه ولكفنه ،وأقام مأمته
عند موته(((.

حممد بن الوليد اخلزّاز
[ّ ]69/866
وحممد بن سامل بن عبد احلميد.
ومعاوية بن حكيم ،ومصدّ ق بن صدقةّ ،

قال أبو عمرو
الكش« :هؤالء ك ّلهم فطح ّية ،وهم من أج ّلة العلامء والفقهاء
يِّ ّ
والعدول ،بعضهم أدرك الرضا ،وك ّلهم كوف ّيون»(((.
اخلزاز -بالزاي قبل األلف وبعدها-
وقال
«حممد بن الوليد ال َب َج ّيل ّ
النجايشّ :
ّ

نقي احلديث ،ذكره اجلامعة هبذا ،روى عن يونس بن
أبو جعفر
الكويف ،ثقة ،عنيّ ،
ّ
«نيسابوري» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،ح ،س ،ت)« :بنيشابور»( ،عة):
ّ
((( ( ع ل)« :سيف ختنه» بدل« :بسبب خبثه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
اجلرجانـيّ :
((( رجال ِّ
حممد بن سعيد
ـي ،545 :الرقم .1030 :وزاد« :قال أبو عبد اهلل
إن ّ
ّ
الكش ّ
ثم رجع إىل التّش ّيع ،بعد أن كان بايع عىل اخلروج وإظهار السيف».
كان خارج ًّيا ّ
«العبييس» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( (ع ل):
ّ
((( (هـ)« :علی أيب احلسن» بدل« :أيب احلسن»( .عة)ّ :
«أن أبا احلسن» بدل« :أيب احلسن» .وهو
موافق للمصدر ،إلاَّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي ،558 :الرقم.1054 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1062 :
الكش ّ
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(((
حممد بن احلسن الص ّفار
يعقوب و ّ
وعمر حتّى لقيه ّ
محاد بن عثامن وكان من طبقتهام َّ

وسعد(((»(((.

الكش.
والذي يظهر يل أنّه الذي ذكره يِّ ّ

ني -باحلاء املضمومة املهملة((( ،والضاد
حممد بن إبراهيم ُ
الـح َض ْي ّ
[ّ ]70/867

األهوازي
املعجمة ،والنون بني الياءين-
ّ

القالنيس ،عن معاوية بن حكيم،
الكش عن ابن مسعود ،عن حمَ ْدان بن أمحد
ّ
روى يِّ ّ

احلضيني((( ،قال :قلت أليب جعفرّ :
حممد بن أيب نرص ،عن
إن أخي
ّ
عن أمحد بن ّ
خصيص شيعتي(((.
مات ،فقال :رحم اهلل أخاك فإنّه كان من ّ

ق���������ال اب���������ن م��������س��������ع��������ود(((ْ :حمَ���������������دان ب�������ن أمح���������د م����� َن
((( (عة) زيادة« :من» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة) مل ترد« :وسعد» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.931 :
((( رجال
يّ
((( (س)« :املهملة املضمومة» بدل« :املضمومة املهملة».
«بخط الس ّيد [ابن طاووس] عن محدان ُ
ِّ
ني ،إىل آخره .وهذا أوىل ليكون
((( الشهيد:
احل َض ْي ّ
(حممد) عن أخ له
حممد املبحوث عنه .وعبارة املصنّف تشعر بكون السائل ّ
السؤال عن أخيه ّ
جمهول ،وليس بج ّيد».

ِّ
احلضيني .وكيف كان فالظاهر أنّه
«بخط الس ّيد اجلليل ابن طاووس عن محدان
البهائي:
ّ
ّ
صحت الرواية فالرجل جليل املنزلة».
حممد بن إبراهيم
احلضيني ،فإن ّ
ّ
أخو ّ

احلضيني».
اخلراسانـي« :عن حمَ ْدان
ّ
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1064 :
الكش ّ
حممد بن مسعود:
((( قال املح ّقق
ّ
حمرف (قال ّ
حممد بن مسعود  ..الخ) ّ
التسرتي« :قوله( :قال ّ
قلت حلمدان ..إلخ) .واملرادّ :
القالنيس عن معنى قول اجلواد
ايش سأل شيخه محدان
ّ
أن الع ّي ّ
اخلصيص) فأجابه ّ
احلضينيّ :
بأن املعنى
حممد بن إبراهيم
حلمدان
(إن أخاك من ّ
ّ
احلضيني أخي ّ
ّ
اخلاصة من الشيعة» .قاموس الرجال.11-10/9 :
خاصة
ّ
ّ
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خاصة((( اخلاصة((( .
اخلصيص(((؟ قالّ :
القالنيس((( ،املعروف
دي ،أبو جعفر
وقال
«حممد بن أمحد بن خاقان الن َّْه ّ
النجايشّ :
ّ
ّ

كويف مضطرب»(((.
َ
بح ْمدانّ ،

فنحن يف هذه الرواية((( من املتو ّقفني(((.

حممد بن أيب محزة
[ّ ]71/868
عيل بن أيب محزة
الكش« :سألت أبا احلسن محدويه بن نصري عن ّ
ثقة فاضل ،قال يِّ ّ

وحممد أخويه ،فقال :ك ّلهم ثقات فاضلون»((( .
واحلسني بن أيب محزة ّ
محاد
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]72/869

اخلراسانـي« :يعني ّ
اخلصيص».
(((
اش سأل َح ْـمدان بن أمحد؟ فقال :من ّ
ّ
أن الع ّي يّ
((( (ح)« :صاحبه»( .عة)« :اخلاصة» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيديناّ -إال نسخة
(ح) متّفقة علی ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1064 :
الكش ّ
اخلصيص) استفها ًما ّ
وأن
اخلاصة) يشعر بكون قوله( :محدان من
(خاصة
الشهيد« :قوله:
ّ
ّ
ّ
ٍ
اآلخر جوابه ،وحينئذ فاملجيب جمهول ،فال داللة فيه عىل ما يوجب الرتجيح ،مع هتافت التأليف.
ووجدت ِّ
الكش ما صورته« :قال ابن مسعود :محدان
ُ
بخط الس ّيد ابن طاووس نقلاً عن كتاب يِّ ّ
ٍ
اخلصيص» واقترص عىل ذلك .وهو حينئذ خرب واضح ال استفهام ،واملادح ابن
ابن أمحد من ّ
ايش».
مسعود الع ّي ّ
((( (س)« :القاليسيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.914 :
((( رجال
يّ
(حممد بن أمحد بن خاقان) مستقلاًّ  .الحظ :الرقم  .870ومل ِ
ثم ّ
ندر وجه
إن العلاّ مة عنون ّ
ّ
ذكره هنا.
البهائيّ :
النجاش ،الرقم.914 :
النجاش فيه» .الحظ :رجال
«ألن يف طريقها من طعن
(((
ّ
يّ
يّ
((( فعليه كان علی ّ
املختص باملعتمدين.
األول
ّ
العالمة ذكره يف القسم الثاين ال القسم ّ
((( رجال ِّ
ـي ،203 :الرقم ،406 ،357 :الرقم.761 :
الكش ّ
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املحمودي.
املروزي
عيل
ّ
ّ
أبو ّ

قال
املحمودي ،قال :كتب إ ّيل أبو
عيل
ّ
الكش« :قال ابن مسعود :حدّ ثني أبو ّ
يِّ ّ
جعفر -(((بعد وفاة أيب :-قد مىض أبوك ريض اهلل عنه وعنك ،وهو عندنا عىل ٍ
حال

حممودة ،ولن تبعد((( من تلك احلال»((( .

حممد بن أمحد بن خاقان -باخلاء املعجمة ،والقاف ،والنون-
[ّ ]73/870

دي
الن َّْه ّ

(((

القالنيس ،املعروف بـ(حمَ ْدان).
أبو جعفر
ّ

كويف ،ثقة خري»(((.
الكش« :قال النرض :إنّه ّ
قال يِّ ّ
النجايش« :إنّه مضطرب»(((.
وقال
ّ

كويف ضعيف ،يروي عن الضعفاء»(((.
وقال ابن ال َغ
ّ
ضائري« :إنّه ّ
وعندي تو ّقف((( يف روايته لقول هذين الشيخني عنه(((.

((( (س)« :إليّ أيب جعفر »بدل« :إليّ أبو جعفر» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة) زيادة« :أنت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
املحمودي
حممد بن مسعود ،عن
ّ
ـي ،511 :الرقم«.986 :وروی يف موضع آخر عن ّ
الكش ّ
قال :وكتب إ ّيل املايض بعد وفاة أيب قد مىض أبوك ريض اهلل عنه وعنك ،احلديث» .رجال
الكش ،560 :ذيل الرقم.1057 :
يِّ ّ
((( والحظ الرقم.867 :
((( رجال ِّ
حممد بن مسعود
ـي ،530 :الرقم .1014 :وفيه« :قال أبو عمرو :سألت أبا النرض ّ
الكش ّ
كويف ،فقيه ،ثقة ،خ ّيـر».
النهدي ،وهو محدان
حممد بن أمحد
ّ
القالنيس ّ
عنه؟ فقالّ :
ّ

النجاش ،الرقم.914 :
((( رجال
يّ
الغضائري ،97-96 :الرقم.143 :
((( رجال ابن
ّ
األول؟!
((( فعليه ما الوجه يف ذكره يف القسم ّ
((( (م) مل ترد« :عنه»( .عة)« :فيه» بدل« :عنه».
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حممد بن يزداذ ،بالزاي بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والدال املهملة،
[ّ ]74/871

والذال املعجمة.

الكش عن النرض(((« :إنّه ال بأس به»(((.
قال أبو عمرو يِّ ّ
حممد بن َح ْفص بن عمرو
[ّ ]75/872

العمري ،وكان وكيل النّاحية ،وكان األمر يدور عليه»(((.
«أبو جعفر ،وهو ابن
ّ
حممد بن أمحد بن نعيم
الشاذاين ،بالشني املعجمة ،والذال املعجمة،
ّ
[ّ ]76/873

والنون بعد األلف.
أبو عبد اهلل.

روى
حممد بن ش��اذان بن نعيم
حممد ،ق��ال« :سمعت ّ
الكش عن آدم بن ّ
يِّ ّ
يقول :مجع عندي مال الغريم؛ فأنفذت به إليه وألقيت((( فيه شي ًئا من صلب

(((

خاصة مالك ،فيها كذا
مايل ،قال :فورد يف اجلواب :قد وصل إ ّيل ما أنفذت من
ّ

(((

((( (عة)« :أيب النرض» .وهو الصواب املوافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
«حممد بن يزداد» .ومثله يف رجال ابن داوود،341 :
ـي ،530 :الرقم .1014 :وفيهّ :
الكش ّ
الكش .وعلی سبيل املثال الحظ :رجال
الرقم .1506 :وهكذا ورد يف أسانيد كثري يف رجال يِّ ّ
الكش ،17 :الرقم ،72 ،40 :الرقم 125 ،128-127 :ح ،158 ،199-198الرقم.263 :
يِّ ّ
((( رجال ِّ
الطوسـي ،الرقم.5898 :
أيضا :رجال
ـي ،532 :الرقم .1015 :والحظ ً
ّ
الكش ّ
«حممد بن نعيم بن شاذان» .قال الشيخ يف رجاله يف ترمجة حيدر
((( الظاهر كون الصوابّ :
حممد بن نعيم بن شاذان
ابن شعيب بن عيسى« :روى كتب الفضل بن شاذان عن أيب عبد اهلل ّ
الطويس ،الرقم.6096 :
املعروف بالشاذاين ابن أخي الفضل» .رجال
ّ
((( (عة)« :ألفيت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش)« :فهكذا» بدل «فيها كذا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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وكذا ،تق ّبل((( اهلل منك»(((.

حممد بن أيب ُح َذ ْيفة
[ّ ]77/874

«مشكور»(((.

حممد بن((( احلسن بن أيب سارة
[ّ ]78/875

كويف،
أبو جعفر ،موىل األنصار ،يعرف
بالرؤاسـي -بالراء ،والسني املهملة -أصله ّ
ّ

سكن هو وأبوه قبله النيل ،روى هو وأبوه عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل.

ع��م حم� ّ�م��د ب��ن احل��س��ن م��ع��اذ ب��ن مسلم ب��ن أيب س����ارة((( ،وه��م أهل
واب���ن ّ

�م العرب وال ّلسان،
وحممد تف ّقه
بيت فضل وأدب ،وع�لى معاذ
الكسائي َع� َل� ُ
ّ
ّ

(((
�ي(((« .وه��م ثقات
�ث�يرا :ق��ال أب��و جعفر ال��رؤاس��ـ� ّ
وال��ق��راء حيكون يف كتبهم ك� ً
ّ

((( (س)« :فق ّبل».
((( رجال ِّ
ـي ،533 :الرقم ،1017 :وروی
حممد ،عن
الكليني قري ًبا منه عن
ّ
علـي بن ّ
ّ
الكش ّ
النيسابوري .الكايف 524-523/1 :ح.23
عيل بن شاذان
ّ
ّ
حممد ابن ّ

حممد بن شاذان بن نعيم
حممد بن حييى الع ّطار ،عن أبيه ،عن ّ
ورواه الصدوقعن أمحد بن ّ
الشاذاين .الحظ :كامل الدين ومتام النعمة 509/2 :ح.38
ّ

الكليني ،عن
حممد املعروف بعالن
وروی
الطربي عن أيب ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
املفضل ّ
حممد بن عبد اهلل ،عن ّ
حممد بن شاذان بن نعيم .الحظ :دالئل اإلمامة 525 :ح.101
ّ
ملحمد بن أيب حذيفة حكاية طويلة ّ
البهائي« :أورد ِّ
يدل علی شدّ ة تص ّلبه يف حم ّبة
(((
ّ
ـي ّ
الكش ّ
الكش ،72-70 :الرقم:
أمرياملؤمنني وعدم حماباته يف الدين ،ريض اهلل عنه» .الحظ :رجال يِّ ّ
.126-125
الطويس ،الرقم ،821 :وفيه« :وكان عامله عىل مرص».
والحظ :رجال
ّ
((( (ت ،ح ،ع) زيادة« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ ترمجته يف الرقم.1022 :
«القراء»ّ ،
ولعل الصواب ما أثبتناه.
«الفراء» بدلّ :
((( (هـ ،ح ،س)ّ :
«وملحمد هذا كتاب الوقف واالبتداء ،وكتاب اهلمزة ،وكتاب إعراب القرآن».
((( الشهيد:
ّ
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ال يطعن عليهم بيشء»

(((

حممد بن َسامعة بن موسى بن رويد -بالراء املضمومة -بن نَشيط-
[ّ ]79/876

مي
بالنون قبل الشني املعجمةَ -
ض ّ
الـح رْ َ

(((

«موىل عبد اجل ّبار بن وائل بن ُح ْجر .أبو عبد اهلل ،والد احلسن وإبراهيم وجعفر،

وجها»(((.
حممد((( بن احلسن .وكان((( ثقة يف أصحابنا ً
وجدّ ّ

حممد بن أيب يونس تسنيم -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والسني
[ّ ]80/877

((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.883 :
العالمة ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
اخلوئيّ :
«حممد بن سامعة» .قال الس ّيد
حممد بن سامعة
ّ
((( قد وقع يف كثري من األسانيدّ :
«إن ّ
الذي وقع يف أسناد الروايات من غري تقييد ال ّ
حممد بن سامعة بن موسى،
شك يف انرصافه إىل ّ
فإنّه املشهور املعروف ،والد احلسن وجعفر الشهريين» .معجم رجال احلديث،145/17 :
الرقم.10928 :

ولكن حكى عنه يف تقريراته« :قد يقالّ :
املسمني به
إن ال ّلفظ ينرصف إىل من هو املعروف من
ّ
مرارا ،وحيث ّ
حممد بن سامعة بن موسى ثقة جليل فينرصف ال ّلفظ إليه.
إن ّ
كام ب ّيناه ً
أن كربى انرصاف االسم إىل املعروف املشتهر وإن كانت صحيحة ،إلاّ ّ
وفيهّ :
أن املقام ليس
ألن كال الرجلني مشتهر معروف ،والوثاقة وعدمها أجنب ّيان عن االشتهارّ ،
من صغرياهتا؛ ّ
فإن
الوثاقة ال تستدعي االنرصاف وإنّام املستتبع له هو االشتهار ،هذا.

حممد
نظرا إىل الترصيح برواية
البزنطي عن ّ
ّ
حممد بن سامعة إىل ابن مهرانً ،
بل قد يقال بانرصاف ّ
حممد بن سامعة
كثريا كام ال خيفى عىل من راجع األخبار ،وهذا بخالف ّ
ابن سامعة بن مهران ً
حممد بن
يرصح برواية البزنطي عنه يف اإلسناد ،بل إنّام يوجد أنّه روى عن ّ
ابن موسى ،إذ مل ّ
سامعة من دون ترصيح بابن موسى ،هذا .وال ّ
حممد بن سامعة مر ّد ًدا بني الثقة
أقل من أن يكون ّ
والضعيف» .موسوعة اإلمام
اخلوئي.375-374/10 :
ّ
«حممد» .وهو الصواب املوافق للمصدر إلاَّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة
((( (عة)« :معلی» بدلّ :
علی ما أثبتناه.
((( (ع) مل ترد« :و» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.890 :
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
يّ
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املهملة ،والنون ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن احلسن((( بن يونس

(((

الكويف ،ثقة ،عني صحيح احلديث ،روى عنه العا ّمة
مي
الوراق ا َ
«أبو طاهر ّ
ّ
حلضرْ َ ّ

واخلاصة ،وقد كاتب أبا احلسن
العسكري.(((»
ّ
ّ

حممد بن َس َلمة -بغري ميم قبل السني -بن أرتبيل ،بالراء املهملة،
[ّ ]81/878

والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان((( ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
اليشكري ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
أبو جعفر
ّ

لغوي ،راوية(((»(((.
«جليل من أصحابنا الكوف ّيني ،عظيم القدر ،فقيه ،قارئ،
ّ

حممد بن َح ْفص بن عبيد بن محيد
عيل بن ّ
[ّ ]82/879
حممد بن أمحد بن أيب َقتادة ّ

األشعري،
القم ّيني ،صدوق عني ،موىل السائب بن مالك
ّ
«يكنّى أبا جعفر ،ثقة من ِّ

قتل محيد يوم املختار معه»(((.

األشعري
حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
ّ
[ّ ]83/880

(((

((( (عش ل ،ش ،م ،ح ،ت ،حج ،س ،ع)« :احلسني» .وما أثبتناه من (هـ)( ،عش) ،وهو الصواب
املوافق للمصدر.
«حممد بن تسنيم» .الكايف 135/7 :ح ،6األمايل (للصدوق):
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
 180ح 284 ،1ح 298 ،19ح.7
النجاش ،الرقم .892 :وانظر :هتذيب الكامل،60-59/25 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
الرقم ،5146 :وميزان االعتدال ،494/3 :الرقم.7288 :
((( (ش) مل ترد« :نقطتان».
((( الشهيد« :راوية ،التاء للمبالغة ،أي كثري الرواية».
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.895 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( ّ
النجاش ،الرقم 902 :مع التقديم والتأخري لبعض
كل ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
العبارات.
حممد بن أمحد بن حييی ،صاحب كتاب نوادر احلكمة=
(((
ّ
حممد بن عيسی هذا مع ّ
البهائي« :نسب ّ
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القم ّيني ووجه األشاعرة((( ،متقدّ م عند السلطان((( ،ودخل عىل
عيل ،شيخ ِّ
«أبو ّ

الرضا وسمع منه ،وروى عن أيب جعفر الثاين(((.(((»
حممد بن عبد احلميد بن سامل الع ّطار
[ّ ]84/881

(((

«أبو جعفر ،روى عبد احلميد

(((

أصحابنا الكوف ّيني»(((.

عن أيب احلسن موسى ،وكان ثقة

(((

من

=يف عبداهلل فصاعدً ا ،فكان عبداهلل جدّ هذا وجدّ جدّ ذاك».
القم ّيني مرض ّيون.»
(((
ّ
البهائي« :األشاعرة طائفة من ّ
((( الشهيد« :هذه العبارة ال ّ
رصحيا عىل توثيقه ،نعم قد يظهر منها ذلك ،مع ّ
أن املصنّف
تدل
ً
بالصحة».
يصف الروايات التي هو فيها
ّ
((( (عة) مل ترد« :الثاين» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.905 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
«حممد بن عبد احلميد البجليّ » .هتذيب األحكام 186/5 :ح.1
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
((( الحظ :ترمجته يف هذا القسم يف الرقم.666 :
النجاش ،وظاهرها ّ
أن املو ّثق األب ال االبن».
((( الشهيد« :هذه عبارة
يّ
فإن اسم كان يمكن عوده إلی ّ
البهائي« :هذه العبارة ال ختلو من إمجالّ ،
كل من األب واالبن،
ّ
أيضا كذلك وعبارة ابن داوود ،وأقرب العود إلی االبن» .الحظ :رجال
وعبارة
النجايش ً
ّ
النجايش ،الرقم ،906 :رجال ابن داوود ،الرقم.1411 :
ّ
ّ
النجاش ،الرقم.906 :
رجال
من
مأخوذ
مة
العال
نقله
((( ما
يّ
حممد بن عبد احلميد ،فقد و ّثقه مجاعة ،ولع ّله َلز ْع ِم ّ
واعلم ّ
أن التوثيق يف
أن هنا كال ًما يف توثيق ّ
النجايش راجع إليه.
كالم
ّ
ملحمد؛ ّ
قال حفيد الشهيد« :الظ ّن الغالب ّ
ألن العنوان له وإنّام ذكر األب بالعارض،
أن التوثيق ّ
ويؤ ّيده قوله :له كتب» .استقصاء االعتبار ،111/3 :وقريب منه يف مناهج األخيار،44/1 :
كشف األرسار .405/3 :والحظ :وسائل الشيعة.475/30 :
أيضا -إلی ّ
أن التوثيق لألب .الحظ :نقد الرجال:
مر يف حاشية الشهيدً 
ولكن ذهب مجاعة -كام ّ
 ،34/3الرقم ،2809 :روضة املتّقني ،439/14 :منتهى املقال ،87/6 :الرقم=.2691 :
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حممد بن عبيد الكاتب
[ّ ]85/882
«وجه من الكوف ّيني ،ثقة ،عني»(((.
العوام
حممد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمر بن مصعب بن الزبري بن ّ
[ّ ]86/883

(((

«متك ّلم ،حاذق من أصحابنا»(((.

األشعري
مفضل بن إبراهيم بن قيس بن رمانة
حممد بن ّ
ّ
[ّ ]87/884
يب ،يكنّى أبا جعفر ،ثقة من أصحابنا الكوف ّيني ،ذكره أبو الع ّباس»(((.
«عر ّ
=قال الس ّيد
حممد بن عبد احلميد بن سامل ،لكنّه
اخلوئيّ :
ّ
«توهم بعضهم رجوع التوثيق إىل ّ
وهم ،فإنّه ال يلتئم مع العطف بالواو ،إذ مل يذكر مجلة تا ّمة قبل ذلك إلاَّ مجلة :روى عبد احلميد،
عن أيب احلسن موسى ،فال بدّ وأن يكون املعطوف عليه تلك اجلملة» .معجم رجال احلديث:
 ،297/10الرقم .6283

وقريب منه يف قاموس الرجال ،354/9 :الرقم.6874 :
النجاش ،الرقم.908 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
الزبريي» .الكايف 33/2 :ح 40/2 ،1ح 389/2 ،1ح،1
((( قد وقع بعنوان« :أيب عمرو
ّ
13/5ح.1
النجاش ،الرقم.909 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.911 :
((( ما نقله العلاَّمة يف املتن ك ّله من رجال
يّ
تنبيه:

األشعري
مفضل بن قيس بن رمانة
«حممد بن ّ
ّ
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادقّ :
الطويس ،الرقم.4324 :
الكويف» .رجال
ّ
ّ
ظاهر أو رصيح مجاعة حّاتاد من يف الرجال مع من يف املتن .نقد الرجال ،327/4 :الرقم:
 ،5090روضة املتّقني.452/14 :

ولكن قال الس ّيد
حممد بن سعيد املتو ّلد
«حممد بن ّ
ّ
مفضل هذا قد روى كتابه أمحد بن ّ
اخلوئيّ :
ىّ
واملتوف 333هـ ،وهو ال يمكن أن يروي عن أصحاب الصادق  بال واسطة.
سنة 249هـ،
املفضل الذي هو من=
مفضل بن إبراهيم هذا
ملحمد بن ّ
حممد بن ّ
مغايرا ّ
ً
فاألمر يدور بني أن يكون ّ
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حممد بن ُبنْدار -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة ،والنون الساكنة،
[ّ ]88/885

والدال املهملة ،والراء بعد األلف -بن عاصم ُّ
الذ ْه ّيل

(((

القم ّي ،ثقة ،عني»(((.
«أبو جعفر ِّ

الربمكي
حممد بن إسامعيل((( بن أمحد بن بشري
ّ
[ّ ]89/886

(((

بقم ،وليس أصله منها((( ،ذكر
املعروف بصاحب الصومعة ،أبو عبد اهلل ،سكن ّ

النجايش ،وقد سقطت الواسطة بني أمحد
=أصحاب الصادق ،وأن يكون هنا سقط يف كالم
ّ
املفضل بن إبراهيم» .معجم رجال احلديث،282/18 :
حممد بن ّ
حممد بن سعيد ،وبني ّ
ابن ّ
الرقم.11844 :
حممد
أقول :أ ّما وقوع السقط يف سند
النجايش فيب ِّعده كثري من األسناد إذ ورد فيها« :ابن عقدة عن ّ
ّ
(للنعامين) 97 :ح 111 ،29ح 127 ،2ح 172 ،2ح،7
ابن املفضل بن إبراهيم» .الحظ :الغيبة
ّ
 236ح 238 ،24ح 251 ،27ح ،261 ،8ذيل ح 267 ،19ح 292 ،35ح321 ،8ح.4

ومن املحتمل ّ
املفضل بن إبراهيم عن الصادق ومل يتف ّطن إىل
حممد بن ّ
أن الشيخ رأی رواية ّ
غرابة روايته عنه بحسب الطبقة ،فذكره يف أصحاب الصادق.
((( (س ،عة)« :الدهليّ » .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهكذا يف الفهرست ،الرقم،626 ،610 :
الطويس ،الرقم.6269 :
رجال
ّ
((( ّ
النجاش ،الرقم.912 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
ّ
الكويف ،روی عن الصادق ،أورده العا ّمة
الزبيدي
«حممد بن إسامعيل بن رجا
(((
ّ
ّ
البهائيّ :
يف رجاهلم هكذا» .الحظ :هتذيب التهذيب ،49/9 :الرقم ،56 :ميزان االعتدال،463/3 :
الرقم.7679 :
البهائي« :الظاهر ّ
أن هذا هو الذي يروي عنه
حممد بن إسامعيل
(((
ّ
ّ
الكليني بغري واسطة ال ّ
حممد
حممد بن جعفر
ّ
األسدي ،عن ّ
ابن بزيع .ويف الكايف يف باب حدوث العامل هكذا« :حدّ ثني ّ
حممد بن
حممد بن جعفر
الرازي يف
الربمكي
ابن إسامعيل
ّ
ّ
األسدي ممّن روی عنه ّ
النجايش جعله ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم.915 :
الربمكي» .الحظ :الكايف 78/1 :ح ،3رجال
إسامعيل
ّ
ّ
النجايش» .الحظ:
األسدي الذي وفاته سنة  312كام قاله
حممد بن جعفر
ّ
ّ
البهائي« :روی عنه ّ
ّ
النجايش ،الرقم.1020 ،915 :
رجال
ّ
الري كام يظهر من الكايف 78/1 :ح.3
((( بل من ّ
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ذلك أبو الع ّباس بن نوح.

اختلف علامؤنا يف شأنه.

النجايش« :إنّه ثقة مستقيم»(((.
فقال
ّ

ضائري« :إنّه ضعيف»(((.
وقال ابن ال َغ
ّ
النجايش عندي أرجح .
وقول
ّ

حممد بن ع ّباس
[ّ ]90/887

عيل بن أيب محزة»(((.
«كان يسكن بني غارضة ،ثقة ،روى عن أبيه واحلسن بن ّ
حممد بن إبراهيم بن أيب البالد ،بتخفيف الالم.
[ّ ]91/888

«وأخوه حييى ،موىل بني عبد اهلل بن َغ َطفان ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
حممد بن موسى
[ّ ]92/889

كويف،
«أبو جعفر ،لقبه خوراء -باخلاء املعجمة املضمومة ،والراء بعد الواو،-
ّ

ثقة»(((.

عيل بن جاك ،باجليم ،والكاف.
[ّ ]93/890
حممد بن ّ

«تيمي((( ،يكنّى بأيب((( طاهر ،ثقة ،قليل احلديث ،ذكر ذلك أبو الع ّباس ،من أهل
ّ
النجاش ،الرقم.915 :
((( رجال
يّ
الغضائري ،97 :الرقم.146 :
((( رجال ابن
ّ
«حممد بن ع ّباس بن عيسى ،أبو عبد اهلل».
((( هذا منقول عن رجال
النجاش ،الرقم .916 :وفيهّ :
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.917 :
العالمة ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.918 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
«قم ّي» .وهو موافق للمصدر ،ومثله يف رجال ابن داوود ،324 :الرقم .1424 :إلاّ ّ
أن
((( (عة)ّ :
النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (ت ،ب)« :أبا» بدل« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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القرآن فاضل»(((.

في
حممد بن اخلليل بن أسد ال َّث َق ّ
[ّ ]94/891

كويف من أصحابنا ،ثقة ،يكنّى أبا عبد اهلل»(((.
عيّ ،
«وقيل :الن ََّخ ّ
حممد بن نافع
[ّ ]95/892
كويف ،قليل احلديث»(((.
«ثقةّ ،

الـم ْس ّيل ،بالسني املهملة بعد امليم ،واللاّ م بعد
حممد بن عبد اهلل ُ
[ّ ]96/893
السني.
بضم امليم -قبيلة من َم ْذ ِحج ،وهو مسلية بن عامر بن عمرة بن
«كويف ،ومسليةّ -
ّ

عكة بن خالد بن مالك بن أدد((( ،كان((( ثقة ،قليل احلديث»(((.
األشعري
حممد بن خالد
ّ
[ّ ]97/894

((( ما ذكره ّ
النجاش ،الرقم.919 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم .921 :والظاهر ّ
أن قوله« :وقيل :النخعي»
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ

النخعي».
«حممد بن خليل بن راشد
ّ
تعريض إلی الشيخ .الحظ :الفهرست ،الرقم ،668 :وفيهّ :
النجاش ،الرقم.922 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
ثم ّ
بضم امليم ،
إن
ّ
«الـم ْسليّ ّ -
السمعاين قالُ :
((( (ش)« :أزد»( ،س)« :أد» .والصواب ما يف املتنّ .
وسكون السني ،وختفيفها -هذه النسبة إىل بني مسلية .وهي قبيلة من بني احلارث وهو مسلية بن
يب يف كتاب
عيل
الغساين املغر ّ
ّ
عامر بن عمرو بن عكّة بن جلد بن مالك بن أدد بن حبابة .قال أبو ّ
تقييد املهمل :بنو مسلية هو مسلية بن عامر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج» .األنساب:
 .295/5ومنه ُيعرف مواضع اخللل والتحريف فيام ذكره العلاّ مة.
((( (س)« :وكان».
((( ما نقله ّ
النجاش،
العالمة يف املتن ّإال قوله« :وهو مسلية ...بن أدد» -مأخوذ من رجال
يّ
الرقم.923 :
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«قم ّي ،قريب األمر»(((.
ّ
مداين
الـه
حممد بن األصبغ َ
ّ
[ّ ]98/895

(((

«كويف ،ثقة»(((.
ّ
حممد بن بشري
[ّ ]99/896

(((
بقم((( ،وقد ذكرنا يف القسم الثاين ّ
أن
عيل ،ثقتان ،من رواة احلديث  ،مات ّ
وأخوه ّ

حممد بن بشري ضعيف(((.
ّ

حممد
اهلمذاين ،بالذال املعجمة.
ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
[ّ ]100/897
حممد بن ّ

عيل
روى عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن الرضا ،وكان ّ
حممد وكيل الناحية ،وأبوه ّ
((( و(((
(((
ملحمد بن
حممد وكيل الناحية
ً
 ،وكان ّ
أيضا وكيل الناحية ،وجدّ ه إبراهيم بن ّ

أيضا(.((1
يسمی القاسم ،كان وكيل الناحية ً
عيل ولد ّ
ّ

الزعفراين
حممد بن إسامعيل بن ميمون
ّ
[ّ ]101/898

النجاش ،الرقم.925 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (ش)« :اهلمذانيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.926 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
«كوفـي».
((( زاد يف املصدر:
ّ
النجاش ،الرقم.927 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( الشهيد« :ذاك ٍ
غال وهذا ثقة ،وال مائز بينهام حيث ُيطلقان ،فهو من َقبِيل املشرتك».
«أيضا».
((( (عة) مل تردً :

حممد وكيل الناحية».
((( (ش) مل ترد « :وجدّ ه إبراهيم بن ّ
حممد وكيل الناحية».
علـي ً
أيضا وكيل الناحية ،وجدّ ه إبراهيم بن ّ
((( (ع) مل ترد« :وأبوه ّ
�اش ،الرقم:
ت�صرف يسري ع��ن رج��ال ال��ن��ج� يّ
( ((1م��ا نقله العلاّ مة يف املتن منقول م��ع ّ
.928
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«أبو عبد اهلل ،ثقة عني ،روى عنه((( الثقات ،وروى عنهم((( ،ولقي أصحاب أيب

عبد اهلل.(((»

حممد بن بكر بن جناح
[ّ ]102/899
كويف ،موىل ،ثقة»(((.
«أبو عبد اهللّ ،
((( (هـ)« :عن» .الحظ :اهلامش الالحق.
((( يف املصدر« :روی عن الثقات ورووا عنهم» بدل « :روى عنه الثقات ،وروى عنهم » .هذا
ولك ّن ابن داوود نقل منه« :روی عن الثقات» فقط .رجال ابن داوود ،298 :الرقم.1293 :
النجاش ،الرقم.933 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.934 :
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
يّ
ثم ّ
«حممد بن بكر» .وذكر طريقه إليه .الحظ :الفهرست ،الرقم:
إن الشيخ قال يف الفهرستّ :
ّ
.676

أيضا .الحظ :الفهرست،
«حممد بن بكر
األزدي» .وذكر طريقه إليه ً
ّ
وقال يف موضع آخرّ :
الرقم.687 :
واقفي» .رجال
«حممد بن بكر بن جناح،
وقال يف رجاله يف باب أصحاب الكاظم:
ّ
ّ
الطويس ،الرقم.5144 :
ّ

اخلوئيّ :
قال الس ّيد
حممد بن بكر بن جناح ،يكشف
ّ
تعرض الشيخ يف الرجال لغري ّ
«إن عدم ّ
حممد بن بكر بن جناح الذي ذكره
عن أنّه هو
ّ
األزدي الذي ذكره يف الفهرست ،وعليه فيتّحد ّ
األزدي الذي ذكره الشيخ ،هذا مع ّ
النجايش عىل ذكر
أن يف اقتصار
حممد بن بكر
ّ
النجايش مع ّ
ّ
ّ
أن ّ
األزدي ،مع ّ
لكل منهام كتا ًبا
حممد بن بكر
ّ
حممد بن بكر بن جناح ،واقتصار الشيخ عىل ذكر ّ
ّ
حّ
فمحمد بن بكر يف هذه الطبقة رجل
ومها يف طبقة واحدة ،يكشف عن االتاد جز ًما ،وعليه
ّ
النجايش» .معجم رجال احلديث ،146-145/16 :الرقم.10342 :
واحد ،وثقة ،لشهادة
ّ
وقريب منه يف قاموس الرجال ،141/9 :الرقم .6492

هذا ولكن ذهب العلاّ مة إلی ّ
«حممد بن بكر بن جناح» الذي ذكره الشيخ يف رجاله يف باب
أن ّ
ِ
واقفي .رجل آخر ،إذ عنونه يف القسم الثاين من كتابه ،فراجع
أصحاب الكاظم وقال :إنّه
ّ
وتأ ّمل.
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حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن ِم ْهران بن خانبة -باخلاء املعجمة،
[ّ ]103/900

الكرخي
والنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة-
ّ

«أبو جعفر ،لوالده أمحد بن عبد اهلل((( مكاتبة إىل الرضا ،وهم بيت من أصحابنا

كبري((( ،وكان ثقة سليماً »(((.

حممد بن زكر ّيا بن دينار
[ّ ]104/901

(((

موىل بني غالب ،بالغني املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واللاّ م((( املخ ّففة.
«أبو عبد اهلل ،وبنو غالب قبيلة بالبرصة من بني نرص بن معاوية ،قيل :ليس بغري

وجها من وجوه أصحابنا بالبرصة ،وكان أخبار ًّيا
البرصة منهم أحد ،وكان هذا الرجل ً

حممد بن زكر ّيا سنة ثامن وتسعني ومائتني»(((.
واسع العلم ،وصنّف كت ًبا كثرية ،ومات ّ

((( الحظ ترمجته يف الرقم.78 :
((( (ش)« :كثري» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.935 :
العالمة يف املتن مأخوذ ممّا ذكره النجاش .الحظ :رجال
يّ
«حممد بن زكريا الغالبيّ » .الكايف 50/1 :ح ،14معاين
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
األخبار 64 :ح ،14علل الرشائع 178/1 :ح.1
((( (س)« :بعد» بدل« :و».
النجاش ،الرقم.936 :
((( ما يف املتن ك ّله مذكور يف رجال
يّ
األخباري ،أبو جعفر.
البرصي،
يب،
وقال
ّ
ّ
«حممد بن زكريا الغال ّ
الذهبيّ :
ّ

الطرباين ،وطائفة.
الغداين ،وأيب الوليد ،والطبقة ،وعنه أبو القاسم
عن عبد اهلل بن رجاء
ّ
ّ

وهو ضعيف ،وقد ذكره ابن ح ّبان يف كتاب الثقات وقال :يعترب بحديثه إذا روى عن ثقة.
الدارقطني :يضع احلديث.
وقال ابن منده :تك ّلم فيه ،وقال
ّ

يب ،حدّ ثنا إبراهيم بن ّ
بشار ،عن سفيان ،عن أيب الزبري ،قال :كنّا عند جابر،
الصو ّيل ،حدّ ثنا الغال ّ
النبي إليه وقال :يولد البني هذا
عيل بن احلسني ،فقال جابر :دخل احلسني ،فضمه ّ
فدخل ّ
عيل ،إذا كان يوم القيامة نادى مناد :ليقم س ّيد العابدين ،فيقوم هذا .ويولد له ولد=
ابن يقال له ّ
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الـج ْهم بن ُب َكيرْ بن أعني
حممد بن سليامن بن احلسن بن َ
[ّ ]105/902

الزراري»(((.
«أبو طاهر،
ّ

حممد  مسائل وجوابات.
حسن الطريقة ،ثقة ،عني ،وله إىل موالنا أيب ّ
حممد بن سليامن يف سنة إحدى وثالثامئة((( وكان(((و(((.
ومات ّ

(((
علـي
عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن الع ّباس بن ّ
[ّ ]106/903
حممد بن ّ

ابن أيب طالب

يب!» .ميزان
حممد إذا رأيته يا جابر فاقرأ عليه منّي السالم .فهذا كذب من الغال ّ
=يقال له ّ
الذهبي هبذا الوصف
االعتدال ،550/3 :الرقم .7537 :أق��ول :ويف غري موضع وصفه
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
الشنيع .انظر :ميزان االعتدال ،166/3 :الرقم .5997 :دّ .
«الرازي» .وما أثبتناه يف املتن من (ب) و(عش) .كام استظهره يف
((( (س ،م ،ح ،ش ،هـ ،ت ،ع):
ّ
هامش (ش)( ،م)( ،هـ) و(ت).
عيل بن
قال أبو غالبّ :
«أول من نسب منّا إىل زرارة جدّ نا سليامن نسبه إليه س ّيدنا أبو احلسن ّ
رتا
حممد صاحب العسكر .وكان إذا ذكره يف توقيعاته إىل غريه قال
ّ
الزراري تورية عنه وس ً
ّ
وسمينا به .وكان يكاتبه يف أمور له بالكوفة وبغداد» .رسالة أيب غالب
ثم اتّسع ذلك
ّ
لهّ ،
الزراري.117 :
ّ
الزراري.125 :
الزراري« :ماتّ أول سنة ثالثامئة» .رسالة أيب غالب
((( قال أبو غالب
ّ
ّ
املحرم سنة ثالثامئة» .رسالة أيب
غرة
ّ
حممد بن سليامن يف ّ
وقال يف موضع آخر« :مات جدّ ي ّ
الزراري.149 :
غالب
ّ
((( (م ،ح ،ش) مل ترد« :وكان»( .عة) زيادة« :مولده سنة سبع وثالثني ومائتني» .وهو موافق ملا يف
اجتهادي .نعم ،هذا مذكور يف
املصدر ،إلاّ أنّه ليس يف النسخ التي بأيدينا .والظاهر أنّه تصحيح
ّ
أيضا :حاشية الشهيد يف املقام.
هامش نسخة (ع) و(ت) نقلاً عن املصدر .والحظ ً
النجايش :وكان مولده سنة سبع
الشهيد« :كذا ُوجد يف نسخ كثرية ،واملوجود يف كتاب
ّ
النجايش ،الرقم.937 :
وثالثني ومائتني» .الحظ :رجال
ّ
النجاش ،الرقم.937 :
((( ما يف املتن ك ّله من رجال
يّ
((( (س ،ح ،ع)« :عبد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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«أبو عبد اهلل ،ثقة ،عني يف احلديث ،صحيح االعتقاد»(((.

القم ّي
عيل بن حمبوب
ّ
األشعري ِّ
[ّ ]107/904
حممد بن ّ

القم ّيني يف زمانه ،ثقة ،عني ،فقيه ،صحيح املذهب»(((.
«أبو جعفر ،شيخ ِّ
حممد بن عبد اهلل بن نَجيح
[ّ ]108/905

(((

الكويف ،املعروف بالشخري ،بالشني املعجمة ،واخلاء املعجمة.
«أبو عبد اهلل
ّ
رجل من أصحابنا ،قليل احلديث»(((.

(((
علـي
حممد بن احلسن بن ّ
[ّ ]109/906

يب ،باحلاء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الراء.
الـمحار ّ
«أبو عبد اهلل ُ

ٌ
خبري بأمور أصحابنا((( ،عامل ببواطن أنساهبم»(((.
جليل من أصحابنا ،عظيم القدرٌ ،

حممد بن حييى
[ّ ]110/907

(((

القم ّي ،شيخ أصحابنا يف زمانه ،ثقة ،عني ،كثري احلديث»(((.
«أبو جعفر الع ّطار ِّ
النجاش ،الرقم.938 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.940 :
((( ما هو املذكور يف املتن مأخوذ بعينه من رجال
يّ
ّ
بالشخري بالشني
((( الشهيد« :نجيح بالنون واجليم والياء املثنّاة حتتها واحلاء املهملة املعروف
ثم الياء املثنّاة حتتها قبل الراء كذا ِّ
بخط ابن عبد احلميد».
املعجمة واخلاء املعجمة املشدّ دة ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.941 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح)« :حسن»( ،ع)« :احلسني» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (ع ،عة) زيادة« :يف زمانه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.943 :
((( ما هو املذكر يف املتن مأخوذ بعينه عن رجال
يّ
باملعاذي يأيت يف الضعفاء».
حممد بن حييی آخر يل ّقب
(((
ّ
ّ
البهائي« :ولنا ّ
حممد بن أمحد بن حييی صاحب
«حممد بن حييی الع ّطار ،شيخ
ّ
الكليني ،وهو يروي عن ّ
ّ
البهائيّ :
نوادر احلكمة».
النجاش ،الرقم=.946 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
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حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل -بالياء بعد الباء -وقيل :عبد اهلل-
[ّ ]111/908

بغري ياء -بن عمران
اخلبايب -باخلاء املعجمة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل
ّ
الربقي
األلف وبعدها-
ّ

«أبو عبد اهلل ،املل ّقب بـ(ماجيلويه)((( -باجليم ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل

أيضا -وأبو القاسم يلقب ُبنْدار -بالنون بعد الباء ،والدال املهملة،
الالم وبعد الواو ً
القم ّيني ،ثقة عامل ،فقيه ،عارف باألدب والشعر»(((.
والراء ،-س ّيد من أصحابنا ِّ

حممد بن احلسن بن فروخ((( -بالفاء ،والراء((( ،واخلاء املعجمة بعد
[ّ ]112/909

الواو -الص ّفار

(((

موىل عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل بن السائب بن مالك بن عامر

القم ّيني ،ثقة ،عظيم القدر،
األشعري ،أبو جعفر األعرج ،كان
ً
ّ
وجها يف أصحابنا ِّ

(((
بقم سنة تسعني ومائتني»(((.
ً
راجحا ،قليل السقط يف الرواية ،توفّ 

=وذكره الشيخ يف رجاله يف من مل ِ
الطويس ،الرقم:
يرو عنهم وقال :كثري الرواية .رجال
ّ
.6274
أيضا.
((( الحظ الرقم 558 :يف هذا الكتاب ً
النجاش ،الرقم.947 :
((( ما يف املتن مذكور يف رجال
يّ
ً
فتوهم التعدّ د ،واالتّـحاد ظاهر».
اخلراسانـي« :بعضهم أسقط
(((
فروخاّ ،
ّ
((( الشهيد« :بالراء املشدّ دة».
((( وقد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :الص ّفار» .الحظ :االستبصار 20/1 :ح ،31/1 ،1ح،3
 45/1ح 52/1 ،1ح 52/1 ،5ح 67/1 ،6ح 80/1 ،1ح 83/1 ،8ح 86/1 ،3ح،2
 91/1ح 93/1 ،3-2ح ،10وغريها.
الردي من ّ
كل يشء .واملراد ّ
أن أحاديثه سامل عن اإلرسال ونحوه».
البهائي« :السقط:
(((
ّ
ّ
النجاش ،الرقم.948 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
حممد بن احلسن الص ّفار اثنني :أحدمها ابن ّفروخ ،واآلخر=
ّ
البهائي« :يف كتاب ابن داوود جعل ّ
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حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن جامع بن مالك
احلمريي-
ّ
[ّ ]113/910

القم ّي.
باحلاء املهملة -أبو جعفرِّ ،

وجها ،كاتب صاحب األمر ،وسأله مسائل يف أبواب الرشيعة(((.
كان ثقة ً
(((
إلـي يف أصلها
قال
النجايش« :قال لنا أمحد بن احلسني :وقعت هذه املسائل ّ
ّ

والتوقيعات بني السطور ،وكان له إخوة :جعفر واحلسني وأمحد((( ،ك ّلهم كان له

(((

مكاتبة»((( .

حممد بن ع��وام -بالعني املهملةُ -
قاين -باخلاء املعجمة،
اخل ْل ّ
[ّ ]114/911

كويف ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
والقاف«-روى عن أيب عبد اهللّ .

حممد بن عبد اهلل بن ِرباط -بالراء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[ّ ]115/912

وأن ابن داوود واهمّ .
واحلق هّإنام م ًعا شخص واحد ّ
النجايش
ولعل سبب ومهه أنّه رأی
=غريه.
ّ
ّ
كثريا وو ّثقه ،والشيخ يف كتاب الرجال ،ويف
قد أثنی علی الص ّفار الذي هو ابن ّفروخ ثنا ًء ً
قم ّي ،له كتب ،مثل كتب حسني بن سعيد
الفهرست اقترص من توصيف من ذكره علی أنّه ّ
فروخ ،فظ ّن هّأنام اثنان .ومن القرائن علی ّ
أن من ذكره الشيخ
وزيادة ،ومل يو ّثقه ،وال قال أنّه ابن ّ
والنجايش واحد هّأنام نسبا كتاب بصائر الدرجات إليه وذكر هّأنام يرويان مجيع كتبه عنه بواسطة
ّ
فإنام يرويانه عنه بواسطة أمحد بن حييی
حممد بن احلسن بن الوليد إلاّ كتاب بصائر الدرجات ،هّ
ّ
حممد» .الحظ :رجال ابن داوود ،307 :الرقم ،305 ،1331 :ذيل الرقم ،1325 :رجال
ابن ّ
الطويس ،الرقم.5898 :
النجايش ،الرقم ،948 :الفهرست ،الرقم ،622 :رجال
ّ
ّ
((( الحظ هذه املكاتبات يف :اإلحتجاج.492/2 ،487/2 ،485/2 ،483/2 ،481/2 :
((( (ش)« :وقال».
((( الشهيد« :أربعة إخوة ك ّلهم رواة».
((( (عة)« :هلم» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.949 :
مـمـا يف رجال
العالمة يف املتن مأخوذ ّ
يّ
النجاش ،الرقم.953 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
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والطاء املهملة بعد األلف -ال َب َج ّيل

«روى أبوه((( عن أيب عبد اهلل ،وكان هو وأبوه ثِ َقتَيـ ِْن»(((.
نعاين ،بالنون قبل العني املهملة وبعد األلف.
حممد بن يوسف َّ
الص ّ
[ّ ]116/913
«روى عن أيب عبد اهلل ،ثقة ،عني»(((.
التميمي
حممد بن مارد -بالراء ،والدال املهملة-
ّ
[ّ ]117/914

حممد بن مسلم ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ثقة،
يب صميم،
«عر ّ
كويف ،ختن ّ
ّ

عني»(((.

الطائي
حممد بن مسعود
ّ
[ّ ]118/915

(((

يب صميم ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن.(((»(((
«كويف عر ّ
ّ

حممد بن حييى بن سليامن((( -بالياء بعد ّ
مي
الالم -الـخَ ْث َع ّ
[ّ ]119/916

((( الحظ ترمجته يف الرقم.640 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.955 :
العالمة يف املتن مذكور يف رجال
يّ
النجاش ،الرقم.956 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ :الكايف 128/1 :ح 464/2 ،7ح 31/6 ،5ح 544/6 ،5ح 22/7 ،6ح ،3وغريها.
النجاش ،الرقم.958 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( قد ورد يف ٍ
الطائي» .هتذيب األحكام 124/2 :ح.237
سند بعنوان« :ابن مسعود
ّ
((( أ ّما روايته عن الصادق ففي :هتذيب األحكام 124/2 :ح.237
والحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف 33-32/7 :ح.17
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم959 :
العالمة من رجال
يّ

النجاش ،الرقم .963 :وهكذا ّ
العالمة يف
النجاش« :سلامن» .الحظ :رجال
((( قد أثبته
يّ
يّ
إيضاح االشتباه ،الرقم .631 :إلاّ ّ
أن ابن داوود أثبته« :سليامن» .رجال ابن داوود،340 :
الرقم.1500 :
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كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
«أخو مغ ّلسّ ،
حممد بن حييى اخلزّاز ،باخلاء املعجمة ،والزاي قبل األلف وبعدها.
[ّ ]120/917
«كويف ،روى عن أصحاب أيب عبد اهلل ،ثقة ،عني(((»(((.
ّ
دي
حممد بن حمُ ْ ران الن َّْه ّ
[ّ ]121/918
كوفـي األص��ل نزل جرجرايا((( ،روى عن أيب عبد اهلل،(((
«أب��و جعفر،
ّ
النجاش ،الرقم.963 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ

عامي» .االستبصار:
اخلثعمي،
«حممد بن حييى
ّ
ّ
ثم إنّه قال الشيخ يف االستبصار يف ذيل خربّ :
ّ
 305/2ح.3
تنبيه:

التسرتي« :يمكن ْ
أن يقال
اخلزاز اآليت .قال املح ّقق
بعض إلی حّاتاده مع ّ
واعلم أنّه قد ذهب ٌ
ّ
واخلثعمي وصف قبيلته .كام ال تنايف بني كونه من
وصف صنعته،
اخلزاز
َ
ال تنايف بني كون ّ
ّ
حممد بن حييی
أصحابه راو ًيا عنه وكونه روی عن أصحابه ويكون اخلربان [وفيهامّ :
اخلثعمي ،عن غياث] شاهدين حّ
النجايش :روی عن أصحاب أيب
لالتاد ،وحينئذ فيرُ ُّد علی قول
ّ
ّ
عبد اهلل ،بأنّه روی عنهم وعنه .»قاموس الرجال ،650/9 :الرقم .7386 :لكن الس ّيد
الزنجاين -مدّ ظ ّله -ذهب إلی تغايرمها ومحل اخلربين علی التصحيف أو الزيادة.
ّ

احلائري يف حّاتادمها وقال« :وممّا يبعده ّ
اخلزاز يروي عن أصحاب أيب عبد اهلل ومل
وتن ّظر
أن ّ
ّ
رصحوا بروايته عنه ،فالحظ» .منتهی املقال،229/6 :
يذكروا روايته عنه
ّ
واخلثعمي ّ
الرقم.2934 :
((( (عة)« :عني ثقة» بدل« :ثقة ،عني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.964 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
الرشقي» .معجم
«ج ْرجرايا :بلد من أعامل النهروان األسفل بني واسط وبغداد من اجلانب
((( َ
ّ
البلدان ،123/2 :مراصد اال ّطالع.324/1 :

((( الحظ :الكايف 46/1 :ح 143/2 ،6ح 424/2 ،8ح 520/2 ،1ح 66/3 ،2ح70/3 ،3
ح 138/4 ،4ح 216/4 ،1ح 489/4 ،2ح 30/5 ،3ح 389/5 ،9ح 17/6 ،3ح،2
 156/6ح ،13وغريها.
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ثقة»(((.
النجاش ،الرقم.965 :
((( املذكور يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

ثم ذكر طريقه إليه .الفهرست،
«حممد بن محران بن أعني»ّ .
قال الشيخ يف الفهرستّ :
الرقم.638 :
كويف ،أبو جعفرّ ،بزاز».
النهدي،
«حممد بن محران
ّ
ّ
وقال يف رجاله يف أصحاب الصادقّ :
الطويس ،الرقم.4059 :
رجال
ّ

الطويس ،الرقم:
كويف ،وليس بابن أعني» .رجال
وفيه ً
«حممد بن محران ،موىل بني فهرّ ،
أيضاّ :
ّ
.4649

اخلوئي« :ال يبعد التصحيف يف عبارة الشيخ ،والظاهر ّ
قال الس ّيد
«حممد بن
ّ
أن هذا هو ّ
النهدي» ،وإن كان يب ّعده ذكر الشيخ له مستقلاً يف أصحاب الصادق .»معجم رجال
محران
ّ
احلديث ،48/17 :الرقم.10667 :
الطويس ،الرقم.4651 :
«حممد بن محران بن أعني ،موىل بني شيبان» .رجال
مرة ثالثةّ :
وفيه ّ
ّ

وقال
الربقي.19 :
«حممد بن محران ،موىل بني هند» .رجال
ّ
ّ
الربقي يف أصحاب الصادقّ :
الربقي.20 :
«حممد بن محران بن أعني موىل شيبان» .رجال
وفيه ً
ّ
أيضاّ :

وقال أبو غالب -بعد ذكر أبيه وبعض أعاممه« :-ولقي بعض إخوهتم ومجاعة من أوالدهم
حممد
وحممد بن محران ،وغريهم أبا عبد اهلل جعفر بن ّ
مثل :محزة بن محران ،وعبيد بن زرارةّ ،
الزراري.114 :
ورووا عنه» .رسالة أيب غالب
ّ
النهدي ،عن زرارة
حممد بن محران
قال
ّ
عيل بن أسباط الذي عدّ وه من رواة ّ
األردبييل« :رواية ّ
ّ
حممد بن محران بن أعني عن
حممد بن زياد الذي هو ابن أيب عمري الذي عدّ وه من رواة ّ
ورواية ّ
النهدي ومحران بن أعني كوفيني يشعر حّ
باتادمها ،واهلل أعلم».
حممد بن محران
ّ
كثريا ،وكون ّ
زرارة ً
جامع الرواة.663/5 :

النوري« :ويشري إلی حّ
االتاد ّ
النهدي ال غري ،والفهرست ابن أعني
النجايش ذكر
أن
قال املحدّ ث
ّ
ّ
ّ
ال غري ،مع أنّه ممّن أكثروا من الرواية عنهْ ،
األول يستبعد من الشيخ
فإن كان
املتكرر يف األسانيد ّ
ّ
النجايش إمهاله مع أنّه من بيت جليل معروف.
عدم ذكره ،وإن كان الثاين يستبعد من
ّ
أن ّ
أيضا عدم ذكر مم ّيز له ىف تلك األسانيد الكثرية ،مع ّ
جل من روی عنه من
وممّا يشري إليه ً
شيباين ،إلاّ ْ
األعاظم ،ومع ذلك ك ّله ففي النفس يشءّ ،
أن=
هندي ،وابن أعني
النجايش
فإن ما يف
ّ
ّ
ّ
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=يكون هند شعبة من قبيلة شيبان أو نزل ابن أعني فيهم فنسب إليهم ،واهلل العامل» .خامتة
مستدرك الوسائل.173-174/5 :
أقول :ويشهد لقوله« :أو نزل ابن أعني فيهم فنسب إليهم» أنّه سكن «جرجرايا :وهي بلدة من
أعامل النهروان األسفل بني واسط وبغداد من اجلانب الرشقي» .معجم البلدان.123/2 :

وقال الس ّيد
حممد بن
يتعرض
ّ
حممد بن محران بن أعني ،وإنّام ذكر ّ
النجايش لرتمجة ّ
اخلوئي« :مل ّ
ّ
للنهدي ،وهذا يكشف عن حّاتادمها؛ إلاّ أنّه ال يمكن االلتزام
يتعرض الشيخ
محران
ّ
ّ
النهدي ،ومل ّ
املطمأن به ّ
ّ
باالحتاد؛ ّ
بمحمد
يسمى
والشيباين متغايران ،ومن
النهدي
ألن
ّ
ّ
أن الكتاب لواحد ّ
ّ
حممد بن محران بن
حممد بن محران
ابن محران ،قد اعتقد
ّ
النهدي ،واعتقد الشيخ أنّه ّ
النجايش أنّه ّ
ّ
أعني ،والظاهر ّ
النجايش هو الصحيح.
أن ما ذكره
ّ
والوجه يف ذلكّ :
حممد بن محران من غري تقييد ،وقد روى عنه ابن
أن املذكور يف الروايات بكثرة ّ
حممد
أيب عمري ،وابن أيب نجران،
وعيل بن أسباط ،وكذلك الصدوق ذكر يف املشيخة طريقه إىل ّ
ّ
الشيباين.
بالنهدي أو
ابن محران ،ومجيل بن دراج ،ومل يق ّيده
ّ
ّ

النهدي ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
حممد بن محران الذي ذكره
حممد بن محران
ّ
أن ّ
وقد قال يف الفقيه :وسأل ّ
حممد بن محران بن أعني
حممد بن محران
ّ
النهدي ،وأ ّما ّ
يف املشيخة ،ويروي عنه ابن أيب عمري ،هو ّ
فلم يوجد له وال رواية واحدة ،وعىل ما ذكرنا يرتتّب ّ
حممد بن محران الوارد يف الروايات
أن ّ
النهدي الثقة» .معجم رجال احلديث ،48-47/17 :الرقم.10666 :
الكثرية هو
ّ
أصحية عقيدة الشيخ يف الفهرست
التسرتي إلاّ أنّه قال« :وال يبعد
وقريب منه يف كالم املح ّقق
ّ
ّ
حيث إنّه أعرف باألخبار» .قاموس الرجال ،238-237/9 :الرقم.6660 :
ولكن حكى عنه يف تقريرات بحثهّ :
حممد بن محران مر ّدد بني الثقة والضعيف».
«أن ّ

وتوضيحهّ :
حممد بن
ملحمد بن محران ،فتارةً :عنون ّ
مرات ّ
تعرض يف رجاله ثالث ّ
أن الشيخ ّ
محران بن أعني ،وعدّ ه من أصحاب الصادق.

ورصح بأن
حممد بن محران موىل بني فهر ،وعدّ ه ً
وثانية :عنون ّ
أيضا من أصحاب الصادقّ 
حممد بن محران بن أعني.
حممدً ا هذا غري ّ
ّ
أيضا من أصحاب الصادق .وظاهره لو مل يكن
حممد بن محران
النهدي وعدّ ه ً
ّ
وثالثة :عنون ّ
رصحيه ّ
بمحمد بن محران ثالثة أنفار ومجيعهم من أصحاب الصادق.
املسمني
أن
ّ
ّ

ملحمد بن محران بن أعني يف فهرسته وذكر ّ
حممد بن أيب عمري=
أن له كتا ًبا وأنّه يروي عنه ّ
وتعرض ّ
ّ
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املديني
حممد بن مروان احلنّاط -باحلاء املهملة ،والنون-
ّ
[ّ ]122/919

(((

«ثقة ،قليل احلديث»(((.

بي -بالغني املعجمة-
حممد بن إسحاق بن عماّ ر بن ح ّيان ال َّت ْغ َل ّ
[ّ ]123/920
الصرييف
ّ
=وابن أيب نجران.

النهدي ووثقه ،وذكر ّ
عيل
حممد بن محران
وتعرض
ّ
النجايش يف كتابه إىل ّ
ّ
أن له كتا ًبا ويروي عنه ّ
ّ
ابن أسباط.

مرتني ّ
كالنص يف التعدد
وكل يف مقابل اآلخر ا ّلذي هو
ّ
تعرض الشيخ يف رجاله للرجل ّ
ولوال ّ
جلزمنا باحتاد الرجلني؛ َّ
النجايش
رصح به
ألن
ّ
ّ
عيل بن أسباط عىل ما ّ
للنهدي كتا ًبا يروي عنه ّ
تعرض الشيخ له يف فهرسته؛ ألنَّه وضعه لذكر فهرست الكتب وأصحاهبا ،ومن
فال وجه لعدم ّ
هذا يظن هّأنام شخص واحد غاية األمر ّ
النجايش بلقبه.
أن الشيخ عنونه باسم أبيه وعنونه
ّ
يتعرض البن أعني مع ّ
كام ّ
أن تأليفه ّ
متأخر عن الفهرست؛ ألنّه ناظر يف كتابه إىل
أن
النجايش مل ّ
ّ
النجايش الشيخ وذكر
يرصح باسم الكتاب ،وقد ترجم
ّ
الفهرست ويعرتض عىل الشيخ وإن مل ّ
يف تعداد كتبه كتاب الفهرست .ومع كون الفهرست بني يديه وترصيح الشيخ ّ
بأن له كتا ًبا يروي
كاملروي عنه من املعروفني املشهورين بني الرواة
حممد بن أيب عمري وابن أيب نجران ومها
ّ
عنه ّ
النجايش البن أعني فيظ ّن به ّ
أن الرجل واحد يعبرّ عنه بـ«ابن أعني» تارة ويعبرّ عنه
يتعرض
ومل ّ
ّ
ٍ
وتعرض
بـ«النهدي» أي بلقبه أخرى
ّ
تعرض الشيخ ألحد العنواننيّ ،
ثمة ّ
(بلقب آخر ظ) ،ومن ّ
النجايش لآلخر وسكت ّ
كل منهام عن اآلخر.
ّ
إلاّ ّ
أن اجلزم بذلك ليس ممكنًا ،لترصيح الشيخ بالتعدّ د عىل ما ب ّيناه.

«حممد بن
إذن فهو متعدّ د ،وأحدمها ثقة ،وهو
ّ
النهدي ،واآلخر مل يوثق وهو «ابن أعني» ،فيرت ّدد ّ
محران» املوجود يف الرواية بني الثقة والضعيف ،فال يمكن االعتامد عليها.
النهدي الثقة؛ ّ
ألن الوثاقة ال توجب االنرصاف ،وإنّام املوجب له هو االشتهار
وال وجه حلملها عىل
ّ
وإن كان الراوي ضعي ًفاّ .
وكل من الرجل والراوي عنهام معروف مشهور لو مل ندّ ع ّ
أن ابن أعني

اخلوئي.376-375/10 :
وراوييه ابن أيب عمري وابن أيب نجران أشهر وأعرف» .موسوعة اإلمام
ّ
«املدين» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة):
ّ
النجاش ،الرقم.967 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
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النجايش((( ،وقال أبو جعفر
«ثقة ،عني ،روى عن أيب احلسن موسى(((؛ قاله
ّ

واقفي»(((.
ابن بابويه :إنّه
ّ

فأنا يف روايته من املتو ّقفني((( .

عي اجلماّ ل
حممد بن سكني -بالسني املهملة ّأولاً  -بن عماّ ر النَّخَ ّ
[ّ ]124/921

(((

«ثقة ،روى أبوه((( عن أيب عبد اهلل.(((»(((

األسدي
حممد بن مجيل بن صالح
ّ
[ّ ]125/922
يب ،صميم ،ثقة»(((.
«عر ّ
((( الحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف 312/1 :ح 674/2 ،4ح 205/5 ،5ح.9

كام أنّه يروي عن الرضا .الحظ :الكايف 205/5 :ح ،10من ال حيرضه الفقيه450/1 :
ح.1305
النجاش ،الرقم.968 :
((( رجال
يّ
َّ
ولعل ذلك مستند إلی ما رواه
((( ونقل مثله يف رجال ابن داوود ،297 :الرقم،1286 :
حممد بن أيب عبد
حممد بن عمران الد ّقاق قال :حدّ ثنا ّ
عيل بن أمحد بن ّ
الصدوققال« :حدّ ثنا ّ
الكويف قال :حدّ ثني جرير بن حازم عن أيب مرسوق قال :دخل عىل الرضا مجاعة من
اهلل
ّ
وحممد بن إسحاق بن عماّ ر» .عيون أخبار الرضا:
البطائني
عيل بن أيب محزة
ّ
ّ
الواقفة فيهم ّ
 213/2ح.20
خاصة الكاظم وثقاته،
النص عىل الرضا وأنّه من ّ
مـمن روى ّ
((( وعدّ ه الشيخ املفيدّ 
وأهل الورع ،والعلم ،والفقه من شيعته .الحظ :اإلرشاد.248/2 :
((( (س ،ش)« :احلامل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج) مل ترد« :أبوه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
التيمم وغريه».
(((
ّ
حممد بن سكني عن الصادق موجودة يف التهذيب يف باب ّ
البهائي« :رواية ّ
الحظ :هتذيب األحكام 184/1 :ح ،529الكايف 68/3 :ح.5
((( ما نق ّله ّ
النجاش ،الرقم.969 :
العالمة مأخوذ بعينه من رجال
يّ
((( املستند فيام ذكره ّ
النجاش ،الرقم.971 :
العالمة يف املتن رجال
يّ
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التميمي
حممد بن اهليثم بن عروة
ّ
[ّ ]126/923

«كويف ،ثقة ،روى أبوه((( عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ

دي
حممد بن القاسم بن الفضيل -بالياء بعد الضاد -بن يسار الن َّْه ّ
[ّ ]127/924

(((
وعمه العالء((( ،وجدّ ه الفضيل(((روى عن الرضا.(((»(((
«ثقة هو وأبوه ّ ،

حممد يل ّقب ثوابا -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط ،والواو ،والباء
[ّ ]128/925

«كويف ،ثقة ،قليل احلديث»(((.
املن ّقطة حتتها نقطة بني األلفني-
ّ
األسدي
امليثمي
حممد بن احلسن بن زياد
ّ
ّ
[ّ ]129/926

«موالهم ،أبو جعفر ،ثقة ،عني((( ،روى عن الرضا».((1(
األمحيس ال َب َج ّيل
حممد بن خالد
[ّ ]130/927
ّ

«كويف ،ثقة»(.((1
ّ

حممد بن الصباح
[ّ ]131/928

((( الحظ ترمجته يف الرقم.1066 :
النجاش ،الرقم.972 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ ترمجته يف الرقم 776 :من هذا الكتاب.
((( الحظ ترمجته يف الرقم 1712 :من هذا الكتاب.
((( الحظ ترمجته يف الرقم 765 :من هذا الكتاب.
((( الحظ :الكايف 541/3 :ح 172/4 ،8ح 565/4 ،13ح 388/7 ،3ح ،2وغريها.
((( ّ
كل ما ذكره ّ
النجاش ،الرقم.973 :
العالمة من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.978 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :عني ثقة» بدل« :ثقة عني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(ّ ((1
النجاشـي ،الرقم.979 :
كل ما هو املذكور يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
النجاشـي ،الرقم.984 :
( ((1ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
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«كويف ،ثقة»(((.
ّ

حممد بن مرازم -بالراء قبل األلف ،والزاي بعده -بن حكيم -بالياء
[ّ ]132/929

الساباطي
األزدي« ،ثقة ،روى أبوه((( عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن.(((»
بعد الكاف-
ّ
ّ
حممد بن منصور بن يونس بزرج((( ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة
[ّ ]133/930

املضمومة ،والزاي املضمومة ،والراء الساكنة ،واجليم.
«كويف ،ثقة»(((.
ّ

ش ْيح َ
مي
ض ّ
[ّ ]134/931
احل رْ َ
حممد بن رُ َ

(((

«أبو عبد اهلل((( ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
حممد بن ميرس -بالسني املهملة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن
[ّ ]135/932

عي
عبد العزيز النَّخَ ّ

كويف ،ثقة ،روى أبوه( ((1عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل ،وروى هو
«ب ّياع الز ّط ّيّ ،

((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.985 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ ترمجته يف الرقم.1017 :
النجاش ،الرقم.986 :
((( ما يف املتن مذكور يف رجال
يّ
وضم الزاي وإسكان الراء» .الحظ :إيضاح االشتباه،
((( الشهيد« :ويف اإليضاح :بفتح الباء
ّ
الرقم.642 :
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.989 :
العالمةمأخوذ من رجال
يّ
((( هذه الرتمجة مل ترد يف( :ش).
((( وكناه الشيخ( : أبا بكر) .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم.1577 :
((( الحظ :بصائر الدرجات 300/1 :ح 301/1 ،7ح ،10الكايف 538/5 :ح ،1هتذيب
األحكام 257/2 :ح 91/7 ،61ح 148/7 ،31ح.148
النجاش ،الرقم.991 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
( ((1الحظ ترمجته يف الرقم.1021 :
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عن أيب عبد اهلل.(((»(((

حممد بن مصبح بن الصباح
[ّ ]136/933

«كويف ،ثقة»(((.
ّ

األصفهاين
حممد بن سليامن
ّ
[ّ ]137/934
«ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»

املدايني
حممد بن عمرو -بفتح العني -بن سعيد ال َّز ّيات
ّ
[ّ ]138/935

«ثقة ،عني ،روى عن الرضا.(((»(((

حممد بن احلسن بن زياد الع ّطار
[ّ ]139/936

«كويف ،ثقة ،روى أبوه عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ

حممد بن َم ْس َلمة ،بامليم املفتوحة قبل السني.
[ّ ]140/937

عيل بن احلسن وغريه»(((.
«كويف ،ثقة ،روى كتابه عنه
ّ
ّ
الطاطري ّ

((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 241/5 :ح ،8من ال حيرضه الفقيه221/3 :
ح ،3822هتذيب األحكام 149/1 :ح 242/8 ،116ح.107
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.997 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.998 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.994 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
((( الحظ :الكايف 331/3 :ح ،6هتذيب األحكام 172/1 :ح 304/2 ،64-63ح.84
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1001 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1002 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
وقال ابن النديم« :الكتب املصنّفة يف أصول الفقه وأسامء الذين صنّفوها :هؤالء مشايخ الشيعة
حممد بن احلسن الع ّطار».
الذين رووا الفقه عن
األئمة ،ذكرهتم عىل غري ترتيب ،فمنهم كتاب ّ
َّ
فهرست ابن النديم.275 :
((( ما نقل ّ
النجاش ،الرقم.1004 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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القم ّي
عيل بن عيسى ِّ
[ّ ]141/938
حممد بن ّ

بالطلحي،
وأمريا عليها من قبل السلطان ،وكذلك كان أبوه ،يعرف
بقم
«كان ً
ّ
وجها ّ
ً

حممد
العسكري.(((»(((
ّ
له مسائل أليب ّ

احلارثي
محاد بن زيد
حممد بن ّ
ّ
[ّ ]142/939
«أبو عبد اهلل ،ثقة ،روى أبوه عن أيب عبد اهلل.(((»
حممد بن املثنّی بن القاسم
[ّ ]143/940
«كويف ،ثقة»(((.
ّ

حممد بن جعفر بن أمحد بن َب َّطة -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املفتوحة،
[ّ ]144/941

والطاء املهملة -املؤ ّدب

(((

«إن ابن إدريس نقل هذه املسائل مع مسائل أخری يف رسائره ّإال ّ
((( ّ
أن فيه :ومن ذلك ما استطرفناه
عيل بن موسى بن جعفر
عيل بن ّ
حممد بن ّ
من كتاب مسائل الرجال ،ومكاتباهتم موالنا أبا احلسن ّ
عيل بن أيب طالب واألجوبة عن ذلك .الحظ :الرسائر:
ابن ّ
عيل بن احلسني بن ّ
حممد بن ّ
ّ .583/3
ولعل ذلك ختليط ابن إدريس.

إلاّ ّ
حممد
التسرتي قال« :قول
أن املح ّقق
العسكري وهم ،والصواب
ّ
ّ
النجايش :له مسائل أليب ّ
ّ
ّ
العسكري )فعدّ ه الشيخ يف رجاله يف أصحاب
(أليب احلسن
وألن [ابن إدريس]
اهلادي،
ّ
ّ
ِ
احلليّ ّ روى تلك املسائل له ،وهي تسعة عنه ،سأل اهلادي .»قاموس الرجال-453/9 :
 ،454الرقم.7062 :
النجاش ،الرقم.1010 :
((( هذا بعينه مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1011 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
الكويف .عن أمحد بن بشري».
احلارثي،
محاد بن زيد
وقال
«حممد بن ّ
ّ
ّ
الذهبيّ :
ّ

قال ابن منده« :له مناكري» .ميزان االعتدال ،527/3 :الرقم.7441 :
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1012 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم=،90 ،33 :
((( قد ورد يف كثري من الطرق واألسانيد بعنوان« :ابن ب ّطة» .رجال
يّ
360

القم ّي ،كان كبري((( املنزلة بقم ،كثري األدب والعلم والفضل ،يتساهل
«أبو جعفر ِّ

يف احلديث ويع ّلق األسانيد باإلجازات((( ،ويف فهرست ما رواه غلط كثري.

حممد بن جعفر بن بطة ضعي ًفا خم ّل ًطا يف ما يسنده»(((.
قال ابن الوليد :كان ّ
= ،136 ،129 ،128 ،122 ،121 ،120 ،108 ،97 ،96 ،94الفهرست ،الرقم،17 ،16 :
«حممد بن جعفر
 ،122 ،121 ،118 ،104 ،60 ،46 ،19وغريها ،قد ورد يف بعض األسانيدّ :
املؤ ّدب» .هتذيب األحكام 61/3 :ح 50/12،6ح 75/6 ،31ح.16
وذهب حفيد الشهيد إلی أنّه« :ابن ب ّطة» .استقصاء االعتبار.343/7 :

أيضا .الحظ :جامع الرواة.573/5 :
وهذا يظهر من
األردبييلً 
ّ

وقال الس ّيد
النحوي ،أبو بكر املؤ ّدب،
حممد بن عبد اهلل
ّ
ّ
حممد بن جعفر بن ّ
اخلوئي« :هذا إ ّما هو ّ
أيضا يروي عن الص ّفار كام
الذي يروي عنه
حممد بن جعفر بن ب ّطة ،فإنّه ً
النجايش بواسطتني ،أو ّ
ّ
يف طريق الشيخ إلی معاوية بن حكيم بن معاوية وعلی ّ
حممد بن جعفر املؤ ّدب
كل حال فهو غري ّ
النجايش» .معجم رجال احلديث ،187/16 :الرقم.10432 :
الذي هو من مشايخ
ّ

وقريب منه يف كالم املح ّقق
التسرتي .الحظ :قاموس الرجال ،177/9 :الرقم.6542 :
ّ

ثم اعلم ّ
النجايش رجل هبذا العنوان ،كام يظهر من مالحظة ترمجة :كثري بن طارق
أن يف مشايخ
ّ
ّ
األسدي».
وحممد بن ثابت ومعاوية بن عماّ ر ومشمعل بن سعد
احلرضمي
وحممد بن رشيح
ّ
ّ
ّ
ّ
النجايش ،الرقم .1125 ،1096 ،1003 ،991 ،873 :ولكن بحسب الطبقة
راجع :رجال
ّ
ليس متّحدً ا مع املعنون كام ال خيفی.
((( (ش)« :كثري» .وما يف املتن هو األنسب املوافق للمصدر.
تقي
املجليس -أنّه كان يقول فيام أجيز له من
ّ
((( والغرض منه -كام هو مقتضی كالم املولی ّ
الكتب :أخربنا فالن عن فالن ،من دون أن يقول :إجازةً .روضة املتقني،432-431/14 :
الرسائل الرجال ّية.392/3 :
ويف ما أفاده تأ ّمل ،والظاهر ّ
أن معناه عدم ذكر الراوي طرقه إلی الكتب التي أخذ عنها الروايات،

فبدأ يف أسانيد رواياته بذكر صاحب الكتاب الذي أخذ عنه الرواية املجاز بأخذه عنه بإجازة
مشاخيه .الحظ :معجم مصطلحات الرجال والدراية .197 :وهو -هبذا التفسري -قريب من
نظر ّية تعويض السند.
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم ،1019 :وانظر :لسان امليزان=:
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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األسدي
حممد((( بن عون
ّ
حممد بن جعفر بن ّ
[ّ ]145/942
حممد بن أيب((( عبد اهلل ،كان ثقة،
«أبو احلسني((( الكويف .ساكن((( ّ
الري ،يقال لهّ :

صحيح احلديث ،إلاّ أنّه روى عن الضعفاء ،وكان يقول باجلرب والتَّشبيه؛ فأنا يف حديثه

(((
حممد بن عيسى»(((.
من املتو ّقفني ،وكان أبوه ً
وجها ،روى عنه أمحد بن ّ

= ،107-106/5الرقم.359 :
حممد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ع) مل ترد« :بن ّ
((( (هـ)« :احلسن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :سكن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش) مل ترد« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( أي« :عن أبيه».
ثم فيه« :ومات أبو احلسني
((( ما نقل يف املتن مأخوذ بعينه من رجال
النجاش ،الرقمّ .1020 :
يّ
حممد بن جعفر ليلة اخلميس لعرش خلون من مجادى األوىل سنة اثنتي عرشة وثالثامئة».
ّ
وقال الشيخيف كتاب الغيبة« :وقد كان يف زمان السفراء املحمودين أقوام ثقات ترد عليهم
األسدي،
حممد بن جعفر
ّ
التوقيعات من قبل املنصوبني للسفارة من األصل ،منهم أبو احلسني ّ
حممد بن حييى الع ّطار،
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
القم ّي ،عن ّ
أخربنا أبو احلسني بن أيب جيد ّ

حممد بن أمحد بن حييى ،عن صالح بن أيب صالح قال :سألني بعض النّاس يف سنة تسعني
عن ّ
حممد بن
ومائتني قبض يشء فامتنعت من ذلك
ُ
بالر ّي ّ
الرأي؛ فأتاين اجلواب ّ
وكتبت أستطلع ّ
يب فليدفع إليه؛ فإنّه من ثقاتنا.
جعفر العر ّ

الكليني عن أمحد بن يوسف ّ
حممد بن احلسن الكاتب
حممد بن يعقوب
ايش قال :قال يل ّ
ّ
وروى ّ
الش ّ
وجهت إىل حاجز ّ
الوشاء مائتي دينار وكتبت إىل الغريم بذلك فخرج الوصول وذكر
املروزيّ :
ّ
وجهت إليه مائتي دينار وقال :إن أردت أن تعامل أحدً ا فعليك
أنّه كان له قبيل ألف دينار وأنيّ ّ
فاغتم.
بالر ّي فورد اخلرب بوفاة حاجز بعد يومني أو ثالثة فأعلمته بموته
بأيب احلسني
ّ
ّ
األسدي ّ

فإن لك يف التّوقيع إليك داللتني إحدامها إعالمه إ ّياك ّ
تغتم ّ
أن املال ألف دينار،
فقلت له :ال ّ
األسدي لعلمه بموت حاجز ،وأورد أحاديث من هذا
وال ّثانية أمره إ ّياك بمعاملة أيب احلسني
ّ
األسدي عىل ظاهر العدالة مل يتغيرّ ومل يطعن عليه يف
ثم قال :ومات
ّ
القبيل الدا ّلة علی سفارتهّ ،
(للطويس)=.417-415 :
شهر ربيع اآلخر سنة اثنتي عرشة وثالثامئة» .الغيبة
ّ
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عيل بن
=وروی الصدوق عن ّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
للخوزستاين سماّ ه يل نرص
البلخي قال«:كان بمرو كاتب كان
الص ّباح
ازي ،عن نرص بن ّ
الر ّ
ّ
حممد ّ
ّ
ّ
احلاجزي فقال :هو يف عنقك
إىل
هبا
ابعث
فقلت:
فاستشارين
ّاحية
ن
لل
دينار
ألف
عنده
واجتمع
ّ
ثم انرصفت إليه
إن سألني اهلل عنه يوم القيامة؟ فقلت :نعم .قال نرص :ففارقته عىل ذلك ّ
احلاجزي ،فورد عليه
بعد سنتني فلقيته فسألته عن املال ،فذكر أنّه بعث من املال بامئتي دينار إىل
ّ
وصوهلا ،والدّ عاء له ،وكتب إليه كان املال ألف دينار فبعثت بامئتي دينار فإن أحببت أن تعامل
بالري» .كامل الدين 488/2 :ح.9
أحدً ا فعامل
ّ
األسدي ّ

السابع ،فورد
وروی
عمن حدّ ثه قال«:ولد يل ولد فكتبت أستأذن يف طهره يوم ّ
عيل ّ
ّ
الكليني عن ّ
تسميه أمحد،
ثم كتبت بموته ،فورد ستخلف غريه ،وغريه ّ
السابع أو ال ّثامنّ ،
ال تفعل ،فامت يوم ّ
للحج وو ّدعت النّاس وكنت عىل اخلروج
جعفرا؛ فجاء كام قال ،قال :وهت ّيأت
ومن بعد أمحد
ّ
ً
فورد نحن لذلك كارهون واألمر إليك قال :فضاق صدري واغتممت .وكتبت أنا مقيم عىل
ستحج من قابل
احلج .فو ّقع ال يضيق ّن صدرك فإنّك
السمع وال ّطاعة غري أنيّ
ّ
مغتم بتخ ّلفي عن ّ
ّ
ّ
حممد ابن
إن شاء اهلل .قال :ولـماّ كان من قابل كتبت أستأذن فورد اإلذن فكتبت أنيّ عادلت ّ
األسدي نعم العديل؛ فإن قدم فال خترت عليه .فقدم
الع ّباس وأنا واثق بديانته وصيانته فورد:
ّ
األسدي وعادلته» .الكايف 523-522/1 :ح ،17وقريب منه يف اإلرشاد.364/2 :
ّ
ثم ّ
صحة عقيدته أو فسادها.
إن الكالم يف ّ
ّ

«والنجايش وإن قال هنا :وكان يقول باجلرب والتشبيه ،وقال يف محزة بن
التسرتي:
قال املح ّقق
ّ
ّ
األسدي ،إلاّ أنّه بعد أخبار الغيبة
حممد بن جعفر
القاسم
ّ
ّ
ايس :له كتاب الر ّد علی ّ
العلوي الع ّب ّ
األول عن احلجة من ثقاتنا ،ويف
حممد بن جعفر
األسدي ويف ّ
ّ
املتقدّ مة منه يف عنوانه بلفظ ّ
األسدي ،ويف الثالث عنه:
الثاين عنه :إن أردت أن تعامل أحدً ا فعليك بأيب احلسني
ّ
األسدي نعم العديل ،وبعد قول الشيخ فيه :إنّه من أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من
ّ
أيضا :ومات
قبل املنصوبني للسفارة من األصل ،وقوله ً
ّ
األسدي علی ظاهر العدالة مل يتغيرّ
ومل يطعن عليه [راجع الغيبة 417 :ح ،]394وقول ابن بابويه :إنّه يفتي بخرب ك ّفارة اجلمع يف
األسدي ،ال عربة بقوله ونقله .والظاهر أنّه ملا
اإلفطار باحلرام لوجوده يف روايات أيب احلسني
ّ
توهم عليه» .قاموس الرجال:
كان له كتاب الر ّد علی أهل االستطاعة -كام يف فهرست الشيخّ -
 ،176-175/9الرقم.6539 :
حممد بن أيب=
مضا ًفا إلی ذلك يبعد كونه قائلاً باجلرب والتشبيه روايات
الكليني يف الكايف عن ّ
ّ
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حممد بن أمحد بن عبد اهلل
[ّ ]146/943

«أبو عبد اهلل
باملفجع ،جليل من وجوه أهل ال ّلغة واألدب
البرصي((( ،املل ّقب
ّ
ّ

واحلديث ،وكان صحيح املذهب ،حسن االعتقاد ،وله شعر كثري يف أهل البيت،

(((
املفجع(((»(((.
األئمة
سمي ّ
ّ
ويتفجع عىل قتلهم حتّى ّ
ويذكر فيه أسامء َّ

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سليامن
[ّ ]147/944

(((

ثم عاد
الكويف ،املعروف
في
بالصابوين ،سكن مرص ،وكان زيد ًيا ّ
ّ
جل ْع ّ
«أبو الفضل ا ُ
ّ

إلينا ،وكانت له منزلة بمرص»(((.

حممد بن جرير -باجليم قبل الراء -بن رستم -بالتاء((( املن ّقطة
[ّ ]148/945

اآلميل
الطربي
فوقها نقطتان بعد السني املهملة-
ّ
ّ

«أبو جعفر ،جليل من أصحابنا ،كثري العلم ،حسن الكالم ،ثقة يف احلديث»(((.

=عبد اهلل يف بطالن التشبيه واجلرب .الحظ :الكايف :ج ،1كتاب التوحيد :باب  9و 10و 11و30
و.31
«املرضي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«املرصي»« .ش ،ت»:
((( (حج ،عش ل):
ّ
ّ
«يرتجع» .وما أثبتناه من (م) و(س) ،وهو موافق
«يتوجع»( ،ح):
((( (ت ،هـ ،ع ،عش ،ش ،عة):
ّ
ّ
للمصدر.
((( الشهيد« :ومن شعره:
��م� ِ
��زا
إن ي��ك��ن ق��ي��ل يل
��ع همَ ًّ ����ا».
��ري أن���ا
��ج��ع َن��� ْب� ً
ال��ـ��م�� َف ّ
��ج ُ
ال��ـ��م�� َف َّ
ُ
ُ
َف��� َل��� َع� ْ
النجايش ،الرقم.1021 :
الحظ :رجال
ّ
النجاش ،الرقم.1021 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ

((( يف املصدر( :سليم) .وما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،291 :الرقم.1263 :
النجاش ،الرقم.1022 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة) زيادة« :املفتوحة».
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم=.1024 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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املحاريب
حممد بن القاسم بن زكر ّيا
[ّ ]149/946
ّ

(((

الكويف((( ،املعروف
«أبو عبد اهلل
بالسوداين((( ،بالسني املهملة ،والنون بعد
ّ
ّ

األلف.

عمر»(((.
ثقةَّ ،
حممد بن عبد املؤمن املؤدب
[ّ ]150/947
«قم ّي ثقة((( ،له كتاب»(((.
ّ
عيل بن مروان بن املاهيار((( -بالياء بعد اهلاء،
[ّ ]151/948
حممد بن الع ّباس بن ّ

جلحام،
أخريا -أبو عبد اهلل البزاز -بالزاي قبل األلف وبعدها -املعروف بابن ا ُ
والراء ً
باجليم املضمومة ،واحلاء املهملة بعدها.

«ثقة ثقة يف أصحابنا ،عني((( ،سديد كثري احلديث ،له كتاب ما نزل من القرآن يف
الطربي الكبري ،يكنّى أبا جعفر،
حممد بن جرير بن رستم
ّ
=وقال فيه الشيخ يف الفهرستّ «:
عامي املذهب» الفهرست ،الرقم ،712 :وانظر:
د ّين فاضل ،وليس هو صاحب التاريخ فإنّه
ّ
لسان امليزان ،103/5 :الرقم.345 :
((( (ش) مل ترد « :املحاربيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) مل ترد «:الكوفيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ت ،س)« :بالسورانيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم ،1027 :وفيه« :ثقة من أصحابنا».
((( ما يف املتن بعينه مأخوذ من رجال
يّ
قم ّي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :ثقةِّ ،
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1028 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
(حممد بن الع ّباس بن مروان) .الحظ :سعد السعود،71 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوانّ :
 ،104 ،102 ،73 ،72وغريها.
((( (عة)« :عني يف أصحابنا» .ويف املصدر :من أصحابنا عني.
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أهل البيت .(((قال مجاعة من أصحابنا :إنّه كتاب مل يصنّف مثله يف معناه ،وقيل :إنّه

ألف ورقة»(((.

حممد بن األشعث -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط بعد
حممد بن ّ
[ّ ]152/949

الكويف ،ثقة من أصحابنا ،سكن مرص»(((.
عيل
ّ
العني املهملة« -أبو ّ

حممد بن عبد اهلل بن مملك -بامليم بعد امليم ،وبعدها الم وكاف-
[ّ ]153/950

األصفهاين
ّ

(((

«أصله جرجان((( وسكن أصفهان((( ،أبو عبد اهلل ،جليل يف أصحابنا ،عظيم القدر

واملنزلة ،كان معتزل ًّيا ورجع عىل يد عبد الرمحن بن أمحد بن جريويه ،رمحه اهلل تعاىل»(((.
حممد بن َخ َلف
[ّ ]154/951

الرازي ،متك ّلم ،جليل من أصحابنا ،له كتاب يف اإلمامة»(((.
«أبو بكر
ّ
أنموذجا من روايات هذا الكتاب يف :سعد السعود،80 ،73 ،72 ،11،71 ،10 :
((( والحظ:
ً
 ،109 ،108 ،107 ،106 ،105 ،104 ،102 ،90اليقني،279 ،120 ،107 ،106 ،105 :
،303 ،302 ،298 ،297 ،296 ،294 ،288 ،287 ،285 ،284 ،283 ،282 ،280
.489 ،461
النجاش ،الرقم.1030 :
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1031 :
العالمة يف املتن مذكور بعينه يف رجال
يّ
«األصبهانـي».
((( (س ،عة):
ّ
((( ( ح ،عة)« :من جرجان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ( ع ،م ،س)« :أصبهان».
ّ
والعالمة
النجاش ،الرقم .1033 :والشيخ عنونه بعنوان ابن مملك.
((( ما يف املتن ك ّله من رجال
يّ
أيضا عنونه هبذا العنوان يف الرقم.1130 :
ً
النجاشـي ،الرقم.1034 :
((( هذا ك ّله مذكور يف رجال
ّ
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حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]155/952

أبو بكر ،ويعرف بابن أيب ال َّث ْلج ،وأبو ال َّث ْلج هو عبد اهلل بن إسامعيل.
ثقة ،عني ،كثري احلديث(((.
وين
حممد بن بِش -بالراء بعد الشني-
الـحمدُ ّ
ْ
[ّ ]156/953
«أبو احلسني

(((

السوستجزدي((( -بالسني قبل ال��واو وبعدها ،والتاء املن ّقطة
ّ

فوقها نقطتان((( واجليم ،والزاي((( ،والدال املهملة((( --كان من عيون أصحابنا
حج عىل
وصاحليهم ،متك ّلم ،ج ّيد الكالم ،صحيح االعتقاد ،كان((( يقول بالوعيدّ ،

حجة.(((»
قدميه مخسني ّ

((( ما نقل ّ
النجاش ،الرقم ،1037 :وانظر :فهرست ابن
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النديم ،289 :وتاريخ بغداد ،355-354/1 :الرقم.249 :
((( (ح ،ش)« :احلسن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«السوسنجردي».
((( (عش):
ّ
الشهيد« :يف نسخة مقروءة عىل ابن العلاَّ مة بدل النون :التاء املن ّقطة فوقها نقطتان واجليم».
((( (حج)« :والنون»( .ت ،هـ ،عش ،عة) مل ترد« :والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان» .
((( (عش)« :الراء».
املامقاين بالتاء املنقطة
اخلراسانـي« :حكى عنه املريزا بالنون بعد السني الثانية ،وحكى عنه
(((
ّ
ّ
ثم قال :وهو غلط ،والصحيح النون .وكانت النسخ خمتلفة ،والذي
فوقها [أي:
ّ
السوستجردي] ّ
حممد بن عبد الرمحن بن قبة ،بغري تاء والنون ،بل السني واجليم والزاي
ضبطه املصنّف هنا ويف ّ
املامقاينّ :
كل ذلك غلط ،والصحيح :السوسنجرد بالنون والراء قرية من
السجزي] .قال
[أي:
ّ
ّ
قرى بغداد .وقد غلط العلاَّ مة ،وقبله ابن داوود» .والحظ :معجم البلدان.281/3 :
((( (س ،عة) «:وكان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«السوسنجردي»ّ ،إال ّ
أن قوله« :كان من
النجاش ،الرقم .1036 :وفيه:
((( هذا ك ّله من رجال
ّ
يّ
ِ
عيون أصحابنا وصاحليهم» مأخوذ ممّا ذكره
حممد بن عبد الرمحن بن ق َبة.
النجايش يف ترمجة ّ
ّ
النجايش ،الرقم ،1023 :ولسان امليزان ،93/5 :الرقم.304 :
الحظ :رجال
ّ
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حممد بن احلارث
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]157/954

باحلارثي ،وجه من أصحابنا ،ثقة»(((.
«اخلطيب بساوة ،أبو احلسن ،املعروف
ّ

عيل
[ّ ]158/955
حممد بن احلسن بن ّ

كويف ،ثقة ،عظيم املنزلة يف أصحابنا»(((.
«أبو املثنّىّ ،

عيل بن َع ْبدَ ك -بالكاف بعد الدال املهملة -أبو جعفر
[ّ ]159/956
حممد بن ّ

اجلرجاين.
ّ

«جليل القدر من أصحابنا ،ثقة ،متك ّلم»((( .

حممد بن إبراهيم بن جعفر
[ّ ]160/957

النعامين ،املعروف بـ(ابن زينب) ،شيخ من أصحابنا ،عظيم
«أبو عبد اهلل ،الكاتب
ّ

القدر ،رشيف املنزلة ،صحيح العقيدة ،كثري احلديث ،قدم بغداد وخرج إىل الشام

ومات هبا»(((.

عيل
[ّ ]161/958
حممد بن أمحد بن داوود بن ّ

(((
القم ّيني يف وقته وفقيههم ،حكى
«أبو احلسن ،شيخ هذه الطائفة وعاملها ،و شيخ ِّ

أبو عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل أنّه مل ُي َر أحدٌ ((( أحفظ منه وال أفقه وال أعرف باحلديث،
النجاش :الرقم .1038
((( هذا منقول عن رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1039 :
العالمة ك ّله من مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم ،1040 :ولكن فيه -بدل :ثقة :-فقيه.
((( هذا بعينه مأخوذ من رجال
يّ
وانظر :األنساب.503/3 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1043 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
((( من هنا إلی الرقم 968 :سقط من نسخة (هـ).
((( ( ع ل ،س ،عة)« :أحدً ا».
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(((
األرزين -بالراء املقدّ مة((( عىل الزاي ،والنون قبل
حممد
ّ
وأ ّمه أ ّم أخت سالمة بن ّ

الياء -ورد بغداد وأقام هبا ،ومات أبو احلسن بن داوود سنة ثامن وستّني وثالثامئة،

ودفن بمقابر قريش»(((.

عيل بن الفضل بن متام((( بن سكني -بالسني املهملة،
[ّ ]162/959
حممد بن ّ

والكاف ،والنون بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن بنداذ -بالنون الساكنة بعد الباء

املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة ،والدال املهملة ،والذال املعجمة بعد األلف -بن داذمهر-
أخريا -بن فرخ زاذ -بالفاء
بالدال املهملة قبل األلف ،والذال املعجمة بعده ،والراء ً

قبل الراء ،واخلاء املعجمة ،والزاي ،والذال املعجمة -بن مياذرماه -بالياء املن ّقطة حتتها
نقطتان ،والذال املعجمة ،والراء -بن شهريار -بالشني املعجمة ،والراء بعد اهلاء ،وبعد

األلف((( والياء املن ّقطة حتتها نقطتان قبل األلف -األصغر

«كان ثقة ،عينًا((( ،صحيح االعتقاد ،ج ّيد التصنيف ،وكان لقبه بـ(سكني)؛ بسبب

إعظامهم له»(((.

حممد بن احلسني بن سفرجلة
[ّ ]163/960
الكويف ،ثقة،
اخلزاز -باخلاء املعجمة ،والزاي قبل األلف وبعدها-
«أبو احلسن ّ
ّ
((( (عة) مل ترد« :أ ّم» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة)« :املتقدّ مة».
النجاش ،الرقم.1045 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (ع��ة) زي��ادة« :ب��ن مت��ام» .وه��و موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
ما أثبتناه.
((( (ح ،عة) مل ترد« :وبعد األلف».
((( (عة) مل ترد« :عينًا » .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1046 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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عني ،واضح الرواية ،عظيم من أصحابنا»(((.

الكويف ال َب َج ّيل
حممد بن أمحد بن إسحاق بن ِرباط
حممد بن ّ
[ّ ]164/961
ّ

«سكن بغداد ،وعظمت منزلته هبا ،وكان ثقة ثقة((( ،صحيح العقيدة»((( .
حممد بن بدران((( بن عمران
[ّ ]165/962
�رازي ،سكن الكوفة وجاور بقية عمرهُ ،يسكن إىل روايته ،وهو
«أبو جعفر ال� ّ

عني»(((.

حممد
حممد بن جعفر بن ّ
[ّ ]166/963
وجها يف
الوادعي ،املعروف
اهلمذاين -بالذال املعجمة-
«أبو الفتح
باملراغي ،كان ً
ّ
ّ
ّ

النحو واللغة ببغداد ،حسن احلفظ ،صحيح الرواية فيام نعلمه((( ،وكان يتعاطى الكالم،
وكان أبو احلسن
السمسمي((( أحد غلامنه»(((.
ّ

النحوي
حممد بن عبد اهلل
ّ
حممد بن جعفر بن ّ
[ّ ]167/964
النجاش ،الرقم .1048 :وفيه« :ثقة ،من أصحابنا ،عني ،واضح الرواية».
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
«فقيها» .ونقله ابن داوود كام يف املتن .رجال ابن داوود ،333 :الرقم.1461 :
((( يف املصدر:
ً
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1051 :
العالمة ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( يف املصدر« :بكران» .ومثله يف رجال ابن داوود .300 :نعم ،يف موضع آخر نقله كام يف املتن.
رجال ابن داوود ،299 :الرقم.1295 :
النجاش ،الرقم .1052 :وفيه« :عني مسكون إىل روايته».
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (حج)« :نقله» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«التميمي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
الشهيد« :يف النسخة املقروءة عىل فخر املح ّققني بحذف امليم الثانية».
النجاش ،الرقم ،1053 :وفيه« :أبو الفتح اهلمدانيّ » .ومثله
((( ما ذكر يف املتن هو منقول عن رجال
يّ
يف رجال ابن داوود ،302 :الرقم ،1309 :وانظر :تاريخ بغداد ،151-150/2 :الرقم .575
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أبو بكر ،املؤ ّدب ،حسن العلم بالعرب ّية واملعرفة باحلديث ،له كتاب املوازنة ملن

استبرص يف إمامة االثني عرش(((.

حممد بن أمحد
بضم النون ،وفتح العني املهملة قبل الياء.
ّ
[ّ ]168/965
النعيميّ ،

أخباري ،سمع احلديث واألخبار وأكثر(((.
أبو املظ ّفر ،رجل من أصحابنا،
ّ
حممد بن املظ ّفر
[ّ ]169/966
ثم اضطرب عقله((( .
أبو دلف
ّ
كثرياّ ،
األزدي ،كان سمع احلديث ً
حممد بن احلسن بن عبد اهلل
[ّ ]170/967

(((

«أبو عبد اهلل
فقيها ،وسمع احلديث»(((.
اجلواين((( ،ساكن آمل((( طربستان ،كان ً
ّ

حممد بن َو ْهبان -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة -أبو عبد اهلل الدُّ َب ْي ّيل-
[ّ ]171/968

النجاش ،الرقم.1054 :
((( ما نقل يف املتن مذكور بعينه يف رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1056 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1057 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ

األول ،وكأنّه غفل العلاّ مة عماّ ذكر
هذا ولكن مل ندر ما الوجه يف ذكر هذا الرجل يف القسم ّ
نفسه يف الفائدة السادسة من خامتة الكتاب ،ففيها( :أخربين ّ
حممد بن
حممد بن ّ
الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن قولويه
بي قال :سمعت أبا القاسم جعفر بن ّ
عيل بن بالل امله ّل ّ
النّعامن ،عن أيب احلسن ّ
ثم
ثم أظهر
ّ
ثم ج ّن وسلسلّ ،
الغلو ّ
يقول :أ ّما أبو دلف الكاتب ال حاطه اهلل فكنّا نعرفه ملحدً ا ّ
(للطويس).412 :
مفو ًضا ...إلخ) .الحظ :الغيبة
صار ّ
ّ
«حممد بن احلسن اجلوانيّ » .الحظ :األمايل (للمفيد)29 :
((( وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوانّ :
ح 72 ،3ح6
((( (خ)« :اخلوانيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ت ،ع ،عش ،س ،ح)« :أهل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1058 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
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بالدال املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعده ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -ساكن

البرصة(((.

«ثقة من أصحابنا ،واضح الرواية ،قليل التَّخليط»(((.
حممد بن نرص بن منصور
حممد بن ّ
[ّ ]172/969

(((

«أبو عمرو

(((

كونـي ،املعروف بابن خرقة ،رجل من أصحابنا ،من أهل
الس
ّ
َّ

البرصة ،شيخ الطائفة يف وقته ،فقيه ،ثقة»(((.

عيل بن عبدويه
[ّ ]173/970
حممد بن أيب عمران موسى بن ّ

القزويني ،الكاتب ،ثقة صحيح الرواية ،واضح الطريقة»(((.
«أبو الفرج،
ّ

حممد
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]174/971

البرصي-
ري -باجليم ،والراء قبل الياء وبعدها -املعروف بابن
ّ
جل َر ْي ّ
«أبو جعفر ا ُ

بالباء -رجل من أصحابنا»(((.

حممد
حممد بن عبيد اهلل بن أمحد بن ّ
[ّ ]175/972
((( (ع)« :بالبرصة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1060 :
((( هذا كله مأخوذ من رجال
يّ
ِ
السكري (السكونيّ )،
((( قال الشيخ يف رجاله فيمن مل يرو عنهم« :أبو عمرو ابن أخي
ّ
الطويس ،الرقم.6416 :
(السكوين)» .رجال
السكري
حممد بن أيب نرص
ّ
حممد بن ّ
اسمه ّ
ّ
ّ
((( (عش ،ت ،ش)« :عمر» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1061 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1062 :
((( هذا ك ّله مذكور يف رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1063 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
هذا ،ولكن قوله« :رجل من أصحابنا» ال يقتيض تعديله حتّی ُيعتمد عليه و ُيذكر يف القسم
األول.
ّ
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«وهو ابن أيب غالب ،شيخنا»(((.

املوسوي
الريض
حممد بن احلسني
ّ
[ّ ]176/973
ّ

(((
ً
عالـام ،ور ًعا،
رب ًزا»
«نقيب العلو ّيني ببغداد ،أخو املرتىض ،كان
فاضالً ،
شاعرا م ّ
ً

عظيم الشأن ،رفيع املنزلة ،له حكاية يف رشف النفس ذكرناها يف الكتاب الكبري،

ست
كان ميالده سنة تسع ومخسني وثالثامئة« ،وت�وفيّ يف السادس من
املحرم سنة ّ
ّ
وأربعامئة»(((.

عيل بن يعقوب بن إسحاق بن أيب ُق َّرة -بالقاف املضمومة،
[ّ ]177/974
حممد بن ّ

ناين((( -بالقاف املضمومة ،والنون قبل األلف -الكاتب
والراء -ال ُق ّ
كثريا»(((.
كثريا ،وكتب ً
«كان ثقة ،وسمع ً

حممد الت ّبان ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان،
حممد بن عبد امللك بن ّ
[ّ ]178/975

والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والنون بعد األلف.

ثم أظهر االنتقال ،ومل يكن ساكنًا((( ،ومات لثالث
«يكنّى أبا عبد اهلل ،كان معتزل ًّيا ّ

بقني من ذي القعدة سنة عرشة((( وأربعامئة»((( .

النجاش ،الرقم.1064 :
((( ما يف املتن مأخوذ بعينه من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1065 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1065 :
((( قوله« :وتو ّفـي» إلی آخره مأخوذ من رجال
يّ
«القنائي» .ولكن قد أثبته يف اإليضاح« :القنابيّ » .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم:
((( يف املصدر:
ّ
.682
النجاش ،الرقم.1066 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (حج)« :ساكتًا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاشـي( :سنة تسع عرشة
((( الشهيد« :هكذا ُو ِجدَ يف النسخ بالتاء يف «عرشة» .ويف كتاب
ّ
وهو يؤ ّيد اهلاءّ ،
النجايش ،الرقم.1069 :
وأن املصنّف سها عن تسع)» .الحظ :رجال
ّ
النجاش ،الرقم.1069 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
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اجلعفري
حممد بن احلسن بن محزة
ّ
[ّ ]179/976

«أبو يعلی ،خليفة الشيخ املفيد واجلالس جملسه ،متك ّلم فقيه((( ،ق ّيم باألمرين

مجي ًعا ،مات (((يوم السبت سادس عرش شهر رمضان سنة ثالث وستّني وأربعامئة،
ودفن يف داره»(((.

((( ِ
لـي
حممد بن اهليثم الع ْج ّ
[ّ ]180/977

«ثقة»(((.
حممد بن قولويه
[ّ ]181/978

(((

((( (س)« :فقيههم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الربوجردي« :يف التاريخ سهو فال تغفل ،هذا ال جيامع ما ذكروه من ّ
أن املصنّف
((( قال الس ّيد
ّ
ثم أدخله
مات سنة مخسني وأربعامئة ،وكأنّه كتب هذا التاريخ شخص آخر يف حاشية الكتابّ ،
النجايش ،الرقم ،1070 :اهلامش.
الناسخ يف املتن من دون التفات إلی ما ذكرناه» .رجال
ّ
الطهراين إلی ّ
وذهب املح ّقق
النجايش ،فإنّه
أن هذه العبارة إلی آخرها «ممّا زيد عىل نسخة
ّ
ّ
فقيها ق ّيام إىل آخره .مع ّ
أن
ً
إذ لو كانت الرتمجة بعد وفاته لقال :كان خليفة الشيخ وكان متك ّلماً
النجايش املؤ ّلف له توفيّ قبل التاريخ املذكور بثالث عرشة سنة ،فإنّه قد ّأرخ وفاته يف اخلالصة
ّ
ّ
ّ
النجايش أليب يعىل كانت يف حياته أنّه ذكر بعض
ترمجة
أن
عىل
يدل
ا
مم
و
وأربعامئة.
مخسني
يف سنة
ّ
ّ
تصانيفه الناقصة وقال :إنّه موقوف عىل اإلمتام ،فإنّه ال يقال ذلك إلاَّ مع رجاء اإلمتام بأن يكون

املؤ ّلف بعد ح ًّيا ويف دار الدنيا ،واملؤ ّلف الذي مات قبل إمتام كتابه ،يقال لكتابه الناقص :إنّه مل
يتم ال أنّه موقوف عىل اإلمتام» .الذريعة.177/5 :
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1070 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (حج)« :امليثم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
العجلـي» .رجال
حممد بن اهليثم
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
ّ
النجاش يف ترمجة «احلسن بن أمحد بن ّ
يّ
النجايش ،الرقم.151 :
ّ
ِّ
البهائي
حممد بن قولويه كام يف ترمجة إسامعيل بن اخل ّطاب»،
عن
يروي
ا
م
ا
كثري
ـي
«الكش
:
(((
ّ
ّ
ّ ً ّ
الكش 573 :ح 594 ،1086ح 603 ،1111ح.1122
قد ّ
مر يف هذا الكتاب .الحظ :رجال يِّ ّ
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«من خيار((( أصحاب سعد»(((.
حممد بن عط ّية
[ّ ]182/979
«ثقة»(((.
حممد بن سوقة
[ّ ]183/980
«ثقة»(((.
حممد بن عبد اهلل
[ّ ]184/981

عم احلسني((( بن أيب العالء ،روى ابن ُع ْقدة عن احلسن بن عليّ بن بزيع ،عن
ابن ّ
عم احلسني بن
حممد بن عبد اهلل ابن ّ
حممد ،قال :حدّ ثني ّ
حممد املزخرف أبو ّ
عبد اهلل بن ّ

أيب العالء ،وكان خ ّي ًـرا(((.

الكويف
األنصاري القايض
حممد بن عبد الرمحن ابن أيب ليىل
ّ
[ّ ]185/982
ّ

وسئل عن ابن أيب
روى ابن ُع ْقدة عن عبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة ،عن ابن نمريُ ،
((( (ت ،س)« :أخيار» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
النجاش،
حممد بن قولويه» .رجال
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره النجاش يف ترمجة ابنه «جعفر بن ّ
يّ
الرقم.318 :
ِ
((( هذا مأخوذ ّمما ذكره
النجاشـي،
النجاشـي يف ترمجة أخيه «احلسن بن َعط َّية احلنَّاط» .رجال
ّ
ّ
الرقم.93 :
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مأخوذ ممّا ذكره
«ح ْفص بن ُسوقة
النجاشـي يف ترمجة أخيه َ
ّ
النجاشـي ،الرقم.348 :
ري» .رجال
ال َع ْم ّ
ّ
((( (ح ،ع)« :للحسني».
((( قال الس ّيد
اخلوئي« :مل تثبت وثاقة الرجل وال حسنه ،فإنّا لو أغمضنا عن جهالة طريق
ّ
عيل بن بزيع جمهول  ،فال اعتامد بام يرويه» .معجم رجال
العلاَّ مة إىل ابن عقدة ،فاحلسن بن ّ
احلديث.258/17 :
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ليىل ،فقال :كان صدو ًقا مأمونًا ،ولكنّه سيئ احلفظ جدًّ ا ،وهذه الرواية والتي قبلها
املرجحات ال هّأنا توجب تعديلاً .
عندي من ّ

البرصي
السهمي
حممد بن عبد الرمحن
ّ
ّ
[ّ ]186/983

حممد بن
حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن زياد الز ّيات ،قال :حدّ ثنا ّ
قال ابن ُع ْقدة عن ّ

السهمي
حممد بن عبد الرمحن
حممد بن عبد اهلل
ّ
العرزمي ،قال :حدّ ثني ّ
ّ
عبد الرمحن بن ّ
أيضا(((.
املرجحات ً
البرصي ،وكان من الثقات ،وهذه الرواية من ّ
ّ
الزهري
حممد بن عبد العزيز
ّ
[ّ ]187/984

البخاري ،قال:
حممد بن إسامعيل
ّ
قال ابن ُع ْقدة عن عبد الرمحن بن يوسف ،عن ّ

الزهري ُمنكَر احلديث((( .
حممد بن عبد العزيز
ّ
ّ
حممد بن عثامن
[ّ ]188/985

عيل بن احلسن :إنّه ثقة(((.
أخو ّ
محاد ،قال ابن ُع ْقدة عن ّ

اخلوئي« :ال اعتامد عىل هذه الرواية ،وال ّ
أقل من ّ
((( قال الس ّيد
حممد بن أمحد بن عبد اهلل
ّ
أن ّ
العرزمي مهمل» .معجم رجال احلديث:
حممد
ابن زياد جمهول،
ّ
وحممد بن عبد الرمحان بن ّ
ّ
.234/17
التسرتي« :الظاهر ّ
أن
((( الشهيد« :ال وجه إلدخال هذا الرجل يف هذا القسم ،قال املحقق
ّ
فتوهم فأثبته يف الثاين ،وإلاّ فال يعنون املذموم
األول ّ
العلاَّ مة أحلق هذا بعد بكتابه ،فأراد ثبته يف ّ
املطلق إلاّ يف الثاين» .قاموس الرجال.363/9 :
العامي
البخاري
الزنجاين -مدّ ظ ّله« :-مل يظهر وجه إيراده يف هذا الباب ،وداللة كالم
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
الزهري إمام ًّيا غري ظاهرة».
علی كون
ّ
حلمـاد ٌ
((( قال الس ّيد
النجاش عبد اهلل أخاه  ،وذكر
حممد ،وإنّام ذكر
ّ
يسمى ّ
أخ ّ
اخلوئي «:مل يذكر ّ
يّ
جعفرا واحلسني ،وعىل تقدير ثبوت ذلك فلم تثبت وثاقته ّ ،
فإن طريق العلاّ مة
الكش أخويه
ً
يِّ ّ
وابن داوود إىل ابن عقدة جمهول» .معجم رجال احلديث.294-293/17 :
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مطهر
حممد بن أمحد بن ّ
[ّ ]189/986

(((

بغدادي،
يونيس(((و(((.
ّ
ّ

((( (عش)« :مظهر»( ،ش)« :مظفر» .والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه.
يونسـي» هل هو
أيضا يف قول رجال الشيخ يف بعضهم« :إنّه
((( قال املح ّقق
التسرتي« :واختلف ً
ّ
ّ
األول ،لذلك ،واألظهر
مطهر يف ّ
حممد بن أمحد بن ّ
مدح أو ذ ّم؟ فهم العلاّ مة منه املدح ،فعنون ّ
أنّه ذ ّم ،بدليل ّ
العبيدي ،ض ّعفه يف فهرسته ويف
حممد بن عيسى
ّ
أن الشيخ كان معتقدً ا بضعف ّ
رجاله يف أصحاب اهلادي ويف َمن مل يرو ،وقال يف أصحاب
يونيس»
العسكري« :إنّه
ّ
ّ
ويبعد رجوعه عن عقيدته يف الوسيط؛ فالظاهر ّ
أن املراد به أنّه من أصحاب يونس يف ما نسب

إليه من املقاالت الفاسدة» .قاموس الرجال.82-81/1 :
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5889 :
377

الباب ال ّثاين :مو�سى
سبعة رجال
[ ]1/987موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ال َب َج ّيل

باملجيل((( ،من أصحاب الرضاّ ،
كويف ،ثقة ثقة ،جليل،
«أبو عبد اهلل ،يل ّقب
ّ

واضح احلديث ،حسن ال ّطريقة»(((.

بضم العني -بن بزيع ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة،
[ ]2/988موسى بن ُعمر-
ّ

والزاي ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والعني املهملة.

كويف»(((.
«موىل املنصور ،من أصحاب أيب جعفر الثاين ،ثقةّ ،
القم ّي
[ ]3/989موسى بن طلحة ِّ

«قريب األمر ،ذكر ذلك أبو الع ّباس»(((.
ّ
(عة)«:بالبجلـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«البجيل»،
((( (ح ،م ،ع):
ّ
النجاش ،الرقم.1073 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
يّ

يب
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضا« :موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ،عر ّ
الطويس ،الرقم.5424 :
كويف ،ثقة» .رجال
بجيلّ ،
ّ
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1089 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب اجلواد« :موسى بن عمر بن بزيع ،ثقة» .رجال
الطويس ،الرقم.5598 :
ّ
النجاش ،الرقم.1074 :
((( ما يف املتن بعينه مذكور يف رجال
يّ
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األشعري
[ ]4/990موسى بن احلسن بن عامر بن عمران بن عبد اهلل((( بن سعد
ّ

القم ّي« ،أبو احلسن ،ثقة ،عني ،جليل»(((.
ِّ

القم ّي املؤ ّدب
حممد
ّ
األشعري ِّ
[ ]5/991موسى بن ّ

«ساكن شرياز ،ابن بنت سعد بن عبد اهلل ،ثقة من أصحابنا»(((.
حممد بن الع ّباس بن إسامعيل بن أيب سهل بن
[ ]6/992موسى بن احلسن بن ّ

نوبخت« ،أبو احلسن ،املعروف بابن كريياء((( -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الكاف

مفو ًها عا ًملا ،وكان
وبعد الراء -كان حسن املعرفة بالنُّجوم ،وله((( فيها كالم كثري ،وكان ّ
مع هذا يتد ّين حسن االعتقاد»(((.

[ ]7/993موسى بن ُأ َك ْيل -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الكاف قبل الالم-

«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
النمريي،
ّ
ّ

((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود :ابن عبد العزيز)» .الحظ :رجال ابن داوود ،354 :الرقم:
.1582
النجاش ،الرقم.1078 :
((( ما يف املتن ك ّله من رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1079 :
العالمة يف املتن مذكور يف رجال
يّ
((( يف املصدر« :كربيا» .ومثله يف إيضاح االشتباه ،الرقم .688 :وأ ّما ابن داوود فأثبته« :ابن
زكريا» .رجال ابن داوود ،354 :الرقم.1583 :
((( (س) مل ترد« :و» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1080 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف اخلصال 40/1 :ح ،27هتذيب األحكام 320/1 :ح،99
 227/2ح.102
كام أنّه يروي عن الباقر .االختصاص.292 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1086 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
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الباب ال َّثالث :معاوية
(ثالثة رجال)
(((
(((
بضم
[ ]1/994معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية خباب بن عبد اهلل الدُّ ْه ّ
ني ّ -

كويف ،و ُد ْهن من
الدال املهملة ،وإسكان اهلاء وفتحها ،والنون قبل الياء« -موالهم
ّ
وجها
بجيلة هو((( دهن بن معاوية بن أسلم بن أمحس((( بن الغوث بن أنامر ،كان
ً

ّ
املحل ،ثقة ،وكان أبوه عماّ ر ثقة يف العا ّمة
يف أصحابنا ومقدّ ًما((( ،كبري الشأن ،عظيم
وجها((( ،يكنّى أبا معاوية ،روى((( معاوية عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى،(((
ً
((( (س ل)« :خبات».
الدهني» يف بعض األسانيد .الحظ :بصائر الدرجات 278/1 :ح،114
((( وقع بعنوان« :معاوية
ّ
 356/1ح 359/1 ،8ح.17
((( (عة)« :وهو».
«الدهني هي
السمعانـي:
((( (ح ،س)« :أمخس»( ،عة)«:محس» .وما أثبتناه هو الصواب .قال
ّ
ّ
قبيلة من بجيلة ،فهو دهن بن معاوية بن أسلم بن أمحس بن الغوث بن أنامر ،ذكر ذلك ابن
البجيل ،من
الدهني
حبيب ،وأ ّما املشهور بالنسبة إىل دهن بجيلة معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية
ّ
ّ
أهل الكوفة» .األنساب.517/2 :
((( (حج) «:مقدّ ًما» .وما يف املتن موافق للمصدر
البهائي« :كالمه -قدّ س اهلل روحه -يعطي ّ
عام ًرا كان عا ِّم ًّيا».
(((
ّ
أن ّ

((( (عة)« :وروی».
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 33/1 :ح 143/1 ،9ح 278/1 ،4ح82/2 ،3
ح 122/2 ،4ح 164/2 ،2ح 209/2 ،9ح 210/2 ،5ح 252/2 ،7ح=342/2 ،13
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ومات سنة مخس وسبعني ومائة((( .قال ِّ
السابري ،وعاش مائة
ـي :إنّه كان يبيع
ّ
الكش ّ

(((

ومخسا وسبعني سنة»(((.
ً

العقيقي :مل يكن معاوية بن عماّ ر عند أصحابنا بمستقيم ،كان
عيل بن أمحد
ّ
وقال ّ

ضعيف العقل ،مأمونًا يف حديثه((( .

[ ]2/995معاوية بن وهب ال َب َج ّيل

عريب صميم ،ثقة صحيح((( ،حسن ال َّطريقة ،روى عن أيب عبد اهلل،
«أبو احلسن(((ّ ،
=ح 356/2 ،19ح 426/2 ،4ح 477/2 ،4ح 484/2 ،7ح3ـ ،4وغريها.
النجاش ،الرقمّ ،1096 :إال قوله« :هو دهن بن معاوية ...بن أنامر».
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
اخلراسانـي« :الظاهر زيادة مائة».
(((
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،308 :الرقم.557 :
الكش ّ
مصحف ،ومات سنة مائة
ومخسا وسبعني سنة ،فإنّه
التسرتي :قوله« :وعاش مائة
قال املح ّقق
ّ
ّ
ً
ّ
املحشني خلطت
أيضا من زيادة
ومخس وسبعني ،كام هو واضح .وقوله يف عنوانه :وذكر عمره ً
ّ
واملحشون قالوها لـماّ رأوا يف النسخة :وعاش ...إلخ» .قاموس الرجال-138/10 :
باملتن،
ومخسا وسبعني سنة ال بدّ من إدراكه ثامنية من
 .139ووجه ذلك أنّه بناء علی كونه عاش مائة
ً
النجايش -مات سنة مائة ومخس
النبي! فإنّه -عىل ما ذكره
املعصومني لو مل نقل بإدراكه ّ
ّ
وسبعني .فمن املطمئن به ّ
الكش
أن املذكور يف يِّ ّ
الكش إنّام هو تاريخ وفاته ،وعليه فيتّحد ما يف يِّ ّ
النجايش.
مع ما يف
ّ

أيضا :معجم رجال احلديث ،238/19 :الرقم.12488 :
الحظ ً
التسرتي«:الظاهر أنّه نقل من نسخة مصح ّفةّ ،
((( قال املح ّقق
وأن األصل كان ضعيف العقل،
ّ
م ّتهماً يف حديثهّ ،
(ألن قوله :كان ...إلخ) ،تفسري لقوله( :ليس بمستقيم) ،ولو كان أراد اجلمع
بني ضعف عقله وقوة حديثه لقال :ضعيف العقل ،لكنَّه صحيح احلديث ،كام ال خيفى» .قاموس

الرجال ،137/10 :الرقم.7617 :
الربقي .33 :ولكن قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق« :كان
((( ومثله يف رجال
ّ
الطويس ،الرقم .4459 :ومثله يف من ال حيرضه الفقيه.440/4 :
معاوية يكنّى أبا القاسم» .رجال
ّ
((( (عة) مل ترد« :صحيح» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه=.
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وأيب احلسن.(((»(((

هني
[ ]3/996معاوية بن حكيم بن معاوية بن عماّ ر الدُّ ّ
النجايش»(((.
«ثقة جليل ،يف أصحاب الرضا ،قاله
ّ

فطحي ،وهو عدل عامل»((( .
الكش« :إنّه
ّ
وقال يِّ ّ

=نعم ،هذا موجود يف رجال ابن داوود ،351 :الرقم ،1559 :إلاَّ أنّه ليس فيه« :حسن
الطريقة».
((( الحظ :روايته عن الصادق يف املحاسن 3/1 :ح 8/1 ،1ح 183/1 ،22ح208/1 ،183
ح 283/1 ،71ح 318/2 ،414ح 325/2 ،46ح 444/2 ،69ح 576/2 ،326ح،34
 582/2ح 601/2 ،65ح ،17وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم ،1097 :وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء واألعالم
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،الذين ال يطعن عليهم وال طريق ألحد إىل ذ ّم واحد منهم .الر ّد
عىل أصحاب العدد.46 :
النجاش ،الرقم.1098 :
((( رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1062 :
الكش ّ
383

الباب ال َّرابعّ :
مف�ضل
(رجالن)
بضم الراء ،وتشديد امليم ،والنون بعد
مفضل بن قيس بن ُر َّمانة-
[ّ ]1/997
ّ

مفضل
حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن ّ
الكش« :قال محدويه عن ّ
األلف ،-قال يِّ ّ
ابن قيس ،قال :وكان خيرّ ً ا»(((.

مفضل بن مزيد ،بامليم قبل الزاي.
[ّ ]2/998

الكش حدي ًثا يعطي أنّه كان شيع ًّيا(((.
أخو شعيب الكاتب ،روى يِّ ّ

((( رجال ِّ
حممد بن عيسى ،عن ابن
حممد بن برش ،عن ّ
ـي ،184 :الرقم ،323 :ونقل مثله عن ّ
الكش ّ
أيب عمري .رجال ِّ
ـي ،184 :الرقم.321 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،374 :الرقم.702-701 :
الكش ّ
واقفي،
واألول جمهول والثاين
الشهيد« :يف طريقه أمحد بن منصور ،عن أمحد بن ال ُف َض ْيل،
ّ
ّ
ومع ذلك ال داللة للحديث عىل قبول الرواية».
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الباب اخلام�س :من�صور
(رجالن)
زاعي
حممد بن عبد اهلل الـخُ
ّ
[ ]1/999منصور بن ّ

حممد((( أخي
«روى عن أيب عبد اهلل ،وهو الذي يقال ألخيهَ :س َلمة بن ّ

(((

منصور ،ثقتان ،رويا عن أيب عبد اهلل.(((»

[ ]2/1000منصور بن حازم ،باحلاء املهملة ،والزاي بعد األلف.
كويف ،ثقة ،عني صدوق ،من ج ّلة((( أصحابنا وفقهائهم ،روى
«أبو أ ّيوب ال َب َج ّيلّ ،

عن الصادق والكاظم.(((»(((

((( ذكر أخاه يف الرقمِ ،485 :
فراجع.
((( األنسب« :أخو» ،كام يف املصدر.
النجاش ،الرقم.1099 :
((( هذا كله مأخوذ من رجال
يّ
((( (س ،عة)« :أجلة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :بصائر الدرجات 139/1 :ح 144/1 ،3ح145/1 ،10
ح 146/1 ،16ح 325/1 ،21ح 412/1 ،5ح 479/1 ،9ح ،5وغريها.
أيضا .الحظ :الكايف 80/2 :ح ،8وأ ّما روايته عن الكاظم
وأنّه يروي عن أيب جعفرً 
فلم نعثر عليها إلاّ يف من ال حيرضه الفقيه 55/3 :ح 3320وقارنه مع الكايف 386/7 :ح6
وهتذيب األحكام 272/6 :ح.143
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1101 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
وعدّ ه الشيخ املفيد من الفقهاء األعالم والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحل��رام ،والفتيا=
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=واألحكام ،الذين ال مطعن عليهم ،وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم .الر ّد عىل أصحاب العدد:
.32
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ال�ساد�س :مع ّلى
الباب َّ
(رجالن)
[ ]1/1001معلىّ بن عثامن
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو عثامن .وقيل :ابن زيد األحولّ ،
الكندي
[ ]2/1002مع ّلـى بن موسى
ّ

(((

(((
حممد بن سامعة ،وأخوه((( إبراهيم ،روى
«كويف ،ثقة ،عني ،وهو جدّ احلسن بن ّ
ّ

عن أيب عبد اهلل.(((»

((( الحظ :بصائر الدرجات 513/1 :ح ،29هتذيب األحكام 191/10 :ح.52
النجاش ،الرقم.1115 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ

((( (حج)« :الكمندانيّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
اخلراسانـي« :وهو يعني موسى».
(((
ّ
اخلراسانـي« :قوله( :وأخوه) ،هكذا يف ما عندي من الكتب .والصحيح :وأخيه».
(((
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1116 :
العالمة يف املتن ك ّله من رجال
يّ
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الباب ال�سابع :مثنّى

(((

(رجالن)
[ ]1/1003املثنّى((( بن عبد السالم
قال
كويف
عيل بن احلسن :إنّه
ّ
الكش« :قال أبو النرض ّ
حممد بن مسعود ،قال ّ
يِّ ّ
حنّاط((( ،ال بأس به»(((.
[ ]2/1004املثنّى((( بن الوليد
قال
كويف
عيل بن احلسن :إنّه
ّ
الكش« :قال أبو النرض ّ
حممد بن مسعود ،قال ّ
يِّ ّ
حنّاط((( ،ال بأس به»(((.

((( (ت ،هـ ،ع)« :املثنّی».
((( (ح ،عة) « :مثنّی».
((( ( س ،ع)« :خ ّياط» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،338 :الرقم.623 :
الكش ّ
((( (ح ،عة)« :مثنّی».
((( (ع)« :خ ّياط» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،338 :الرقم.623 :
الكش ّ
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الباب الثامن :املختار
(رجالن)

العبدي
[ ]1/1005املختار بن زياد
ّ

عيل ،ثقة»(((.
ّ
«برصي ،من أصحاب أيب جعفر الثاين ّ
حممد بن ّ
[ ]2/1006املختار بن أيب عبيد

(((

روى ال����ك�ِّش�يِّ ّ ع���ن مح����دوي����ه ،ع���ن ي���ع���ق���وب ،ع���ن اب����ن أيب ع��م�ير،
ع��ن ه��ش��ام ب��ن امل���ث���نّ���ی((( ،ع��ن س��دي��ر ،ع��ن أيب جعفر ق����ال :ال ت��س� ّب��وا
(((
�س��م فينا
امل��خ��ت��ار ،ف��إ ّن��ه َق��ت��ل قتلتَنا ،وط��ل��ب ب��ث��أرن��اّ ،
وزوج أرام��ل��ن��ا  ،وق� ّ

(((

((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  :الرقم .5599
((( (ح ،ش ،م ،عة)« :عبيدة» .والصواب ما أثبتناه يف املتن .والوجه يف ذلك إطباق املصادر
التارخي ّية والرجال ّية املعتربتني علی ذلك .وعلی سبيل املثال الحظ :سري أعالم النبالء538/3 :
الرقم  ،144ميزان االعتدال 80/4 :الرقم  ،8378املعارف ،400 :معجم البلدان،140/2 :
اإلصابة ،275/6 :الرقم ،223/7 ،8567 :الرقم.10228 :
ِّ
بخط
مصحف هباشم ،ووجدته
((( الشهيد« :هشام بن املثنّى غري معروف ،فهو إ ّما جمهول أو
ّ
أيضا».
الكش ،هشام ً
الس ّيد مجال الدين بن طاووس يف كتاب يِّ ّ
نص عليه املصنّف ،حيث ذكره يف باب
ويف تعليقة أخری له :الشهيد :صوابه هاشم كام ّ
هاشم ،ومل يذكره يف باب هشام ،مع ّ
األول هبذه العبارة.
أن املصنّف ذكره يف القسم ّ
مطبعي.
((( (عة)« :أرامنا» .والظاهر أنّه غلط
ّ
((( (ش)« :فيئنا».
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املال عىل العرسة(((.
وهذا الطريق حسن ،وروى ابن ُع ْقدة(((ّ :
ترحم عىل املختار ،وقد
أن الصادقّ 

الكش أحاديث تنايف ذلك((( ،ذكرناها يف الكتاب الكبري .
ذكر يِّ ّ

((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،125 :الرقم.197 :
الكش ّ
((( (عة) زيادة« :قال».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،125 :الرقم ،126 ،198 :الرقم ،127 ،200 :الرقم.204 :
الكش ّ

الكش :نسبته إىل وضع العا ّمة أشبه» .رجال
قال ابن داوود« :وما روي فيه ممّا ينايف ذلك ،قال يِّ ّ
ابن داوود ،514 :الرقم.478 :

التسرتي« :حيث ّ
األئمة كانوا يذ ّمون شيعة هلم مل يكونوا أهل إمارة
إن
وقال املح ّقق
ّ
َّ
وحممد بن مسلم وأرضاهبام -ففي مثل املختار الذي نال اإلمارة باسمهم ،وفعل
تق ّية -كزرارة ّ
السجاد لعلمه بدولة املروان ّية».
بأعدائهم ما فعل ألجلهم كان ذ ّمه تق َّية واج ًبا ،الس ّيام من
ّ
أيضا :معجم رجال احلديث ،108/19 :الرقم.12185 :
قاموس الرجال .14/10 :والحظ ً
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الباب التا�سع :مالك
(رجالن)
[ ]1/1007مالك األشرت ،قدّ س اهلل روحه وريض اهلل((( عنه.
وتأسف
بعيل أظهر من أن خيفىّ ،
«جليل القدر ،عظيم املنزلة ،كان اختصاصه ّ

أمري املؤمنني بموته((( و((( ،وقال :لقد كان يل كام كنت لرسول اهلل.(((»
األمحيس
[ ]2/1008مالك بن َعط َّية
ّ

(((

(((
الكوفـي ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
لـي،
ّ
«أبو احلسن ال َب َج ّ

((( (س) مل ترد« :اهلل».
((( (ب)« :ملوته».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،66 :ذيل الرقم.118 :
الكش ّ
((( رشح هنج البالغة.198/15 :
(للطوسـي)173 :
األمحسـي» .الحظ :األمايل
((( وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :مالك
ّ
ّ
ح.44
((( (حج ،هـ ،ح ،س)« :املحسن» .ويف املصدر« :احلسني».
((( الحظ :الكايف 191/2 :ح19/4 ،11ح 151/7 ،1ح 201/7 ،5ح 268/8 ،1ح،395
كامل الزيارات 162 :ح ،6وغريها.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1132 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
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الباب العا�شرُ :مع َّمر
(رجالن)
معمر -بتشديد امليم -بن خالد -باخلاء املعجمة((( -بن أيب خالد
[ّ ]1/1009
بغدادي ،ثقة ،روى عن الرضا.(((»(((
«أبو خالد،
ّ

((( ِ
لـي
معمر بن حييى بن مسافر الع ْج ّ
[ّ ]2/1010

يب صميم ،ثقة متقدّ م((( ،روى عن أيب جعفر ،وأيب عبد اهلل.(((»(((
«كويف ،عر ّ
ّ
((( (عة) مل ترد« :املعجمة».
((( الحظ :الكايف 320/1 :ح 321/1 ،2ح 32/1 ،6ح 55/2 ،11ح 159/2 ،4ح،8
 52/4ح 89/5 ،12ح 320/5 ،2ح 467/5 ،3ح 298/6 ،7ح 347/6 ،15ح،12
 478/6ح 516/6 ،4ح 90/8 ،2ح 151/8 ،59ح ،134وغريها.
((( ّ
النجاش ،الرقم.1128 :
كل ما يف املتن مذكور يف رجال
يّ
((( (ع)« :مسامر» .ويف املصدر« :سام» .نعم ،نقل ابن داوود كام يف املتن .الحظ :رجال ابن
داوود ،349 :الرقم.1551 :
((( (س ،ت ،حج)« :متف ّقه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن أيب جعفر يف الكايف 220/2 :ح 102/3 ،18ح 185/3 ،2ح،1
 459/3ح 556/5 ،2ح 60/6 ،8ح 125/6 ،11ح 191/6 ،3ح 77/7 ،3ح ،2وغريها،
وأ ّما روايته عن الصادق ففي الكايف 161/3 :ح 60/6 ،5ح 125/6 ،11ح191/6 ،3
ح 462/7 ،3ح ،15وغريها.
النجاش ،الرقم.1141 :
((( هذا بعينه مأخوذ من رجال
يّ
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الباب احلادي ع�شر :يف الآحاد
(ستّة وعرشون اً
رجل)

(((

[ ]1/1011املقداد بن األسود
راين((( ،وكان األسود بن عبد يغوث قد تبنّاه فنسب إليه،
«واسم أبيه عمرو ْ
البه ّ

عيل .ثاين األركان((( األربعة»((( ،عظيم القدر ،رشيف
يكنّى أبا معبد ،من أصحاب ّ
عيل.
املنزلة ،جليل ،من
ّ
خواص ّ

[ِ ]2/1012
الـم ْس َور((( ،بالسني املهملة ،والراء بعد الواو.

((( (عش ،س ،ت ،م ،ش) مل ترد« :ستّة وعرشون ً
رجال»( ،عة)« :ستة وعرشون» .وما أثبتناه من
«هـ ،ح ،عش ل».
«النهرانـي» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
((( (ش ،ح ،س ،ت):
ّ

«البهراين نسبته إىل هبر بن إحلاف بن ُقضاعة ،وهبر السابع عرش جدّ املقداد» .الحظ:
الشهيد:
ّ
اللباب.191/1 :
أبوذر ،ورابعهم:
البهائي« :األركان األربعة ّأوهلم :سلامن ،وثانيهم :املقداد ،وثالثهم:
(((
ّ
ّ
عماّ ر.»،
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.797 :
أن رسول اهلل قالّ :
الرتمذي ّ
إن اهلل أمرين
البخاري :روی
الكرماين يف رشح
البهائي« :قال
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضا يف طبقاته.
وأبوذر وسلامن» .قد أورد هذا احلديث
عيل واملقداد
الذهبي ً
ّ
ّ
ّ
بحب أربعةّ :
الحظ :سري أعالم النبالء ،242/3 :الرقم.86 :
اخلراسانـي« :كمنرب».
(((
ّ
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(((
علـي إىل معاوية»(((.
«كان رسول ّ

[ ]3/1013املس ّيب بن حزن

«يكنّى أبا سعيد ،أوىص إىل أمري املؤمنني.(((»(((

املهدي
[]4/1014
ّ

وحممد بن أيب بكر جالس-
«موىل عثامن ،من أصحاب أمري املؤمنني ،بايعه-
ّ

قال((( :أبايعك عىل ّ
أن األمر لك وأبرء من فالن وفالن فبايعه ،وكان حممو ًدا»(((.
[ ]5/1015مسكني بن احلكم

«ثقة»(((.

بضم امليم ،وفتح العني املهملة ،وتشديد التاء املن ّقطة فوقها
[ُ ]6/1016م َعتَّبّ -

نقطتان املكسورة ،وبعدها الباء املن ّقطة حتتها نقطة -موىل أيب عبد اهلل الصادق،

ثقة(((.

((( (م ،ح ،ش ،عش)« :وكان».
الزهري».
«املسور بن خمرمة
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .813 :وفيه:
ّ
ّ

وانظر :هتذيب التهذيب ،137/10 :الرقم.290 :
((( الشهيد« :قد تقدّ م يف باب سعيد ّ
أن حزنًا أوىص إىل أمري املؤمنني .»الحظ :خالصة
األقوال ،ترمجة «سعيد بن جبري».
((( ما نقله ّ
العالمة مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،834 :وانظر :هتذيب التهذيب:
 ،138/10الرقم.292 :
((( (هـ)« :وقال»( .س)« :فقال» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،104 :الرقم.166 :
((( رجال ّ يِّ
«املهدي ،موىل عثامن ،وكان حممو ًدا،
عيل:
ّ
قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب أمري املؤمنني ّ
الطويس ،الرقم.836 :
األولني» .رجال
وهو الذي بايع أمري املؤمنني عىل الرباءة من ّ
ّ
النجاش ،الرقم.1145 :
((( هذا مأخوذ من رجال
يّ
الطوسـي ،الرقم=.5103 :
((( الشهيد«:توثيق معتّب من الشيخ يف كتاب الرجال» رجال
ّ
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بضم امليم ،والراء قبل األلف ،والزاي بعده -بن حكيم
[ُ ]7/1017مرازم-
ّ

حممد،
األزدي
ّ
حممد بن حكيم وحديد بن حكيم ،يكنّى أبا ّ
املدايني« ،موىل ،ثقة ،وأخواه ّ
ّ
روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى ،(((ومات يف أ ّيام الرضا.(((»
[ ]8/1018معن -بالنون بعد العني -بن خالد
«من أصحاب الرضا ،له كتاب ،ثقة»(((.
اخلراساين
حممد
ّ
[ ]9/1019املظ ّفر بن ّ

«يكنّى أبا اجليش ،متك ّلم ،له كتب يف اإلمامة ،وكان عار ًفا باألخبار ،من غلامن أيب

سهل
النوبختي((( ،وكان مشهور األمر ،سمع احلديث وأكثر ،مات سنة سبع وستّني
ّ
وثالثامئة»(((.

ؤلؤي،
حممد بن أمحد ،عن احلسن بن احلسني ال ّل
ّ
حممد قال« :حدّ ثني ّ
عيل بن ّ
الكش عن ّ
=وروی يِّ ّ
عن احلسن بن حمبوب ،ال أعلمه إلاّ عن إسحاق بن عماّ ر ،عن أيب عبد اهلل قال :موا ّيل
الكش ،250 :الرقم:
عرشة ،خريهم معتّب ،وما يظ ّن معتّب إلاَّ أنيّ أسخر من النّاس» .رجال يِّ ّ

.466
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 59/1:ح 148/1 ،1ح 440/1 ،13ح،3
 142/2ح170/2 ،3ح 493/2 ،4ح 635/2 ،12ح 673/2 ،1ح412/3 ،7ح،1
 545/4ح ،27وغريها ،وأ ّم��ا روايته عن الكاظم ففي :املحاسن 428/2 :ح،244
بصائر الدرجات 247/1 :ح ،10الكايف 518/6 :ح ،4دالئل اإلمامة 371 :ح ،28هتذيب
األحكام 126/9 :ح.280
النجاش ،الرقمّ ،1138 :
أيضا و ّثقه .الحظ :رجال
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
وإن الشيخً 
يّ
الطويس ،الرقم.5105 :
ّ
((( ما نقله ّ
العالمةمأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5429 :
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.760 :
النجاش ،الرقم.1130 :
((( من قوله« :وكان مشهور األمر» إلخ من رجال
يّ
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[ ]10/1020معروف بن َخ ّربوذ -باخلاء املعجمة املفتوحة((( ،والراء املشدّ دة،

مدحا
الكش فيه ً
والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والذال املعجمة بعد الواو -املك ّّي ،روى يِّ ّ

(((

وقدحا((( ،والطرق فيها ضعف((( ،وقد ذكرناها يف الكتاب الكبري .
ً

[َ ]11/1021م ْيرس -قيل :بفتح امليم ،وإسكان الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وقيل:

بضم امليم ،وفتح الياء ،والراء بعد السني املهملة -بن عبد العزيز
ّ

(((
الكش روايات كثرية ّ
علـي بن احلسنّ :
إن ميرس بن
تدل عىل مدحه « ،وقال ّ
ذكر يِّ ّ

عبد العزيز كان كوف ًيا ،وكان ثقة»(((.

(((
مرتنيّ ،
كل
مرة وال ّ
«قال له أبو جعفر :يا ميرس ،أما إنّه قد حرض أجلك غري ّ

ذلك ّ
يؤخره((( اهلل تعاىل((( بصلتك قرابتك»(.((1

((( (عة) مل ترد« :املفتوحة».
((( الحظ :الرواية املادحة يف رجال ِّ
ـي ،211 :الرقم ،373 :وقال يف موضع« :اجتمعت
الكش ّ
األولني من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل وانقادوا هلم
العصابة عىل تصديق هؤالء ّ
الكش ،238 :الرقم.431 :
بالفقه ،وذكره منهم» .رجال يِّ ّ
((( الحظ :الرواية الذا ّمة يف رجال ِّ
ـي ،211 :الرقم.375 :
الكش ّ
((( (ح)« :الطرق فيهام ضعيف»( .ع ،م ،ش ،عة)« :الطريق فيها ضعف» بدل« :الطرق فيها
ضعف».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي.244 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،244 :الرقم.446 :
الكش ّ
((( (ش) مل ترد« :أما» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (م ،عة)« :يوخر».
((( (ع ،ش ،ح ،عش) مل ترد« :تعاىل».
( ((1رجال ِّ
ـي ،244 :الرقم« ،448 :وروی احلسني بن سعيد ،عن بعض أصحابنا ،عن
الكش ّ
حنان ،عن ابن مسكان ،عن رجل :هّأنم كانوا يف منزل أيب عبد اهلل وفيهم ميرس فتذاكروا صلة
مرة ّ
كل ذلك ّ
يؤخرك اهلل لصلتك=
القرابة ،فقال أبو عبد اهلل :يا ميرس لقد حرض أجلك غري ّ
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حممد ،وهو ممّن جياهد((( يف الرجعة.
وقال
العقيقي :أثنى عليه آل ّ
ّ
النحوي
[ ]12/1022معاذ بن مسلم
ّ
«ثقة((( ،روى ِّ
ـي عن محدويه وإبراهيم ابني نصري ،قاال :حدّ ثنا يعقوب بن
الكش ّ

النحوي ،عن
يزيد ،عن ابن أيب عمري ،عن حسني بن معاذ ،عن أبيه معاذ بن مسلم
ّ

أيب عبد اهلل قال :بلغني أنّك تقعد((( يف اجلامع فتُفتي((( الناس؟ قلت :نعم وأردت
أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،إنيّ أقعد يف املسجد؛ فيجيء الرجل فيسألني عن

اليشء ،فإذا عرفته باخلالف لكم أخربته بام يفعلون ،وجييء الرجل أعرفه بح ّبكم و

(((

مو ّدتكم ،فأخربه بام جاء عندكم((( ،وجييء الرجل ال أعرفه وال أدري من هو ،فأقول:
=لقرابتك» .الزهد 41 :ح.111

احلمريي يف كتاب الدالئل
ورواه الس ّيد ابن طاووس عن أيب الع ّباس عبد اهلل بن جعفر
ّ
يف دالئل اإلمام الصادق بإسناده إىل ميرس قال«:قال يل أبو عبد اهلل ،احلديث» .فرج
املهموم.119 :
((( (عة)« :جياهر».
خواص الشيعة حني ظهور الناحية لنرصة أوليائه.
البهائي« :أي يف القول بالرجعة ،أي بإحياء
ّ
ّ
أيضا ،أي كان جيهد يف القول بالرجعة» .والحظ
ويف بعض النسخ (جياهد) بالدال هلذا املعنی ً
أيضا :حاشية الشهيد يف ترمجة «نجم بن أ ْعينَ » يف هذا القسم.
ً
((( الشهيد« :ما و َق ْف ُت عىل موافق للمصنّف يف توثيق معاذ بعد تص ّفح وإمعان نظر.
أقول :الظاهر ّ
حممد بن احلسن بن أيب سارة».
أن التوثيق مأخوذ ممّا ذكره
النجايش يف ترمجة ّ
ّ
النجايش ،الرقم.883 :
الحظ :رجال
ّ
مطبعي.
((( (عة)« :تعقد» .والظاهر أنّه غلط
ّ
((( (ح ،عة)« :فتقيض».
((( (ح ،ش ،ع)« :أو مو َّدتكم»( ،ه��ـ)« :يف مو َّدتكم»( ،ب)« :بح ّقكم ومو ّدتكم»( ،س):
«وبمو ّدتكم وح ّبكم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج ،س ،م ل)« :عنكم».
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جاء عن فالن كذا وجاء عن فالن كذاُ ،
فأدخ َل قولكم فيام بني ذلك ،قال :فقال يل:
اصنع كذا فإنيّ كذا أصنع»((( .

[ ]13/1023مسمع بن مالك

(((

وقيل :ابن عبد امللك .أبو سيار -بالسني املهملة وبعدها((( الياء املن ّقطة حتتها

نقطتان ،والراء بعد األلف -املل ّقب كردين((( -بالراء بعد الكاف املكسورة ،والدال
املهملة املكسورة بعدها والياء((( املن ّقطة حتتها نقطتان قبل النون -شيخ بكر بن وائل

بالبرصة ووجهها وس ّيد املسامعة .روى عن أيب جعفر رواية يسرية ،وروى عن
واختص به((( ،وقال له أبو عبد اهلل :إنيّ ألعدّ ك ٍ
ألمر عظيم
الصادق وأكثر
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،253-252 :الرقم.470 :
الكش ّ

عيل بن عبد اهلل ،عن معاذ» .علل الرشائع:
عيل ،عن ّ
«وروی الصدوق قري ًبا منه عن جعفر بن ّ
 531/2ح.2

عيل بن حمبوب ،عن الع ّباس بن معروف ،عن عبد اهلل بن
«ورواه الشيخ بإسناده عن ّ
حممد بن ّ
املغرية ،عن معاذ اهلراء» .هتذيب األحكام 225/6 :ح.31
البرصي» .املحاسن 460/2 :ح ،409هتذيب
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :مسمع
ّ
املسمعي» .الحظ :هتذيب األحكام181/1 :
األحكام 288/2 :ح .10وكذا بعنوان« :كردين
ّ
ح 17/9 ،90ح.69
((( (ح ،عة) مل ترد« :و».
((( الشهيد« :قيل :وجد ِّ
بخط الشهيد عن حييى بن سعيد :كردويه وكردين اسامن ملسمع».
((( (عة) مل ترد« :و».
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 408/1 :ح 272/2 ،19ح 346/2 ،1ح،6
 396/2ح 445/2 ،6ح 655/2 ،6ح 6/4 ،14ح 49/4 ،7ح 234/4 ،12ح،14
 278/4ح 387/4 ،18ح 34/5 ،9ح 36/5 ،2ح ،2وغريها ،.وأ ّما روايته عن الباقر
فقليلة جدًّ ا .الحظ :البداية والنهاية ،221/1 :وأنّه يروي عن الكاظم .الحظ :الكايف:
524/4ح ،7من ال حيرضه الفقيه 471/2 :ح.2994
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يا أبا الس ّيار(((.

وروى عن أيب احلسن موسى« ،(((»ويقالّ :
إن الصادق قال لهّ -أول

ما رآه :-ما اسمك؟ فقال((( :مسمع ،فقال :ابن من؟ فقال :ابن مالك ،فقال :بل أنت
مسمع بن عبد امللك»(((.

(((
املخزومي
الـم ِغرية بن توبة
ّ
[ُ ]14/1024

(((
حممد بن أيب عمري ،عن ّمحاد بن عثامن،
الكش عن جعفر بن أمحد  ،عن ّ
روى يِّ ّ
(((
(((
حـملت هذا الفتى يف
الـم ِغرية بن توبة
املخزومي ،قال :قلت أليب احلسن ّ :
ّ
عن ُ

محلنيه أيب (((و(. ((1
محلته ما ّ
أمورك؟ فقال :إنيّ ّ

حممد بن املنذر
[ ]15/1025منذر -بالنون بعد امليم ،والذال املعجمة -بن ّ

(((1

((( (عة)« :س ّيار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1124 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :قال».
حممد بن مسعود« :سألت أبا احلسن
((( هذا مأخوذ من :من ال حيرضه الفقيه ،451/4 :وقال ّ
فضال عن مسمع كردين؟ فقال :هو ابن مالك من أهل البرصة ،وكان ثقة».
عيل بن احلسن بن ّ
ّ
رجال
الكش.310 :
ّيِّ
((( (س ،ع ،عة)« :نوبة».وما أثبتناه موافق للمصدر .ومثله يف رجال ابن داوود ،351 :الرقم:
.1560
«حممد» ،وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (ت ،س ل ،عش)ّ :
((( (س ،ع ،عة)« :نوبة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) زيادة « :موسی» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
البهائي« :املراد أنّه سأل الكاظم عن ّ
أن ابنه الرضا هو اخلليفة بعده؟ فقال :إنّه
(((
ّ
خليفتي كام إنّني خليفة أيب».
( ((1رجال ِّ
ـي ،426 :الرقم.800 :
الكش ّ
(( ((1عة)« :منذر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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القابويس((( -بالقاف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد األلف،
الـج ْهم
ابن سعيد بن أيب َ
ّ
والسني املهملة بعد الواو -ناقله إىل الكوفة((( ،ثقة من أصحابنا ،من بيت جليل((( .

حممد بن خالد ،قال حدّ ثنا
حممد بن مسعود :حدّ ثنا عبد اهلل بن ّ
الكش« :قال ّ
قال يِّ ّ

منذر بن قابوس ،وكان ثقة(((  ،وهذا السند((( مشكور»(((.

[ ]16/1026مرزبان -بفتح امليم ،وإسكان ال��راء ،وفتح ال��زاي ،والباء قبل

القم ّي
أخريا -بن عمران ِّ
األلف ،والنون ً

روى
اخلتيل ،قال :حدّ ثني أمحد بن
حممد بن الع ّباس
الكش عن إبراهيم بن ّ
ّ
يِّ ّ

حممد بن قابوس» .الكايف 338/1 :ح.7
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :منذر بن ّ
((( يف املصدر هكذا« :من ولد قابوس بن النعامن بن املنذر ،ناقلة إىل الكوفة».

رب إلی جوار
البهائي« :هكذا يف
النجايش ً
ّ
أيضا ،واملراد أنّه نقل جدّ ه قابوس بعد دفنه يف ال ّ
ّ
النجايش ،الرقم.1118 :
أمرياملؤمنني .»الحظ :رجال
ّ
النجاش ،الرقم.1118 :
النجاش» .الحظ :رجال
((( الشهيد« :هذا لفظ
يّ
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،566 :الرقم.1070 :
الكش ّ
((( (ع)« :الس ّيد» .يبدو ّ
أن اللفظ هنا الس ّيد؛ ألنّه ليس ما يتط ّلبه املقام ،أو نقول :إنّه سند بمعنى
األعرجي.
عيل
ّ
مستند ،يف ضوء التبادل الدال ّيل بني الصيغ الرصف َّية .دّ .
ِّ
((( قال املح ّقق
ـي :منذر بن
فمن يف
الكش غري َمن يف
التسرتيَ « :من يف
ّ
الكش ّ
النجاشـيَ ،
ّ
ّ يِّ
القابويس ،وبينه وبني قابوس بن النعامن الذي نسب
حممد
قابوس ،و َمن يف
النجايش :منذر بن ّ
ّ
ّ
إليه آباء كثرية.
النجايش ّ
وأيضا َمن يف
الكش متقدّ م،
ً
ّ
متأخر ،روى عنه ابن عقدة الذي معارص يِّ ّ
الكش ،ومن يف يِّ ّ
الطياليس ،عنه ،واألصل يف الوهم العلاَّ مة يف اخلالصة ،حيث مجع
ايش ،عن
ّ
الكش عن الع ّي ّ
روى يِّ ّ
بني قول
الكش لكثرة تصحيفها
ّ
النجايش وخرب يِّ ّ
الكش ،لكن يمكن أن يقال :إنّه ال عربة بنسخة يِّ ّ
ّ
حممد ،عن عبد
عيل بن ّ
وأن األصل فيه ،منذر بن ّ
حممد بن قابوس ،ففي باب يف الغيبة يف الكايفّ :
حممد بن قابوس ،اخلرب ،وال ريب يف حّاتاده مع َمن يف
حممد بن خالد ،قال :حدّ ثني منذر بن ّ
اهلل بن ّ
أيضا غري معلومة؛ ّ
الكش ،إلاّ ّ
ألن من يف اخلرب قابوس جدّ ه األدنى ،و َمن
أن إرادة َمن يف
النجايش به ً
ّ
يِّ ّ
النجايش بينه وبني قابوس آباء كثرية» .قاموس الرجال ،247-246/10 :الرقم.7746 :
يف
ّ
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(((
حممد بن
إدريس ،قال :حدّ ثني احلسني بن أمحد بن حييى بن عمران ،قال :حدّ ثني ّ

األشعري ،قال :قلت أليب
القم ّي
ّ
عيل ،عن املرزبان بن عمران ِّ
عيسى ،عن احلسني بن ّ
أهم األمور إ ّيل :أمن شيعتكم أنا؟ فقال((( :نعم ،قال:
احلسن الرضا :أسألك عن ّ

(((

قلت((( :اسمي مكتوب عندكم؟ قال((( :نعم(((.

أخريا،
[ ]17/1027مروك -بفتح امليم ،وإسكان الراء ،وفتح الواو والكاف
ً

اسمه -بن عبيد بن سامل بن أيب َح ْفصة

«موىل بني عجل ،وقال بعض أصحابنا :إنّه موىل ع ر بن املبارك ِ
الع ْج ّيل ،واسم
ماّ

مروك :صالح ،واسم أيب َح ْفصة :زياد»(((.

عيل بن احلسن عن مروك بن عبيد بن
الكش« :قال ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ
قال يِّ ّ
«حممد بن أمحد بن حييی؛ وذلك لعدم وجدان احلسني بن أمحد بن حييی ال يف الرجال
((( الصوابّ :
حممد بن عيسی».
حممد بن أمحد بن حييی يف كثري من األسانيد عن ّ
وال يف الرواية ،وكذا لرواية ّ
وعلی سبيل املثال الحظ :اخلصال 9/1 :ح 129/1 ،30ح 245/1 ،132ح408/2 ،102
حممد بن أمحد بن حييی» .وعلی سبيل املثال
ح 443/2 ،8ح .37ولرواية «أمحد بن إدريس عن ّ
الحظ :األمايل (للصدوق) 134 :ح 180 ،2ح 237 ،4ح 255 ،2ح 295 ،9ح 320 ،8ح،7
 337ح 399 ،19ح.13
((( (ح ،عة)« :قال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش ،ح ،عة) مل ترد« :وقال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عش)« :فقلت».
((( (ح ،ش)« :فقال».
((( الحظ :رجال ِّ
حممد ،عن
ـي ،505 :الرقم« .971 :وروی الص ّفار قري ًبا منه عن أمحد بن ّ
الكش ّ
الربقي ،عن املرزبان بن عمران».بصائر الدرجات 173/1 :ح ،8ورواه يف االختصاص« :عن
ّ
حممد بن
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
حممد ،عن أبيه وأمحد بن إدريس ،عن أمحد بن ّ
أمحد بن ّ
األشعري» .االختصاص.88 :
القم ّي
ّ
عيل ،عن املرزبان بن عمران ّ
عيسى ،عن احلسن بن ّ
النجاش ،الرقم.1142 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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سامل بن أيب َح ْفصة؟ فقال :ثقة ،شيخ صدوق»(((.
عي
الر ْب ّ
[ ]18/1028مسعدة بن زياد ِّ
«ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
[ ]19/1029مروان بن موسى
كويف ،ثقة((( .
ّ

األسدي
[ُ ]20/1030م ْش َم ِع ّل((( -بالشني املعجمة ،والعني املهملة -بن سعد
ّ

(((

النارشي -بالنون ،والشني املعجمة بعد األلف قبل الراء.
ّ

«ثقة من أصحابنا ،مل يرو عنه إلاَّ ُع َب ْيس((( بن هشام»(((.

((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1063 :
الكش ّ
((( الحظ :قرب اإلسناد 29-28 :ح 82-79 ،95-92ح 86-83 ،271-256ح-274
.281
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1109 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
أيضا :ترمجة (مسعدة بن صدقة)؛ ففيه ما يرتبط باملقام.
والحظ ً
((( الشهيد« :يف كتاب ابن داوود :مروان بن مسلمّ ،
كويف ،ثقة ،ومل يذكر غريه» .ويف كتاب

النجايش« :ابن موسى ،كام ذكره املصنّف» .الحظ :رجال ابن داوود ،343 :الرقم،1516 :
ّ
كوفـي ،ثقة».
مسلم،
بن
«مروان
وفيه:
،1120
الرقم:
،
النجايش
رجال
ّ
ّ
«بضم امليم وإسكان الشني املعجمة وفتح امليم وكرس العني وتشديد ّ
الالم».
((( الشهيد:
ّ
«األشعري» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
((( (س)« :عبس»( .ش ،ع)« :عنبس» .وما يف املتن موافق للمصدر.
أيضا« :ابن مسكني (سكني)» .الحظ :الكايف 91/7 :ح ،3هتذيب األحكام:
((( بل يروي عنه ً
و«عيل بن أيب محزة» .الحظ :الكايف 126/7 :ح .2و«ابن رباط» .الحظ :الكايف:
 269/9ح.1
ّ
حممد املؤمن» .الحظ :األمايل (للصدوق) 493 :حّ .11
ولعل مراد
 126/7ح .2و«زكريا بن ّ
النجايش أنّه مل يرو كتابه إلاّ عبيس ،فتأ ّمل.
ّ
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«روى عن أيب عبد اهلل ،(((وروى عن أيب بصري»(((.

اهل ْلقام -بالقاف -بن ع ْلوان ِ
[ ]21/1031مصبح بن ِ
الع ْج ّيل
ُ
ّ

حممد ،قريب األمر»(((.
«يكنّى أبا ّ

[ ]22/1032من ّبه -بالنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة -بن((( عبد اهلل
التميمي ،صحيح احلديث(((»(((.
«أبو اجلوزاء -باجليم ،والزاي بعد الواو-
ّ
املدين
القريش
ري
[ ]23/1033مطلب بن زياد الز ُّْه ّ
ّ
ّ

حممد نسخة(((»(((.
«ثقة ،روى عن جعفر ابن ّ

((( الحظ :األمايل (للصدوق) 493 :ح.11
((( ّ
النجاش ،الرقم.1125 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
النجاش ،الرقم ،1126 :وانظر :الثقات.197/9 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ
((( (ع)« :أبو» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( قال املح ّقق
التسرتي« :بل غري صحيح احلديث ،كيف وقد روى حرمة املتعة ،وغسل
ّ
عمن جاز
الرجلني يف الوضوء ،وسقوط الغسل عن الشهيد مع موته يف الغد ،وسقوط الكراء ّ
التطهر من غسل
بالدا ّبة الوقت وهلكت ،وكون الرضعة الواحدة موجبة لنرش احلرمة ،وإجزاء
ّ
املس ،وجواز غسل األجنب ّية للم ّيت ،وسقوط أجل الصداق بالدخولّ ،
نذرا مل يكن هلل
ّ
وأن ً
ك ّفارته ك ّفارة يمنيّ ،
النبي صلىّ
سهوا فسجد سجديت السهو» .قاموس الرجال:
مخسا ً
وأن ّ
ً
 ،237/10الرقم .7722 :وقريب منه يف األخبار الدخيلة.64/1 :

اخلوئي« :اعرتض عليه بعضهم ّ
وقال الس ّيد
أعم من الوثاقة ،ولك َّن الظاهر
ّ
بأن صحة احلديث ّ
أن ما فهمه العلاّ مة هو الصحيحّ ،
ّ
صحة احلديث عبارة عن مطابقته للواقع ،واحلكم بذلك
فإن ّ
يالزم احلكم بوثاقة ناقله ال حمالة» .معجم رجال احلديث326/18 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1129 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ

((( الحظ :املحاسن 498/2 :ح.605
النجاش ،الرقم ،1136 :وانظر :هتذيب التهذيب-160/10 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
 ،161الرقم.333 :
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داين
[ ]24/1034حمفوظ بن نرص َ
الـه ْم ّ

(((

«كويف ثقة(((»(((.
ّ
[ ]25/1035ميثم

(((

مشكور؛ قاله((( ِّ
ـي(((.
الكش ّ

العقيقيّ :
شاكرا يف
أن أبا جعفر كان حي ّبه ح ًّبا شديدً ا ،وأنّه كان مؤمنًا
وروى
ً
ّ

صابرا يف البالء.
الرخاء،
ً

[ ]26/1036مصدّ ق بن صدقة
قال
اخلزاز
الكش« :مصدّ ق بن صدقة ومعاوية بن حكيم
وحممد بن الوليد ّ
ّ
يِّ ّ
وحممد بن سامل بن عبد احلميد ،هؤالء ك ّلهم فطح َّية ،وهم من أج َّلة العلامء والفقهاء
ّ
والعدول((( ،بعضهم أدرك الرضا ،وك ّلهم كوف ّيون»(((.

املدائني أحسبه أزد ًّيا،
عيل بن احلسن ،قال :احلسن بن صدقة
ّ
وروى ابن ُع ْقدة عن ّ

وأخوه مصدّ ق ،رويا عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،وكانوا ثقات.

((( (ع)« :اهلمذانيّ ».
((( (ح ،عة)« :ثقة ،كوفيّ » .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1137 :
((( ما يف املتن مأخوذ بعينه من رجال
يّ
التامر النهروانيّ ».
(((
ّ
اخلراسانـي« :ابن حييى أو عبداهلل ّ
((( (عة)« :قال».
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،86-79 :الرقم.140-134 :
الكش ّ
ِ
عمـار
((( الشهيد« :ال وجه لتخصيص هذا هبذا القسم من بني ال َف َطح ّية الثقات كإسحاق بن ّ
فضال ،واألَوىل جعلها يف القسم الثاين».
وغريه من بني ّ
((( رجال ِّ
ـي ،563 :الرقم.1062 :
الكش ّ

410

 

يف النون

وفيه مخسة أبواب

الباب الأ ّول :النعمان
(رجالن)
[ ]1/1037النعامن بن ُص ْهبان
«من رجال أمري املؤمنني ،الذي قال أمري املؤمنني يوم اجلمل :من دخل داره

فهو آمن»(((.

[ ]2/1038النعامن بن عجالن
(((
علـي عىل
«من بني رزيق  -بالراء املضمومة ،والزاي املفتوحة -كان عامل ّ

البحرين وعامن»(((.

((( هذا بعينه مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم.841 :

(ز َريق) بتقديم الزاي ونسب ما هنا إىل الوهم» .الحظ :رجال ابن
((( الشهيد« :قال ابن داوودُ :
داوود ،360 :الرقم.1609 :
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،838 :وفيه« :من بني زريق».
وانظر :اإلصابة ،352-351/6 :الرقم.8767 :
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الباب ال ّثاين :النَّ�ضر -بال�ضاد املعجمة-
(رجالن)
الصريفـي
[ ]1/1039النرض((( بن ُس َو ْيد
ّ

ّ
«كويف ،ثقة((( ،صحيح احلديث ،انتقل إىل بغداد ،له
من أصحاب الكاظم،(((

كتاب»(((.

دانـي
حممد َ
الـه ْم ّ
[ ]2/1040النرض بن ّ

(((

«ثقة ،من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي.(((»

((( هذا ومن الغريب ّ
النجاش ،الرقم:
النجاش عنونه« :نرص بن سويد» .الحظ :رجال
أن
يّ
يّ
.1147
((( الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم .5147 :وفيه« :النرض بن سويد ،له كتاب ،وهو ثقة».
((( (ح ،عة)« :ثقة ،كوفيّ » .وما أثبتناه موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1147 :
((( من قوله« :كوفيّ » إلی آخره مأخوذ من رجال
يّ
عش)«:اهلمذانـي» ،وما يف املتن موافق للمصدر ،وكذا يف رجال ابن داوود ،360:الرقم:
((( (ع،
ّ
.1606
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5794 :
415

الباب ال َّثالث :نوح
(أربعة رجال)
البغدادي
[ ]1/1041نوح بن شعيب
ّ
عيل الثاين ،ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان
«من أصحاب أيب جعفر ّ
حممد بن ّ

فقيها»(((.
ً

البغدادي
[ ]2/1042نوح بن صالح
ّ
حممد الفضل بن شاذان ما يشهد بأنّه
الكش عن أيب عبد اهلل
الشاذاين ،عن أيب ّ
ّ
ذكر يِّ ّ

من شيعة أهل البيت.(((

[ ]3/1043نوح بن َد ّراج

«كان من الشيعة ،وكان قايض الكوفة ،واعتذر عن ذلك((( بأنّه سأل أخاه مجيلاً مل
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،5619 :وفيه« :ذكر الفضل بن شاذان أنّه كان
حلا مرض ًّيا ،وقيل :إنّه نوح بن صالح».
ً
فقيها عالـماً صا ً
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،558 :الرقم.1056 :
الكش ّ
الكش« :نوح بن صالح» .إلاَّ ّ
أقول :املذكور يف عنوان
أن املذكور يف متن
الكش «نوح بن
يِّ ّ
يِّ ّ
شعيب» .والحظ :ترمجة «نوح بن شعيب» قبل أسطر.
البهائي« :قيل معناه أنّه اعتذر عن القضاء ،وتركه بسبب ّ
أن أخاه مجيل ما كان حيرض جملس
(((
ّ
قضائه باملسجد ،وكان يعتذر بأنّه ليس له إزار وكراهة حضور جملسه».
417

ال تأيت املسجد؟ فقال :ليس يل إزار»(((.
الـحكَم
[ ]4/1044نوح بن َ
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
«أبو اليقظانّ ،

الكش ،251 :الرقم.468 :
((( رجال ّ يِّ

قال
النجايش يف ترمجة أ ّيوب بن نوح بن َد َّراج« :وأبوه نوح بن َد َّراج كان قاض ًيا بالكوفة،
ّ
النجايش ،الرقم.254 :
وكان صحيح االعتقاد» .رجال
ّ

قال الشيخ يف عدّ ة األصول« :إن مل يكن من الفرقة املح ّقة خرب يوافق ذلك وال خيالفه ،وال يعرف
أيضا العمل به ،ملا روي عن الصادق أنّه قال :إذا أنزلت بكم حادثة
هلم قول فيه ،وجب ً
عيل فاعملوا به.
ال جتدون حكمها فيام روي عنّا فانظروا إىل ما رووه عن ّ

دراج،
وألجل ما قلناه عملت الطائفة بام رواه َح ْفص بن غياث ،وغياث بن كلوب ،ونوح بن ّ
أئمتنا فيام مل ينكروه ومل يكن عندهم خالفه» .عدّ ة
كوين ،وغريهم من العا َّمة عن َّ
َّ
والس ّ
األصول.150-149/1 :
النجاش ،الرقم.1152 :
((( هذا كله مأخوذ من رجال
يّ
418

الباب ال َّرابع :ن�صر
(ثالثة رجال)
[ ]1/1045نرص بن قابوس -بالقاف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة

مي
بعد الواو -ال َّلخْ ّ

«روى عن أيب عبد اهلل وأيب إبراهيم وأيب احلسن الرضا ،(((وكان ذا منزلة

عظيمة عندهم»((( ،قال الشيخ الطوسيّ يف كتاب الغيبة« :إنّه كان ً
وكيال أليب عبد اهلل
عرشين سنة ،ومل((( ُيعلم أنّه وكيل ،وكان خ ِّي ًـرا فاضلاً»(((.
ِ
ري الع َّطار
[ ]2/1046نرص بن مزاحم الـمنْ َق ّ

«أبو الفضل(((ّ ،
كويف ،مستقيم الطريقة ،صالح األمر ،غري أنّه يروي عن الضعفاء،
((( الحظ :روايته عن الصادق يف بصائر الدرجات 505/1 :ح ،4-3الكايف 204/2 :ح،20
 644/2ح 120/5 ،1ح ،6وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم ففي املؤمن47 :ح ،12إثبات
الوصية ،202 :عيون أخبار الرضا 31/1 :ح.26
ومل نعثر علی روايته عن الرضا.
النجاش ،الرقم.1146 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ

((( (ع) مل ترد« :و» .وما يف املتن موافق للمصدر.
(للطوسـي).348-347 :
((( الغيبة
ّ
«املفضل» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه .ومثله يف
((( (عة):
ّ
رجال ابن داوود ،522 :الرقم.518 :
419

كتبه حسان(((»(((.
[ ]3/1047نرص بن عامر بن وهب
ْجاري ،من ثقات أصحابنا»(((.
السن
ّ
«أبو احلسن ِّ

((( الشهيد« :قال ابن أيب احلديد يف رشح النهج عند بحثه واقعة ص ّفني ما صورته «ونحن نذكر
ما أورده نرص بن مزاحم يف كتاب ص ّفني يف هذا املعنى ،فهو ثقةَ ،ث ْبت ،صحيح النقل ،غري
منسوب إىل هوى وال إدغال ،وهو من رجال أصحاب احلديث ،انتهى .وهذا يشعر بأنّه ليس
إمام ًّيا» .رشح هنج البالغة.206/2 :
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.7245 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1150 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ
420

الباب اخلام�س :يف الآحاد
(مخسة رجال)
الصيداوي
[ ]1/1048ناجية بن عامرة
ّ
«قال محدويه بن نصري ،قال :الصيداء((( بطن من بني أسد ،قال :وكان رجل من

القواس ،وليس هو بمعروف»(((.
أصحابنا يقال له :نج ّية ّ

عيل بن احلسن بن فضال عن نج ّية؟ قال :هو
«قال ّ
حممد بن مسعود ،قال :سألت ّ

(((
الصيداوي ،قال :وأخربين بعض ولده ّ
أن أبا عبد اهلل
نج ّية ،اسم ناجية بن عامرة
ّ

(((
فسمي هبذا االسم»((( .
كان يقول له :نج نج ّية؛ ّ

«الصيداوي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
أن مراد محدويه ّ
ـي ،217 :ذيل ح .389الظاهر ّ
((( رجال ِّ
أن نجية القواس غري معروف،
الكش ّ
وهو مغاير لناجية بن أيب عامرة املعروف .ولكن قال ابن داوود«:ناجية بن عامرةِّ ،
بخط الشيخ:
الصيداوي منسوب إىل صيدا بطن من بني أسد (قر)( ،ق) «كش» ليس بمعروف
ابن أيب عامرة،
ّ
القواس» .رجال ابن داوود ،358 :الرقم.1595 :
احلال ،ويقال :إنّه نجبة ّ
((( (عة) «:عامر» .ويف املصدر« :ناجية بن أيب عامرة» .ولك ّن عنوان الباب يف املصدر موافق ملا
أثبتناه.
((( (عة)« :انج» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي 216 :ح.389
الكش ّ
421

[ ]2/1049نجبة((( بن احلارث

(((

كوفـي،
حممد بن عيسى :نجبة(((بن احلارث((( ،شيخ صادق،
ّ
«قال محدويه :قال ّ

عيل بن َي ْقطني»((( .
صديق ّ

[ ]3/1050نَشيط بن صالح بن لفافة -بكرس الالم ،والفاء بعد األلف ،وقبله-

موىل بني عجل ،روى عن أيب احلسن موسى ،(((وكان خيدمه ،ثقة(((.
[ ]4/1051ناصح الب ّقال

«كويف ،موىل ،ثقة روى عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ
[ ]5/1052نجم بن أ ْعي

العقيقي عن أبيه ،عن عمران بن أبان ،عن عبد اهلل بن ُب َكيرْ  ،عن أيب عبد
روى
ّ

اهلل أنّه جياهد((( يف الرجعة.

الربقي ،42 :رجال
((( (ش ،هـ ،عة)« :نجية» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهكذا ورد يف رجال
ّ
الطويس ،الرقم.5149 ،4705 :
ّ
اخلراسانـي« :والذي نقله يف املنهج عن اخلالصة :نجبة .ونقل عن غريه :نج ّية».
ّ
((( (ش)« :احلرب» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش ،هـ ،عة)« :نجية» .وما أثبتناه موافق للمصدر .الحظ :هامش عنوان الرتمجة.
((( (ش)« :احلرب» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،452 :الرقم.852 :
الكش ّ
((( الحظ :روايته عن الكاظم يف الكايف 313/6 :ح ،6هتذيب األحكام 273/3 :ح.109
أيضا .الحظ :هتذيب األحكام 35/1 :ح.32
وأنّه يروي عن الصادقً 
النجاش ،الرقم .1153 :وأ ّما قوله« :وكان
((( هذاّ -إال قوله« :وكان خيدمه» -مأخوذ من رجال
يّ
الكش ،452 :الرقم.855 :
خيدمه» فمأخوذ من رجال يِّ ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1154 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :جياهر».
الشهيد« :أي يرجع بعد موته ح ًّيا مع القائم وجياهد معه».
البهائي« :أي يقول أو جياهر مع اإلمام عند الرجعة».
ّ
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يف الواو
وفيه بابان

الباب الأ ّول :وهب
(ثالثة رجال)
[ ]1/1053وهب بن مجيع
عيل بن احلسن،
الكش :قال ّ
حممد بن مسعود :حدّ ثنا ّ
«موىل إسحاق بن عماّ ر ،قال يِّ ّ

وسألته عن وهب بن مجيع ،فقال :ما سمعت فيه إلاّ
خريا»(((.
ً
[ ]2/1054وهب بن عبد ر ّبه

«قال أبو عمرو((( :شهاب وعبد الرحيم وعبد اخلالق ووهب ولد عبد ر ّبه من

صلحاء املوايل((( ،وعن محدويه بن نصري ،قال :سمعت بعض املشايخ يقول :وسألته

عن وهب وشهاب وعبد الرمحن بني عبد ر ّبه ،وإسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد ر ّبه،
خيار فاضلون ،كوف ّيون»(((.
فقال :ك ّلهم ٌ

النجايش« :وهب بن عبد ر ّبه بن أيب ميمونة بن يسار -بالياء املن ّقطة حتتها
قال
ّ

األسدي ،موىل بني نرص بن قعني ،أخو شهاب بن
نقطتان ،والسني املهملة ،والراء-
ّ
((( رجال ِّ
الربقي من أصحاب الصادق« :وهب بن
ثم إنّه عدّ ه
ّ
ـي ،346 :الرقمّ ،643 :
الكش ّ
الربقي .41 :ولع ّلهام متّحدان .الحظ :قاموس الرجال ،447/10 :معجم
جامع» .رجال
ّ
رجال احلديث ،224/20 :الرقم.13213 :
((( (س ل)« :عمر».
((( رجال ِّ
ـي ،413 :الرقم.778 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،414 :الرقم.783 :
الكش ّ
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عبد ر ّبه ،وعبد اخلالق ثقة ،روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل.(((»(((
حممد البزاز ،بالزاي قبل األلف وبعدها.
[ ]3/1055وهب بن ّ

(((
(((
القم ّي ،ثقة ،عني»(((.
«أبو نرص  -بالنون ،والراء بعد الصاد ِّ -

((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف120/3 :ح 339/3 ،6ح 309/4 ،6ح،1
 172/6ح 376/6 ،10ح 437/7 ،3ح ،1وغريها ،وأ ّما روايته عن الباقر فلم نعثر
عليها.
النجاشـي ،الرقم.1156 :
((( رجال
ّ
((( (ع)« :نرض» .وما يف املتن موافق للمصدر .ومثله يف الفهرست ،الرقم.778 :
((( (ع)« :الضاد»( .هـ) زيادة« :املهملة».
((( ما نقله ّ
النجاشـي ،الرقم.1157 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
ّ
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الباب ال ّثاين :يف الآحاد
(أربعة رجال)
البرصي
[ُ ]1/1056و َه ْيب بن خالد
ّ
«ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
[ ]2/1057وليد بن صبيح
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«أبو الع ّباسّ ،
[ ]3/1058وردان ،بالراء بعد الواو قبل الدال املهملة.
أخريا((( -روى ِّ
ـي
الكش ّ
«أبو خالد الكا ُب ّيل ،ولقبه كنكر -بالنون بني الكافني والراء ً

عيل بن احلسني.(((»
إنّه من حوار ّيي ّ

النجاش ،الرقم.1158 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ
((( الكايف 373/1 :ح 421/1 ،5ح 302/2 ،46ح 331/2 ،11ح 511/2 ،4ح510/2 ،3
ح 554/2 ،1ح 577/2 ،1ذيل ح 475/3 ،2ح 16/4 ،7ح 546/3 ،1ح330/5 ،4
ح ،1وغريها.
النجاش ،الرقم.1161 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( الشهيد« :قال ابن داوودّ :
إن وردان أبو خالد الكابليّ األصغر ،واألكرب كنكر ،ونسب ما هنا
إىل الوهم» .الحظ :رجال ابن داوود ،362 :الرقم.1617 :
((( رجال ِّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن
ـي ،10 :الرقم« .20 :ورواه يف االختصاص عن ّ
الكش ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن=
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الوليد ،عن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ
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عيل بن احلسني يف ّأول
وقال ً
أيضا« :قال الفضل بن شاذان ،ومل يكن يف زمن ّ

الكابلـي واسمه :وردان ،ولقبه :كنكر»(((.
أمره إلاّ مخسة نفر ،وعدَّ ((( منهم أبا خالد
ّ
[ ]4/1059واصل

قال
املحمودي ،قال :حدّ ثني
عيل
ّ
الكش« :قال ّ
حممد بن مسعود :حدّ ثني أبو ّ
يِّ ّ

(((
ثم
واصل ،قال :طليت أبا احلسن بالنورة فسددت خمرج املاء من احلماّ م إلی البئرّ ،
مجعت ذلك املاء ،وتلك النورة وذلك الشعر فرشبته((( ك ّله»((( .

وهذا((( ّ
يدل علی علو اعتقاده ،والسند صحيحّ ،
املحمودي ظاهر
علـي
فإن أبا
ّ
ّ

اجلاللة ورشف املنزلة وعلو القدر.

عيل بن أسباط عن أبيه
ّ
عيل بن سليامن عن ّ
=حممد بن حييى قال« :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل عن ّ
أسباط بن سامل» .االختصاص.62 :
((( (ت ،س) مل ترد« :و».
الكش ،115 :الرقم.184 :
((( رجال ّ يِّ
((( (عة)« :يف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :فرشبت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،614 :الرقم.1144 :
الكش ّ
البهائي« :هذا الكالم ذكره علامء الرجال يف مقام مدح هذا الرجل ،وهو يقتيض جواز رشب
ّ
النورة والشعر».
((( (ع)« :ذلك».
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يف الهاء

وفيه مخسة أبواب

الباب الأ َّول :ه�شام
(ثالثة رجال)
[ ]1/1060هشام بن احلكم

(((

حممد ،موىل كندة ،وكان ينزل بني((( شيبان بالكوفة ،وانتقل إىل بغداد سنة
«أبو ّ

تسع وتسعني ومائة ،ويقالّ :
إن يف هذه السنة مات ،ومولده كان بالكوفة ،ومنشؤه
ثم انتقل إليها يف آخر عمره ،ونزل قرص وضاح.
واسط ،وجتارته بغدادّ ،

روى((( عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسی((( ،(((وكان ثقة يف الروايات،

حسن التحقيق هبذا األمر»(((.

«ورويت مدائح له جليلة عن اإلمامني الصادق والكاظم ،وكان ممّن فتق
البهائي« :حكی الراغب يف كتاب املحارضات أنّه قيل هلشام بن احلكم :هل شهد معاوية
(((
ّ
بدرا؟ فقال :نعم من ذلك اجلانب» .الحظ :حمارضات األدباء.499/2 :
ً
((( (س ،عة)« :ببني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عش ،س)« :وروی».
((( (ح ،عة) مل ترد« :موسی» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :بصائر الدرجات 35/1 :ح 123/1 ،1ح ،3الكايف:
 69/1ح 72/1 ،5ح 79/1 ،1ح 80/1 ،4ح 83/1 ،5ح 87/1 ،6ح ،2وغريها.
وأ ّما روايته عن الكاظم ففي :بصائر الدرجات 136/1:ح ،4الكايف 13/1 :ح209/3 ،12
ح 398/5 ،1ح 382/6 ،1ح 499/6 ،1ح ،15وغريها.
النجاش ،الرقم.1164 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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الكالم يف اإلمامة ،وه� ّ�ذب املذهب بالنظر ،وك��ان حاذ ًقا بصناعة الكالم حارض
اجلواب»((( ،وقال ِّ
ـي« :إنّه موىل كندة ،مات سنة تسع وسبعني ومائة((( بالكوفة يف
الكش ّ

وترحم عليه الرضا».(((
أ ّيام الرشيد،
ّ

وروى
العمركي ،عن
حممد بن مسعود ،عن جعفر ،عن
ّ
ايش ّ
الكش عن الع ّي ّ
يِّ ّ
اجلعفري ،قال :قلت أليب جعفر :ما تقول يف
احلسني بن أيب((( ،عن داوود أيب هاشم
ّ
هشام بن احلكم ،فقال :ما كان أذ ّبه((( عن هذه الناحية(((.

((( من قوله« :ورويت» إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.783 :
«بخط الس ّيد ابن طاووس ً
ِّ
نقال عن كتاب ِّ
ـي« :أنّه مات سنة تسع وتسعني
((( الشهيد:
الكش ّ
النجايش ما حكاه املصنّف ّأولاً  ،وجعل تاريخ انتقاله إىل بغداد سنة
ومائة» .ونقل عن كتاب
ّ
الطاوويس ،296 :الرقم ،446 :رجال
تسع وسبعني عكس ما نقله املصنّف» .الحظ :التحرير
ّ
النجايش ،الرقم:
الكش ،255 :الرقم ،475 :وفيه« :مات سنة تسع وسبعني ومائة» .رجال
ّ
يِّ ّ
.1164

ّ
أصح ّية قول
التسرتي« :الظاهر
قال املح ّقق
وألن الرشيد مات
الكش ألعرف ّية الفضل؛
ّ
ّ
يِّ ّ
يصح كون موته سنة 99هـ ،فضلاً عن
سنة ثالث وتسعني وقد كان مات قبله فز ًعا منه ،فال
ّ
أيضا« :بقي بعد أيب
صحة قول الشيخ يف الرجال ً
كون انتقاله ببغداد تلك السنة ،ويظهر عدم ّ
احلسنّ »
فإن الكاظم إنّام توفيّ سنة 83هـ» .قاموس الرجال.556/10 :
((( رجال ِّ
ـي ،255 :الرقم.475 :
الكش ّ
((( (عة)« :أيب لبابة» .وهو موافق ملا يف املصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
ِّ
«بخط الس ّيد مجال الدين يف كتاب
الشهيد:
الكش :احلسني بن أيب لبابة» .الحظ :رجال
يِّ ّ
الطاوويس.298 :
الكش ،278 :الرقم ،495 :التحرير
ّ
يِّ ّ

احلق وأهله منه».
(((
البهائي« :أي ما كان أحد أكثر ذ ًّبا ومن ًعا عن الدين ّ
ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،278 :الرقم.495 :
الكش ّ

حممد بن نعيم،
حممد ،عن احلسني بن أمحد ،عن حيدر بن ّ
حممد بن ّ
ورواه الشيخ يف أماليه «عن ّ
العمركي ،عن احلسن بن
حممد بن مسعود ،عن جعفر بن معروف ،عن
ّ
حممد بن عمر ،عن ّ
عن ّ
اجلعفري» .األمايل 46 :ح.25
أيب لبابة ،عن أيب هاشم داوود بن قاسم
ّ
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ورويت روايات أخر يف مدحه ،وأورد يف خالفه أحاديث ذكرناها يف كتابنا الكبري
ُ

واجبنا عنها((( ،وهذا الرجل عندي عظيم الشأن رفيع املنزلة((( و(((.
اجلواليقي
[ ]2/1061هشام بن سامل
ّ

«موىل برش بن مروان ،أبو احلكم((( ،كان من سبي اجلوزجان((( ،روى عن أيب عبد

اهلل وأيب احلسن ،(((ثقة ثقة»(((.

أيضا :قاموس الرجال.554-552/10 :
((( والحظ ً
((( (ش) مل ترد« :رفيع املنزلة».
البهائي« :يف كتاب التوحيد من الكايف أحاديث كثرية ّ
تدل علی ّ
أن هشام بن احلكم وهشام
(((
ّ
وخصوصا يف باب النهي عن اجلسم والصورة ،فقد روي فيه
ابن سامل كانا يقوالن بالتجسيم
ً
عن الكاظم :استعذ باهلل من الشيطان ليس القول ما قال اهلشامان .وأمثال ذلك كثري ور ّد
مجيع تلك الروايات ال خيلو عن يشء؛ فلع ّلهام تابا عن ذلك القول ،إن شاء اهلل تعالی» .الحظ:
الكايف 105/1 :وما بعدها ،وانظر :سري أعالم النبالء ،544-543/10 :الرقم.174 :
حممد) .الحظ :رجال
((( وقد ورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادق تكنيته بـ(أيب ّ
الربقي.34 :
الطويس ،الرقم .4749 :وكذا يف رجال
ّ
ّ
((( (ح ،م ،ش ،س ،ع ،عة)« :اجلورجان» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهكذا ورد يف رجال
الكش ،281 :الرقم.501 :
ّ
الربقي ،34 :رجال يِّ ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :بصائر الدرجات 39/1 :ح71/1 ،4ح 250/1 ،3ح،1
 252-251/1ح 363/1 ،4ح 394/1 ،2ح 460/1 ،11ح ،1وغريها.
والحظ :روايته عن الكاظم يف :بصائر الدرجات 250/1 :ح ،1الكايف 469/2 :ح.2

أيضا .ثواب األعامل.162 :
كام أنّه يروي عن الرضاً 
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1165 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ

الغضائري ،117 :الرقم:
اجلواليقي ،ثقة ثقة» .رجال ابن
الغضائري« :هشام بن سامل،
وقال ابن
ّ
ّ
ّ
 ،185رجال ابن داوود.209 :

«وعدّ ه الشيخ املفيد من الرؤساء واألعالم ،املأخوذ منهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام،
الذين ال يطعن عليهم بيشء وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم» .الر ّد عىل أصحاب العدد.45 :
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حممد بن السائب
[ ]3/1062هشام بن ّ

(((

الـمن ِْذر ،الناسب((( العامل املشهور((( بالفضل والعلم((( ،العارف باأليام ،كان
«أبو ُ

خمتصا بمذهبنا.
ًّ

(((
حممد؛ فسقاين
قال :اعتللت ع ّلة عظيمة نسيت علمي؛ فجلست إىل جعفر بن ّ

يقربه ويدنيه ويبسطه»(((.
العلم يف كأس فعاد إ ّيل علمي ،وكان أبو عبد اهللّ 

التسرتي« :صاحب (اجلمهرة يف النسب) ،كان حاف ًظا مصنّ ًفا ،تزيد تصانيفه علی مائة ومخسني
(((
ّ
يف التاريخ واألخبار ،وأنفعها كتاب (اجلمهرة) مل يصنّف يف زمانه مثله .مات سنة أربع .وقيل:
ست ومائتني».
سنة ّ
((( (عة) زيادة« :املشهور» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش)« :املشهور» .يف املصدر« :العامل باأل ّيام ،املشهور».
((( (عش ،عة)« :بالعلم والفضل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ع)« :بسبب».
النجاش ،الرقم ،1166 :وانظر :لسان امليزان.197-196/6 :
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
يّ
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الباب الثاين :ها�شم
(رجالن)
بضم العني املهملة املضمومة((( ،والتاء املن ّقطة
[ ]1/1063هاشم((( بن عتبة-
ّ

فوقها نقطتان -بن أيب و ّقاص املرقال

وسمي املرقال؛ ألنّه كان يرقل يف احلرب»(((.
«من أصحاب أمري املؤمننيّ ،
[ ]2/1064هاشم بن املثنّى
«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ

((( يف املصدر« :هشام» .نعم ،نقل ابن داوود كام يف املتن .الحظ :رجال ابن داوود ،365 :الرقم:
.1637
((( (عة) مل ترد« :املضمومة».
((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم .852 :وفيه زيادة« :وكان صاحب رايته ليلة اهلرير»،
وانظر :اإلصابة ،405-404/6 :الرقم.8934 :
اش 377/1 :ح ،99الكايف 55/4 :ح 426/4 ،5ح 4و 305/5 ،8ح،6
((( الحظ :تفسري الع ّي يّ
هتذيب األحكام139/5 :ح 326/7 ، 132ح 328/7 ،1ح.8
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1167 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب الثالث :هيثم
(ثالثة رجال)
الثاميل
حممد
[ ]1/1065هيثم -بتقديم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -بن ّ
ّ

«كويف ،ثقة»(((.
ّ

التميمي
[ ]2/1066هيثم بن عروة
ّ
«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
ّ
[ ]3/1067هيثم بن أيب مرسوق
دي ،قريب األمر»(((.
حممد ،الن َّْه ّ
«واسم أيب مرسوق :عبد اهلل ،أبو ّ
الكش« :قال محدويه عن أصحابنا :إنّه فاضل(((».
قال يِّ ّ

الكش« :قال محدويه :أليب مرسوق اب ٌن يقال له :اهليثم ،سمعت أصحابنا
وقال يِّ ّ

ٌ
فاضل»(((.
يذكروهنام ،كالمها

النجاش ،الرقم.1173 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1174 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1175 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( مل نجدها يف ِّ
ـي.
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،372 :الرقم .696 :وفيه« :يذكروهنام بخري».
الكش ّ
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الباب الرابع :هارون
(سبعة رجال)
[ ]1/1068هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد بن سعيد
(((
«من بني شيبان
حممد ،جليل القدر ،عظيم املنزلة ،واسع
ّ
التلعكربي  ،يكنّى أبا ّ

الرواية ،عديم النَّظري ،ثقة»(((« ،وج ُه أصحابنا ،معتمد عليه ،ال ُيطعن عليه يف يشء»(((،
«مات سنة مخس وثامنني وثالثامئة.(((»

[ ]2/1069هارون بن خارجة ،باخلاء املعجمة ّأولاً  ،واجليم بعد الراء.
«كويف ،ثقة»(((.
ّ
[ ]3/1070هارون بن محزة
الغنوي -بالغني املعجمة ،والنون-
الصرييف
ّ
ّ
ِّ
التلعكربي يف النسبة ،قال :عكرب رجل
بخط الشيخ الشهيد ختفيف الم
((( الشهيد« :وجدت
ّ
من األكراد ،نسب ّ
ورأيت ضب َط ُه بخ ّطه يف اخلالصة بالتشديد».
التل إليه.
ُ
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6386 :
النجاش ،الرقم.1184 :
((( من قوله« :وجه» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.6386 :
البغوي ،وأبا بكر
التلعكربي ،سمع القاسم
حممد
وقال
ّ
ّ
الذهبي« :ه��ارون بن موسى ،أبو ّ
ّ
رافيض ،مات سنة مخس وثامنني يف ربيع اآلخر ،قاله ابن النجارّ ،
قل
الباغندي ،رواية للمناكري
ّ
ّ
من روى عنه» .ميزان االعتدال ،287/4 :الرقم.9174 :
النجاش ،الرقم.1176 :
((( هذا بعينه مذكور يف رجال
يّ
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«كويف ،ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ

[ ]4/1071هارون بن َ
اجل ْهم بن ُث َو ْير بن أيب فاختة سعيد بن جهامن

(((

الـج ْهم روى عن أيب عبد اهللّ ،(((
كويف،
«موىل أم هاين بنت أيب طالب ،وأبو((( َ

ثقة»(((.

الرس من رائي
[ ]5/1072هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب ّ

«ك�����ان ن�����زهل�����ا((( ،وأص�����ل�����ه((( األن����ب����ار ،ي��ك��نّ��ى أب����ا ال���ق���اس���م ،ثقة

(((
حم��م��د
وج������ه ،ك�����ان ل����ه م���ذه���ب يف اجل��ب��ر وال���ت���ش���ب���ي���ه  ،ل���ق���ي أب�����ا ّ

((( بصائر الدرجات 205/1 :ح 207/1 ،5ح ،17الكايف 214/1 :ح 22/3 ،4ح442/3 ،6
ح 281/5 ،4ح 293/5 ،5ح 297/5 ،4ح 301/5 ،3ح.1
النجاش ،الرقم.1177 :
((( ما يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
«وعدّ ه الشيخ املفيد من الرؤساء واألعالم ،املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،الذين ال مطعن
عليهم وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم» .الر ّد عىل أصحاب العدد.40 :
((( (س ل)« :ضهامن» .والصواب ما يف املتن ملوافقته املصدر.
((( (عة)« :ابن» .وهو املوافق للمصدر إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 268/6 :ح ،1األمايل (للصدوق) 39 :ح ،7وأنّه
ورد روايته عن أيب جعفر يف مناقب آل أيب طالب.72/3 :
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1178 :
العالمة مأخوذ من رجال
يّ
العقييل« :هارون بن اجلهم بن ثوير بن أيب فاختة ،خيالف يف حديثه ،وليس بمشهور
وقال
ّ
العقييل ،363/4 :الرقم .1975 :والحظ :ميزان االعتدال ،282/4 :الرقم:
بالنقل» .ضعفاء
ّ
.9151

((( (س ،ت ،م ،ع ،عة)« :ينزهلا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (حج)« :أصلها» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
النجاش( :له مذهب يف اجلرب والتشبيه) ،يمكن محله عىل أنّه روى
التسرتي« :قول
((( قال املح ّقق
ّ
يّ
أخبارمها بدون اعتقاد هبا ،ففي العدّ ة -يف اجلواب عن العمل بأخبارهم( :-إنّا ال نعلم هّأنم=
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وأبا احلسن.(((»
[ ]6/1073هارون بن احلسن بن حمبوب بن وهب بن جعفر بن وهب ال َب َج ّيل

«موىل حرث((( بن عبد اهلل ،ثقة صدوق ،روى عن أبيه ،وعن الرجال»(((.
[ ]7/1074هارون بن عبد العزيز

األراجني((( ،الكاتب،
عيل
وجها يف زمانه ،مدحه املتن ّبي ،وله
ّ
مرصي((( ،كان ً
ّ
«أبو ّ

عيل ،وكان حسن التخصيص بمذهبنا(((»(((.
ابن اسمه ّ

يتضمن اجلرب والتشبيه ،وليس روايتهم
=جمربة وال مشبهة ،وأكثر ما معنا هّأنم كانوا يروون ما
ّ
لصحتها أو عىل أفراد مشتبهة منهام)» .قاموس الرجال:
هلا دليلاً عىل هّأنم كانوا معتقدين
ّ
 ،478-477/10الرقم.8147 :
((( ما ذكره ّ
النجاش ،الرقم ،1180 :وانظر :تاريخ بغداد:
العالمة يف املتن مذكور يف رجال
يّ
 ،23/14الرقم.7354 :
((( (ح ،ش ،ع)« :حرب»( .هـ)« :احلارث» .ويف املصدر« :جرير».
ِّ
السيد مجال الدين بن طاووس( :جرير) ،وهو الصواب».
الشهيد:
«بخط ّ
النجاش ،الرقم.1181 :
((( هذا ك ّله منقول عن رجال
يّ
واألراجيني،
األوراجي،
األرجني ،وأخرة
األراجني ،وأخرى
مرة
ّ
ّ
ّ
ّ
((( اختُلف يف هذه النسبةّ ،
جاين) ووص َفه بتشديد الراء.
واألوارجي ،وأنا رأيت ديوانه وقد كُتِب عليه
واألرجاين،
ّ
ّ
(األر ّ
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
دّ .
«مرضي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج ،عش):
ّ
((( (ع) :مل يرد« :بمذهبنا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1183 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب اخلام�س :يف الآحاد
(ثالثة رجال)
احلجاج
[ ]1/1075هند بن ّ

الكش حدي ًثا يف طريقه نظر ،ذكرناه يف كتابنا الكبري ،يشهد ب� ّ
«روى
�أن له
يِّ ّ
اختصاصا»(((.
بالكاظم
ً
[ ]2/1076هالل بن إبراهيم
الوراقٌ ،
رجل ال بأس به ،سمع احلديث ،وكان ثقة»(((.
«أبو الفتح
،الدلفيّ ،
ّ
البرصي
مهامة((( بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون
ّ
[ّ ]3/1077
«ثقة»(((.

((( رجال ِّ
ـي ،438 :الرقم.827 :
الكش ّ
النجاش ،الرقم.1186 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (عة)« :مهام» .وهو املوافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه ،وهكذا يف
رجال ابن داوود ،369 :الرقم.1648 :
النجاش،
النجاش يف ترمجة «إسامعيل بن مهام بن عبد الرمحن» .رجال
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
يّ
يّ
الرقم.62 :
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يف الياء

وفيه مخسة أبواب

الباب الأ ّول :يحيى
(سبعة عرش اً
رجل)
[ ]1/1078حييى بن و ّثاب ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط بعد الواو املشدّ دة،

والباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة بعد األلف.

«ق���رأ ع�لى ع��ب��ي��د((( ب��ن ن��ض��ل��ة((( ،ك���ان ُي��ق��رأ عليه ك��ل ي���وم آي���ة ،ففرغ

م��ن ال��ق��رآن يف سبع وأرب��ع�ين س��ن��ة ،وك���ان حييى ب��ن و ّث�����اب

(((

((( (ش)« :عبيد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ع)« :فضلة»( .م ،س)« :بصلة» .وما يف املتن موافق للمصدر.

مستقيمـا(((،
ً

بضم
البهائي« :املوجود يف كتاب الرجال للمخالفني مثل كتاب اجلامل وغريه( :نضيلة)-
ّ
ّ
املعري .حدّ ث عن ابن
الكويف،
اخلزاعي،
النون وفتح الضاد املعجمة وبعدها ياء ساكنة-
ّ
ّ
ّ
مسعود ،وحدّ ث عنه محران بن أعني ،وتوفيّ سنة أربع وسبعني» .الحظ :سري أعالم النبالء:
 329-327/5الرقم .520
عمـار نعمة سنة
متفردة غري السبع ،وقد قام بدراستها األستاذ ّ
((( وليحيى بن و ّثاب قراءة قرآن ّية ّ
األعرجي.
عيل
ّ
2003م ،يف جامعة القادسية .دّ .
ثم ال يذكر األعمش
((( الشهيدَ « :ع َج ًبا من املصنّف ينقل عن األعمش استقامة حييى بن و ّثابّ ،
يف كتابه أصلاً  ،ولقد كان َح ِر ًّيا بالذكر ،الستقامته وفضله ،وقد ذكره العا ّمة يف كتبهم و َأ ْثنوا عليه،
أيضا،
مع اعرتافهم بتش ّيعه وغري املصنّف من أصحابنا الذين صنّفوا يف الرجال ،تركوا ِذك َْره ً
املنذري يف اإلكامل مجاع ًة من أصحابنا منهم:
واسمه سليامن بن مهران[ .و] ذكر عبد العظيم
ّ
أن األعمش كان شيع ًّياّ ،
محاد بن عيسى ،وذكر ّ
املؤرخ
أبان بن تغلب و ّ
حممد بن إسحاق ّ
وأن َّ
شيعي املذهب ،وأنّه جليل ،وأثنى عليه وعىل األعمش=.
الذي ذكر يف اخلالصة أنّه كان عا ّم ًّيا
ّ
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ذكره األعمش»(((.
[ ]2/1079حييى اجلرار

(((

عثامن َ
َ
«موىل بجيلة ،من أصحاب أمري املؤمنني ،وهو الذي روى ّ
قتل بنت
أن

رسول اهلل  ،وروى عنه األعمش وغريه ،وكان مستقيماً »(((.
داين
[ ]3/1080حييى بن عمران َ
الـه ْم ّ

=وذكر إبراهيم بن أدهم وقال يف نسبه( :إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر ابن ثعلبة
العجيل ،أبو إسحاق،
ابن سعد بن حالم بن ُغ َز ّية بن ُأسامة بن ربيعة بن ضبيعة بن عجل بن لجُ َ ْيم
ّ
عيل الباقر وسليامن األعمش ،وذكر
البلخي ،وذكر أنّه روى عن مجاعة كثرية منهمَّ :
ّ
حممد بن ّ
كثريا)» .الحظ :الطبقات الكربى،299/6 :
سليامن بن رصد
اخلزاعي ،وأنّه صحا ّ
ّ
يب وأثنى عليه ً
هتذيب التهذيب ،294/11 :الرقم ،574 :سري أعالم النبالء ،379/4 :الرقم.153 :

اخلوئي« :االعرتاض عىل العلاَّ مة يف حم ّله جدًّ اّ ،
قال الس ّيد
فإن األعمش إذا كان يعتمد
ّ
األول -فلامذا مل يذكر األعمش نفسه،
العلاَّ مة عىل قوله -ولذلك ذكر حييى بن وثاب يف القسم ّ
أن العلاَّ مة يعتمد عىل قول ّ
شيعي مل يرد فيه جرح ،وال إشكال يف ّ
عىل أنّا قد ب ّينا ّ
أن تش ّيع
كل
ّ
األعمش من املتسامل عليه بني الفريقنيّ ،
وتدل عليه عدَّ ة روايات ،منها :ما رواه الصدوق بسنده
عن األعمش ،عن الصادق يف حديث رشائع الدين ،قال :ومن مسح عىل اخل ّفني خالف
يتم وصالته غري جمزئة ،احلديث ،لكن يف سند الرواية جماهيل
اهلل ورسوله وكتابه ووضوؤه مل ّ
وبام ّ
أن األعمش مل يرد فيه جرح ،فال وجه لعدم ذكره ،هذا مضا ًفا إىل أنّه يكفي يف االعتامد عىل
خواص أصحابه .»معجم رجال
روايته جاللته وعظمته عند الصادق ،ولذلك كان من
ّ
احلديث.281/8 :
الطوسـي ،الرقم.661 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
األسدي ،موالهم ،روی عن ابن ع ّباس،
البهائي« :يف كتب الرجال للعا ّمة حييی بن و ّثاب
ّ
ّ
وعنه األعمش ،وكان ثق ًة ،خاش ًعا متألهّ ًا ،مقر ًءا ،مات سنة مائة وث�لاث» .الحظ :هتذيب

التهذيب ،258/11 :الرقم ،475 :سري أعالم النبالء ،329-327/5 :الرقم.520 :
((( (ت)« :اخلراز» (.ش ،ع ،ش)« :اخلزاز» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما ذكره ّ
اجلرار».
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم .858 :وفيه« :حييی بن ّ
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«يونيس»(((.
ّ

العلوي
[ ]4/1081حييى
ّ

حممد ،من بني زب��ارة((( ،من أهل نيشابور((( ،جليل القدر ،عظيم
«املكنّى أبا ّ
الرئاسة ،متك ّلم حاذق ،زاهد ورع ،له كتب كثرية يف اإلمامة ،وغريها»(((.
[ ]5/1082حييى بن أ ّم الطويل
عيل بن احلسني ،(((قال الفضل بن شاذان :مل يكن
الكش أنّه من حواري ّ
«روى يِّ ّ

عيل بن احلسني يف ّأول أمره إلاَّ مخسة أنفس ،ذكر من مجلتهم حييى بن أ ّم
يف زمن ّ

الطويل»(((.

بضم العني غري املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان
[ ]6/1083حييى بن ُع َليمّ -

العليمي
الكلبي
بعد الالم-
ّ
ّ

ضائري:
النجايش« :إنّه ثقة ،عني ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((»وقال ابن ال َغ
قال
ّ
ّ

((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم .5484 :والحظ :املراد من «يونسيّ » يف الرقم.986 :
((( (ح ،هـ)« :زيادة»( ،س ،عش ،ش)« :زيارة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ت ،س ،عش ،ش)« :نيسابور».
((( هذا ك ّله مأخوذ من الفهرست ،الرقم .806 :وقال
النجاشـي« :س ّيد ،متك ّلم ،فقيه» .رجال
ّ
النجايش ،الرقم.1191 :
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،10 :الرقم.20 :
الكش ّ
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ،عن ّ
ورواه يف االختصاص «عن ّ

حممد بن حييى قال :حدّ ثني سعد بن عبد
عيل بن سليامن بن داوود
ّ
الرازي ،وحدّ ثنا أمحد بن ّ
عن ّ
عيل بن أسباط ،عن أبيه أسباط بن سامل» .االختصاص.62 :
عيل بن سليامن ،عن ّ
اهلل عن ّ
((( رجال ِّ
ـي ،115 :الرقم.184 :
الكش ّ
النجاش ،الرقم.1188 :
((( رجال
يّ
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«إنّه روى عن أيب عبد اهلل ،وهو ضعيف»((( ،وعندي يف قبول روايته تو ّقف ،وإن
كان األرجح القبول.

علـي بن
[ ]7/1084حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل((( بن احلسني بن
ّ

عيل بن أيب طالب
احلسني بن ّ

«أبو احلسني ،العامل ،الفاضل ،الصدوق ،روى عن الرضا.(((»

[ ]8/1085حييى بن زكر ّيا بن شيبان

ِ
الصدوق ،ال ُيطعن عليه»(((.
ْدي ،العلاّ ف ،الشيخ الثقةَّ ،
«أبو عبد اهلل ،الكن ّ
عيل
حممد بن أمحد بن ّ
[ ]9/1086حييى بن ّ
عيل بن ّ
حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن ّ
عيل((( بن أيب طالب
ابن احلسني بن ّ
فقيها ،عالـماً  ،متك ّلماً  ،يسكن نيسابور(((»(((.
حممد ،كان ً
«أبو ّ

َ (((
الوابشـي((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الشني
[ ]10/1087حييى بن َخلف
ّ

داين
املعجمةَ -
الـه ْم ّ

الغضائري.102 :
((( رجال ابن
ّ
((( (س)« :عبد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1189 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1190 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
علـي» .وما أثبتناه هو
علـي»( ،عة) مل ترد:
«علـي بن احلسني بن ّ
ّ
((( (م ،ح ،ش)« :بن احلسني بن ّ
الصواب املوافق للمصدر .والحظ :عمدة الطالب.347 :
((( (س)« :نيشابور».
النجاش ،الرقم.1194 :
((( ما يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح ،ع)« :حلف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
اهلمدانـي».
((( الشهيد« :منسوب إىل وابش بن زيد بن غزوان ،بطن من منصور
ّ
450

كويف»(((.
«ثقةّ ،

الرازي
[ ]11/1088حييى بن العالء ال َب َج ّيل
ّ

كويف»(((.
«أبو جعفر ،ثقة ،أصله ّ

احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
[ ]12/1089حييى بن عمران بن ّ

(((

«روى عن أيب عبد اهلل وعن أيب احلسن ،(((ثقة ،صحيح احلديث»(((.

[ ]13/1090حييى بن عبد الرمحن األزرق
«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن(((و»(((.
ّ
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1197 :
العالمة يف املتن مذكور يف رجال
يّ
النجاش ،الرقم .1198 :والحظ :الرقم  205يف هذا القسم.
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
القم ّي،86/1 ،81/1 :
((( قد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان« :حييى
احللبي» .الحظ :تفسري ّ
ّ
 ،143/2 ،112/2 ،366/1 ،324/1 ،246/1 ،222/1بصائر الدرجات 30/1 :ح،5
 36/1ح 44/1 ،7ح 45/1 ،2ح 107/1 ،3ح ،4وغريها.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف :الكايف 28/1 :ح 149/2 ،34ذيل ح 240/2 ،7ح،33
وأ ّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
النجاش ،الرقم.1199 :
((( هذا مذكور يف رجال
يّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف 547/6 :ح 139/7 ،11ح 548/6 ،7ح،17
هتذيب األحكام 345/7 :ح ،44وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم ففي الكايف358/2 :
ح 311/4 ،6ح 424/4 ،1ح 438/4 ،9ح 508/4 ،2ح ،7هتذيب األحكام157/5 :
ح ،45وغريها.
((( ّ
النجاش ،الرقم.1200 :
كل ما هو املذكور يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
تنبيه:

قد ورد يف بعض األسانيد« :حييی األزرق» ،وقد وقع الكالم يف متييزه.

عيل بن
قال الصدوق يف املشيخة« :وما كان فيه عن حييى األزرق فقد رويته عن أيب عن ّ
حسان=
حممد بن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن حييى بن ّ
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
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=األزرق» .من ال حيرضه الفقيه.507/4 :

األردبييل« :الظاهر ّ
حسان) يف مشيخة الفقيه من طغيان قلم الكتاب ،والصواب
قال
أن (ابن ّ
ّ
(ابن عبد الرمحن) علی ما ذكرنا ىف ترمجة (ابن عبد الرمحن األزرق) اآليت ،واهلل أعلم» .جامع
الرواة.103/7 :

وعيل بن النعامن عن ابن عبد الرمحن األزرق يف التهذيب ،وروايتهام
«وذلك بقرينة رواية صفوان ّ
ِ
هذا احلديث -بعينه -عن حييی األزرق يف الفقيه علی ما ذكرنا ،ورواية أبان بن عثامن عن حييی
أيضا علی ما ذكرنا يف ترمجته ،وعد ِم روايته عن حييی بن حسان إلاَّ يف موضع واحد
األزرق ً
أن الشيخ ذكر ّ
علی ّ
كل واحد من حييی بن عبد الرمحن األزرق وحييی بن حسان يف أصحاب
األول
الصادق منفر ًدا ومل يق ّيد األخري باألزرق ومل يذكره يف أصحاب الكاظم كام ذكر ّ
أيضا» .جامع الرواة.120/7 :
فيه ً
متكرر يف األسانيد ،واملعهود املذكور يف الرتاجم حييی بن
وقال املحدّ ث
ّ
النوري« :حييی األزرق ّ
حسان .ويف أصحاب
عبد الرمحن األزرق ،كام يف
النجايش والفهرست ،وليس فيهام ذكر البن ّ
ّ
الكويف،
ثم ذكر حييی بن حسان
الصادق :حييی بن عبد الرمحن األزرق
ّ
ّ
كويفّ ،
األنصاري ،مولیّ ،
شك ّ
ثم حييی األزرق ،وال ّ
أن األخري هو -بعينه -ابن عبد الرمحن ،ومل
حسانّ ،
ثم حييی بن ّ
ّ
ثم ّ
إن الصدوق مل يذكر طريقه إلی حييی بن عبد الرمحن صاحب
يصف اآلخرين باألزرقّ ،
ثم مل نجد
النجايش والفهرست
الكتاب املذكور يف
املتكرر يف األسانيد الذي يروي عنه األج ّلةّ ،
ّ
ّ
حسان األزرق ،ومجيع ذلك يورث
ربا يف األربعة -كام يظهر من اجلامع -يف سنده حييی بن ّ
خ ً
بأن كلمة حسان من طغيان القلم ّ
األردبييلّ -
وأن األصل
القوي -وفا ًقا للفاضل اخلبري
الظ ّن
ّ
ّ
عبد الرمحن» .خامتة مستدرك الوسائل .380-379/5 :وراجع التهذيب يف مناسك العمرة
واحلج.217/3 :

اخلوئي« :ر ّبام يقالّ :
ولكن قال الس ّيد
إن حييی األزرق املذكور يف أسانيد الفقيه منرصف إلی
ّ
حييی بن عبد الرمحن لشهرته ،ويب ّعده ّ
أن الشيخ ذكر حييی األزرق مستقلاًّ يف قبال حييی بن عبد
الرمحن وحييى بن حسان؛ ف ُيعلم من ذلك أنّه شخص ثالث مل يوثق ،وال قرينة علی انرصافه إلی
اخلوئي.7/27 :
حييی بن عبد الرمحن الثقة» .موسوعة اإلمام
ّ

حسان وحييی بن حسان
وقال يف معجمه« :ظاهر كالم الشيخ حيث عدّ حييی األزرق وحييی بن ّ
الكويف كلاًّ منهم مستقلاًّ يف أصحاب الصادق هو مغايرة حييی األزرق لألخريين ،كام ّ
أن
ّ
ذكره حييی بن عبد الرمحن األزرق مستقلاًّ يكشف عن ّ
أن حييی األزرق مغاير ليحيی بن عبد=
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[ ]14/1091حييى ال َّلحام -باحلاء املهملة-
الكويف
ّ

«روى عن أيب عبد اهلل ،ثقة»(((.

الكرخي
احلجاج
[ ]15/1092حييى بن ّ
ّ
«بغدادي((( ،ثقة ،وأخوه خالد ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
ّ
[ ]16/1093حييى بن هاشم
«كويف ،قليل احلديث ،ثقة»(((.
ّ
[ ]17/1094حييى بن إبراهيم بن أيب البالد
(((
القراء،
«واسم أيب البالد :حييى ،موىل عبد اهلل بن غطفان  ،ثقة هو ،وأبوه أحد ّ

وكان يتح ّقق بأمرنا هذا»(((.

=الرمحن ،وعلی ذلك ،فام ذكره الصدوق من ّ
أن حييی األزرق هو حييی بن حسان األزرق
ال موجب لرفع اليد عنه ،بدعوی ّ
حمرف «عبد الرمحن» ،إذا حييی بن
«حسان» يف كالمه ّ
أن كلمة ّ
حسان اسم لثالثة رجال ،أحدهم يل ّقب باألزرق ،وك ّلهم جمهولو احلال ،وغري ثابتي الوثاقة».
معجم رجال احلديث ،45/21 :الرقم ،13504 :فتأ ّمل.
النجاش ،الرقم.1202 :
((( هذا منقول عن رجال
يّ
«البغدادي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
ّ
((( الحظ :الكايف 198/5 :ح.6
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1204 :
العالمة يف املتن مذكور يف رجال
يّ
النجاش ،الرقم.1203 :
((( هذا بعينه مأخوذ من رجال
يّ
((( (س)« :عطفان» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( ّ
النجاش ،الرقم.1205 :
كل ما هو املذكور يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
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الباب الثاين :يزيد
(أربعة رجال)
[ ]1/1095يزيد بن نويرة -بالنون املضمومة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد

الواو قبل الراء« -من أصحاب أمري املؤمنني ،قتل يوم النهروان ،الذي قال له

(((

رسول اهلل  :من جاوز هذا َّ
التل فله اجلنّة ،فقال لرسول اهلل  :ما بيني وبني اجلنّة
إلاّ ّ
عم له:
ثم قال ابن ّ
التل؟ فقال له رسول اهلل :نعم ،فرضب بسيفه حتّى جاوزهّ ،

عمي ،فقال له رسول اهلل  :نعم ،فمىض حتّى جاوزه،
إن أنا جاوزت فيل مثل ما البن ّ

ثم أقبال خيتصامن يف قتيل((( قتاله ،فقال هلام رسول اهلل  :أبرشكام ،فكالكام((( قد
ّ
استوجب اجلنّة»(((.

الس َل ِم ّي
[ ]2/1096يزيد بن ّ
محاد األنباري ُّ

«أبو يعقوب ،الكاتب ،ثقة»(((.
((( (س)« :قاله» .وما يف املتن هو الصحيح املوافق للمصدر.
((( (ح ،حج ،عة)« :قتل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :كالكام» .وما أثبتناه يف املتن موافق للمصدر.
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم ،859 :وانظر :اإلصابة ،531-530/6 :الرقم:
.9341
مـمـا ذكره الشيخ يف ترمجة يعقوب بن يزيد يف رجاله يف أصحاب الرضا.
((( هذا مأخوذ ّ
الطويس ،الرقم.5488 :
الحظ :رجال
ّ
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[ ]3/1097يزيد بن إسحاق شعر ،بالشني املعجمة ،والعني املهملة ،والراء.
الكش عن محدويه ،عن احلسن بن موسى ،عن يزيد بن إسحاق أنّه كان من
روى يِّ ّ

أرفع((( الناس هلذا األمرّ ،
حممدً ا((( كان يقول بحياة الكاظم موسی(((،
وأن أخاه ّ
باحلق(((.
فدعا الرضا له حتّى قال ّ
[ ]4/1098يزيد
(((
القمـاط :يزيد»(((« ،موىل بني
«أبو خالد القماّ ط ،قال محدويه :اسم أيب خالد ّ

التسرتي« :الظاهر ّ
حمرف ،من أدفع
((( قال املح ّقق
ّ
أن قوله يف اخلرب :من أرفع الناس هلذا األمر ّ
الناس ألمر الرضا .»قاموس الرجال.69/9 :
مطبعي.
«حممد» .والظاهر أنّه غلط
ّ
((( (عة)ّ :
أقول :ليس غل ًطا مطبع ًّيا؛ وإنّام هو عىل البدل ّية أو العطف ّية البيان ّية من (أخاه)؛ فاجلملة بعده
األعرجي.
عيل
ّ
(كان )...هي اخلرب ،وال إشكال يف كالم العلاّ مة .دّ .
((( (ح ،عة) مل ترد« :موسی».
((( رجال ِّ
ـي ،605 :الرقم.1126 :
الكش ّ
((( (عة)« :واسم».
((( إلی هنا مأخوذ من رجال ِّ
ـي ،412 :ذيل الرقم.774 :
الكش ّ
قال الشيخ يف الفهرست« :أبو خالد القماّ ط ،له كتاب ،وقال ابن عقدة :اسمه :كنكر».
الفهرست ،الرقم.830 :
الطويس،
كويف» .رجال
وقال يف رجاله يف أصحاب الصادق «:كنكر ،أبو خالد ،القامطّ ،
ّ
الرقم.3957 :

خواص أصحاب اإلمام الصادق« :أبو خالد ،القامط ،واسمه:
وقال ابن شهر آشوب يف
ّ
يزيد بن ثعلبة بن ميمون» .مناقب آل أيب طالب.281/4 :
التسرتي« :ليس أبو خالد القماّ ط إلاّ واحدً ا اسمه يزيد واسم أبيه غري معلوم ،اتّفق
قال املح ّقق
ّ
فتوهم من اخلالصة ،كام ّ
الكش
أن خالد بن
والربقي
والنجايش عليه ،وأ ّما خالد بن سعيد ّ
ّ
ّ
يِّ ّ
زيد حتريف من ابن داوود لعنوان رجال الشيخ خالد بن يزد ،كام ّ
الكش من
أن صا ً
حلا يف خرب يِّ ّ

النجايش وال معنی لتكنية خالد=
العكيل كام يف
حتريفات نسخته .أ ّما خالد بن يزيد فكنيته أبو يزيد
ّ
ّ
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كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل(((و((( ،ناظر زيد ًّيا؛ فظهر عليه،
عجل ابن جليم،
ّ
فأعجب الصادق.(((»

=بأيب خالد ،والظاهر ّ
فحرفه بخالد
أن الشيخ رأی يف كتب ُأ ِّلفت قبله« :أبو خالد يزيد القامط» ّ
ابن يزيد القماّ ط.

كام ّ
توهم وخلط بني (ابن خالد) و(أيب
أن
كنكرا الذي قاله يف رجاله وكنّی يف فهرسته ً
أيضا ّ
ً
الكابيل .قاموس الرجال ،152/4 :الرقم.2595 :
خالد)
ّ

((( الحظ :روايته عن الصادق يف بصائر الدرجات 62/1 :ح 137/1 ،9ح138/1 ،9
ح ،13وغريها .وأنّه يروي عن الباقر .الحظ :الكايف 179/2 :ح 507/2 ،2ح.4
النجاش ،الرقم.1223 :
((( من قوله« :مولی» إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( رجال ِّ
ـي ،411 :الرقم.774 :
الكش ّ
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الباب الثالث :يو�سف
(ثالثة رجال)
[ ]1/1099يوسف بن عقيل ال َب َج ّيل

(((
إن له كتا ًبا ،والظاهر ّ
القم ّيونّ :
أن الكتاب
«كويف ،ثقة ،قليل احلديث ،يقول
ِّ
ّ

ملحمد بن قيس»(((.
ّ

[ ]2/1100يوسف بن ثابت -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن أيب سعدة

«أبو((( أميةّ ،
كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»
[ ]3/1101يوسف بن عماّ ر بن حيان

(((

ثقة(((.

((( (ت ل ،حج)« :نقل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم .1221 :وفيه« :وعندي ّ
ملحمد بن
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال
أن الكتاب ّ
يّ
ملحمد بن قيس»ّ :
قيس» .واملراد من قولهّ :
أن الكتاب ليس ليوسف بن عقيل؛ بل
«أن الكتاب ّ
هو ٍ
حممد بن قيس.
راو لكتاب ّ
((( (حج)« :بن» .وما يف املتن موافق للمصدر .وهكذا يف رجال الطوسيّ  ،الرقم ،4845 :رجال
الربقي.29 :
ّ
((( ّ
كل ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1222 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
((( (ت ،عة)« :حنان» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهكذا يف رجال ابن داوود ،380 :الرقم:
.1705
وكأن ّ
ّ
((( قال الس ّيد
العالمة أخذ هذا التوثيق من=
التفرشـي« :مل أجد توثيقه يف كتب املتقدّ مني ،
ّ
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يسم املأخذ
=كالم
النجايش عند ترمجة إسحاق بن عماّ ر ،وأخذ ابن داوود من اخلالصة حيث مل ّ
ّ
النجايش :إسحاق بن عماّ ر
كام هو من دأبه ،ويف أخذ التوثيق من هذا الكالم نظر ،وها هي عبارة
ّ
الصرييف ،شيخ من أصحابنا ثقة وإخوته يونس ويوسف
ابن ح ّيان ،موىل بني تغلب ،أبو يعقوب
ّ
وقيس وإسامعيل ،وهو يف بيت كبري من الشيعة» نقد الرجال ،105-104/5 :الرقم.5888 :
النجايش ،الرقم ،169 :رجال ابن داوود ،380 :الرقم .1705 :والحظ:
والحظ :رجال
ّ
أيضا :منتهى املقال.85-84/7 :
ً
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الباب الرابع :يون�س
(أربعة رجال)
[ ]1/1102يونس بن عبد الرمحن
وجها يف أصحابنا ،متقدّ ًما ،عظيم املنزلة،
حممد ،كان
ً
عيل بن َي ْقطني ،أبو ّ
«موىل ّ

روى عن أيب احلسن موسى وعن الرضا ،(((وكان الرضاُ يشري إليه يف العلم
ٌ
والفتيا ،وك��ان ممّن ُب��ذل له عىل الوقف م� ٌ
جليل؛ فامتنع من أخ��ذه ،وثبت عىل
�ال

احلق.
ّ

عيل بن احلسني بن
روى املفيد عن أيب القاسم جعفر بن ّ
حممد بن قولويه عن ّ

بابويه ،عن عبد اهلل بن جعفر
احلمريي ،قال :قال لنا أبو هاشم داوود بن القاسم
ّ
حممد صاحب العسكر كتاب يوم وليلة ليونس ،فقال:
ّ
اجلعفري :عرضت عىل أيب ّ
تصنيف من هذا؟ قلت :تصنيف يونس موىل آل َي ْقطني ،فقال :أعطاه اهلل ّ
بكل حرف

نورا يوم القيامة»(((.
ً

((( الحظ :روايته عن الكاظم يف بصائر الدرجات 181/1 :ح ،25الكايف 56/1 :ح،10
 309/5ح ،22وغريها .وأ ّما روايته عن الرضا ففي املحاسن 244/1 :ح301/2 ،237
أن ذلك ّ
ثم إنّه ورد روايته عن الصادق ،إلاّ ّ
حمل
ح ،10الكايف 157/1 :ح 473/6 ،4حّ ،5
ايش:
تأ ّمل .الحظ :املحاسن 82/1 :ح 13وقارنه مع معاين األخبار 410 :ح ،75تفسري الع ّي ّ
 119/2ح 4وقارنه مع الكايف 422/1 :ح.50
النجاش ،الرقم.1208 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
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مات يونس بن عبد الرمحن سنة ثامن ومائتني ،رمحه اهلل وقدّ س روحه(((.
وروى
القتيبي ،قال :حدّ ثني الفضل
حممد
الكش حدي ًثا
ً
ّ
عيل بن ّ
صحيحا عن ّ
يِّ ّ

قم ّي رأيته ،وكان وكيل
ابن شاذان ،قال :حدّ ثني عبد العزيز بن املهتدي -وكان خري ّ
وخاصته((( -قال :سألت الرضا فقلت :إنّـي ال ألقاك يف((( ّ
كل وقت فعن
الرضا
ّ
من آخذ معامل ديني؟ فقال :خذ((( من يونس بن عبد الرمحن(((.

حممد
حممد
القتيبي ،عن الفضل بن شاذان ،عن ّ
ّ
عيل بن ّ
«ويف حديث صحيح عن ّ

وحممد بن يونس ّ
أن الرضا ضمن ليونس
ابن احلسن الواسطي وجعفر بن عيسى
ّ
مرات»((( ،وقد روى ِّ
ـي ما ينايف ذلك((( ،ذكرناه يف الكتاب((( الكبري
الكش ّ
اجلنّة ثالث ّ

وأجبنا عنه(((.

((( مل نعثر عىل مستند هذا األمر.
«خاصه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ح)« :صاحبته»( ،ع):
ّ
((( (عة) مل ترد« :يف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح)« :حدث» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ِّ
ِّ
ـي.
النجاش بإسناده عن
أيضا
((( الحظ :رجال
ـي ،483 :الرقم .910 :ورواه ً
الكش ّ
الكش ّ
يّ
النجايش ،الرقم.1208 :
الحظ :رجال
ّ
ـي ،484 :الرقم .911 :كام ذكره يف أصحاب اإلمجاع .الحظ :رجال ِّ
((( رجال ِّ
ـي:
الكش ّ
الكش ّ
.556
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،496-491 :الرقم .954-937
الكش ّ
الكش يف ذ ّمه نحو عرشة أحاديث .وحاصل اجلواب عنها يرجع إىل ضعف
الشهيد« :أورد يِّ ّ
سندها وجهالة بعض رجاهلا ،واهلل أعلم بحاله».

((( (عش ،عة)« :كتابنا».
علـي بن
((( وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم« :يونس بن عبد الرمحن ،موىل
ّ
الطويس ،الرقم .5167 :وقريب منه يف رجال
القم ّيون ،وهو ثقة» .رجال
يقطني ،ض ّعفه ّ
ّ
الطويس ،الرقم.5478 :
ّ
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[ ]2/1103يونس بن يعقوب بن قيس
الطويس:
الدهني ،اختلف علامؤنا فيه ،فقال الشيخ
عيل ،اجللاّ ب ،ال َب َج ّيل،
ّ
ّ
«أبو ّ
إنّه ثقة ،موىل هند ،له كتب ،وعدَّ له يف عدّ ة مواضع»((( .
اختص بأيب عبد اهلل وأيب احلسن ،وكان يتوكّل أليب
النجايش« :إنّه
وقال
ّ
ّ

احلسن ومات باملدينة((( قري ًبا من الرضا فتو ّلی أمره وكان حظ ًّيا عندهم مو ّث ًقا،

فطحي ،هو وأخوه
ثم رجع((( ،وقال أبو جعفر بن بابويه :إنّه
ّ
وكان قد قال بعبد اهللّ ،

يوسف»(((.

الكش« :حدّ ثني محدويه ،عن بعض أصحابه(((ّ :
فطحي
أن يونس بن يعقوب
ّ
قال يِّ ّ
ـي أحاديث حسنة ّ
ِّ
تدل عىل
كويف ،مات باملدينة ،وك ّفنه الرضا ،(((وروى
الكش ّ
ّ
صحة عقيدة هذا الرجل»((( ،والذي اعتمد عليه قبول روايته.
ّ
((( رجال الطوسيّ  ،الرقم.5477 ،5160 :
((( (عة)« :يف املدينة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

النجاش ،الرقم.1207 :
((( رجال
يّ
((( من ال حيرضه الفقيه.523/4 :
((( (عة)« :أصحابنا» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( رجال ِّ
ـي ،385 :الرقم.720 :
الكش ّ
ِّ
ـي ،388-385 :الرقم .728-721 :وعدّ ه الشيخ املفيد« :من الفقهاء
((( رجال
الكش ّ
األعالم ،والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام ،والفتيا واألحكام ،الذين ال يطعن عليهم،
وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم» .الر ّد عىل أصحاب العدد.34 :
ثم رجعوا ملا ظهر
والشيخ عدّ ه من الذين قالوا بالوقف من أصحاب أيب احلسن موسىّ ،
(للطويس).71 :
من املعجزات عىل يد الرضا .الغيبة
ّ
التسرتي قالّ :
إلاّ ّ
توهم وقفه ،فلم يقل أحد بوقفه ،بل بإمام ّيته
أن املح ّقق
«إن الشيخ يف غيبته ّ
ّ
وفطح ّيته» .قاموس الرجال ،193/11 :الرقم.8567 :
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عيل القطان
[ ]3/1104يونس بن ّ

«أبو عبد اهلل ،كان ينزل بالكوفة طاق حيان ،هو بيطار حيان ،قريب األمر»(((.
[ ]4/1105يونس بن رباط -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الراء ،والطاء املهملة

أخريا– ال َب َج ّيل
ً

كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«موالهم ّ

((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1209 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
يّ
(للنعامنـي) 285 :ح.4
((( الحظ :الكايف 297/1 :ح 255/2 ،9ح 50/6 ،16ح ،6الغيبة
ّ
((( ّ
النجاش ،الرقم.1211 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال
يّ
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الباب اخلام�س :يعقوب
(ثامنية((( رجال)

الس َل ِم ّي
محاد
ّ
[ ]1/1106يعقوب بن يزيد بن ّ
األنباري ُّ

ِّ
ـي عن ابن مسعود،
«أبو يوسف الكاتب ،من كتّاب املنترص»((( ،وقال
الكش ّ

عيل بن فضال إنّه كان كات ًبا أليب دلف القاسم(((« ،وكان يعقوب من
عن احلسن بن ّ
أصحاب الرضا ،وروى يعقوب عن أيب جعفر الثاين وانتقل إىل بغداد ،وكان
ثقة صدو ًقا»(((.

وكذلك أبوه(((.
((( (عة)« :سبعة».
النجاش ،الرقم.1215 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
يّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،612 :الرقم.1138 :
الكش ّ
النجاش ،الرقم.1215 :
((( من قوله« :وروی» مأخوذ من رجال
يّ
((( قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضا «:يعقوب بن يزيد الكاتب ،يزيد أبوه ثقتان».
الطويس ،الرقم:
الطويس ،الرقم .5488 :وكذا و ّثقه يف أصحاب اهلادي .رجال
رجال
ّ
ّ
.5797
األنباري ،كثري الرواية ،ثقة» .الفهرست ،الرقم:
وقال يف الفهرست« :يعقوب بن يزيد الكاتب
ّ
.807
حممد» .مناقب آل أيب طالب.402/4 :
عيل بن ّ
وعدّ ه ابن شهرآشوب «من ثقات أيب احلسن ّ

البغدادي« :يعقوب بن يزيد ،أبو يوسف التماّ ر ،كان من شعراء العسكر الذين=
وقال اخلطيب
ّ
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[ ]2/1107يعقوب بن َي ْقطني

(((

«من أصحاب الرضا ،ثقة»(((.
[ ]3/1108يعقوب بن سامل األمحر

(((

«أخو أسباط بن سامل((( ،ثقة من أصحاب أيب عبد اهلل.(((»(((
[ ]4/1109يعقوب بن إلياس
«ثقة(((»(((.
=أحسنوا القول يف العزل وغريه ،واتّصل باملنترص باهلل ،ومل يزل ح ًّيا إىل أن توفيّ عىل ما ب ّلغني
يف آخر أ ّيام املعتمد عىل اهلل ،وكانت وفاة املعتمد يف رجب من سنة تسع وسبعني ومائتني ،وقد
وحممد بن خلف بن املرزبان».
حممد
ّ
األنباريّ ،
روى عن يعقوب مقطعات من شعره قاسم بن ّ
تاريخ بغداد ،289/14 :الرقم.7586 :
تتمة للعنوان السابق.
((( يف املطبوعة جعل هذا العنوان ّ
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5489 :
البزاز» .هتذيب األحكام 125/2 :ح .244وكذا
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :يعقوب ّ
بعنوان« :يعقوب بن سامل البزاز» .هتذيب األحكام 134/2 :ح.289
«ج ْع ُله أخا أسباط يقتيض كون أسباط أشهر منه ،مع أنّه مل يذكره يف القسمني
((( الشهيدَ :
عيل بن أسباط».
وال غريه ،مع أنّه كثري الرواية،
ً
خصوصا بواسطة ولده ّ
((( الحظ :املحاسن 358/2 :ح ،75الكايف 512/2 :ح 65/3 ،4ح 35/4 ،8ح47/6 ،3
ح 328/6 ،3ح 483/6 ،9ح 374/7 ،5ح.11
النجاش ،الرقم.1212 :
((( هذا ك ّله مذكور يف رجال
يّ
وعدّ ه الشيخ املفيد من «الفقهاء والرؤساء األعالم ،املأخوذ منهم احلالل واحل��رام ،والفتيا

واألحكام ،الذين ال مطعن عليهم ،وال طريق لذ ّم واحد منهم» .الر ّد عىل أصحاب العدد.42 :
((( (عة) مل ترد « :ثقة» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق للمصدر؛ ألنّه لوال وثاقته ما الوجه يف ذكره
األول؟!
يف القسم ّ
((( و ّثقه
النجاش ،الرقم.773 :
النجاشـي عند ترمجة أخيه «عمرو بن إلياس» .رجال
ّ
يّ
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[ ]5/1110يعقوب بن ُن َع ْيم قرقارة -بالقاف قبل الراء وبعدها ،والراء األخرى

بعد األلف -الكاتب« ،أبو يوسف ،كان جليلاً يف أصحابنا ،ثقة يف احلديث ،روى عن
الرضا.(((»

[ ]6/1111يعقوب بن إسحاق السكيت ،بالسني املهملة ،والكاف ،والياء

املن ّقطة حتتها نقطتان والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان(((.

خيتصان
«أبو يوسف ،كان متقدّ ًما عند أيب جعفر الثاين وأيب احلسن ،كانا((( ّ

به ،وله عن أيب جعفر رواية ومسائل ،قتله املتوكّل ألجل التش ّيع((( ،وأمره مشهور،

وكان عالـماً بالعرب ّية واللغة((( ،ثقة مصد ًقا((( ال يطعن عليه»(((.

((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1213 :
العالمة يف املتن ك ّله مأخوذ من رجال
يّ
((( (ح ،عة) مل ترد« :والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان».
((( (عة)« :وكانا».
حاضـرا عند
للمعتز واملؤ ّيد ابني املتوكّل ،وكان ذات يوم
البهائي« :وسبب قتله أنّه كان مع ّل ًام
(((
ّ
ّ
ً
أحب إليك ولداي هذان أو احلسن واحلسني؟
املتوكّل إذ أقبال ،فقال له املتوكّل :يا يعقوب أيهّ ام ّ
فقال :واهللّ ،
خري منهام ومن أبيهام ،فقال :املتوكّل س ّلوا لسانه
عيل بن أيب طالبٌ 
إن قنرب غالم ّ
من قفاه ،فس ّلوه فامت.»
البهائي« :وله كتاب يف اللغة اسمه إصالح املنطق أخذ الصحاح منه».
(((
ّ
((( (ع)« :مصدّ ق» .وما يف املتن موافق للمصدر.
النجاش ،الرقم.1214 :
((( هذا ك ّله مذكور يف رجال
يّ
النحوي
البغدادي
الذهبي« :شيخ العرب ّية ،أبو يوسف ،يعقوب بن إسحاق بن السكيت،
وقال
ّ
ّ
ّ
الشيباين،
حجة يف العرب ّية ،أخذ عن :أيب عمرو
املؤ ّدب ،مؤ ّلف كتاب إصالح املنطق ،د ّين خيرّ ّ ،
ّ
الضبي ،وأمحد بن فرح املفرس ،ومجاعة ،وكان أبوه مؤ ّد ًبا ،فتع ّلم
وطائفة ،روى عنه :أبو عكرمة
ّ
ثم ارتفع حم ّله،
حممد بن عبد اهلل بن طاهرّ ،
يعقوب ،وبرع يف النحو واللغة ،وأ ّدب أوالد األمري ّ
وأدب ولد املتوكّل ،وله من التصانيف نحو من عرشين كتا ًبا ،روى أبو عمر عن ثعلب ،قال:
األصمعي ،وأيب
ما عرفنا البن السكيت َخ ِر َبة قط ،وقيل :إنّه أ ّدب مع أبيه الصبيان ،وروى عن
ّ
والفراء؟ وكتبه صحيحة نافعة=.
عبيدة،
ّ
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[ ]7/1112يعقوب بن شعيب بن ميثم بن حييى التماّ ر

(((

حممد ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.(((»(((
«موىل بني أسد ،أبو ّ
[ ]8/1113يعقوب الرساج

=قال ثعلب :مل يكن له نفاذ يف النحو ،وكان يتش ّيع .وقال أمحد بن عبيد :شاورين يعقوب يف
منادمة املتوكّل ،فنهيته ،فحمل قويل عىل احلسد ،ومل ينته .وقيل :كان إليه املنتهى يف اللغة،
املازين عن وزن «نكتل» ،فقال« :نفعل» ،فر ّده .فقال« :نفتعل»،
وأ ّما الترصيف فقد سأله
ّ
املازين َّ
أن وزنه «نفتل».
فقال :أتكون أربعة أحرف وزهنا مخسة أحرف؟ فوقف يعقوب .فبينّ
ّ
فقال الوزير ابن الز ّيات :تأخذ ّ
كل شهر ألفني وال تدري ما وزن «نكتل»؟ فلماّ خرجا قال
للامزين :هل تدري ما صنعت يب؟ فاعتذر؛ والبن السكيت شعر ج ّيد ،ويروى
ابن السكيت
ّ
ّ
أحب إليك :مها ،أو احلسن
املعتز واملؤ ّيد ،فقال البن السكيت :من
أن املتوكّل نظر إىل ابنيه
ّ
ّ
واحلسني؟ فقال :بل قنرب ،فأمر األتراك ،فداسوا بطنه ،فامت بعد يوم .وقيل :حمُ ل ميتًا يف
بساط ،وكان يف املتوكّل نصب ،نسأل اهلل العفو! مات سنة أربع وأربعني ومائتني» .سري أعالم
أيضا :تاريخ بغداد ،276-274/14 :الرقم،7566 :
النبالء .19-16/12 :والحظ ً
تاريخ اإلسالم.553-551/18 :

((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان« :يعقوب بن شعيب احلدّ اد» .هتذيب األحكام46/4 :
امليثمي» .بصائر الدرجات 428/1 :ح ،11الكايف:
ح .12وكذا بعنوان« :يعقوب بن شعيب
ّ
 444/4ح.4
((( الحظ :روايته عن الصادق يف بصائر الدرجات 78/1 :ح 290/1 ،6ح291/1 ،3
ح 428/1 ،9ح ،11الكايف 337/3 :ح 440/3 ،4ح 518/3 ،7ح 543/3 ،3ح،2
 279/4ح 340/4 ،1ح 344/4 ،7ح 353/4 ،3ح 386/4 ،2ح 404/4 ،4ح،1
وغريها.
وإنّه يروي عن الكاظم يف هتذيب األحكام 46/4 :ح.12

ثم إنّه ورد روايته عن الباقر ،ولكن ذلك ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :من ال حيرضه الفقيه258/3 :
ّ
ح 3935وقارنه مع هتذيب األحكام 32/7 :ح.23
((( ما نقله ّ
النجاش ،الرقم.1216 :
العالمة يف املتن ك ّله منقول عن رجال
يّ
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ضائري« :إ ّن��ه ّ
كويف ضعيف(((،
النجايش((( ،وقال ابن ال َغ
�ويف ،ثقة» ،قاله
ّ
«ك� ّ
ّ
واألقرب عندي قبول روايته»(((.

النجاش ،الرقم.1217 :
((( رجال
يّ

الغضائري.102 :
((( رجال ابن
ّ
النص باإلمامة من أيب عبد اهلل عىل ابنه أيب احلسن
((( وعدّ ه الشيخ املفيد «ممّن روى رصيح ّ
وخاصته وبطانته ،وثقاته الفقهاء الصاحلني» .اإلرشاد:
موسى ،من شيوخ أيب عبد اهلل
ّ
.216/2
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يف ال ُكنى

(أربعة وأربعون اً
رجل)

()1و()2

(( )1ش ،هـ ،ت ،م ،ع ،س) مل ترد« :أربعة وأربعون رجلاً » .وما أثبتناه من( :ح ،عش ،حج ل).
()2
والعمري
واملحمودي والدهقان
والرازي والبال ّيل
العاصمي
اخلراسانـي« :مخسة وأربعون ،ما عدا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
من النسب».

[ ]1/1114أبو السفاح ال َب َج ّيل

«من أصحاب أمري املؤمنني ،وهو ّأول قتيل((( يوم ص ّفني»(((.

[ ]2/1115أبو اليرس -بالياء املضمومة املن ّقطة حتتها نقطتان ،والسني املهملة،

قصة
والراء -بن عمر(((« ،من أصحاب أمري املؤمنني،
أنصاري ،ذكر الشيخ له ّ
ّ

حسنة(((»((( .

[ ]3/1116أبو زيد
«موىل عمرو بن حريث ،من أصحاب أمري املؤمنني ،(((شهد معه.(((»(((
[ ]4/1117أبو املحتمل ،باحلاء املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان.
«من أصحاب الكاظمّ ،(((
كويف ،ثقة(.((1(»((1
((( (عة) زيادة« :قتل».
الطوسـي ،الرقم.901 :
((( هذا مذكور يف رجال
ّ
((( (هـ ل)« :عمرو».
قصة حسنة».
((( (س) مل ترد:
«أنصاري ،ذكر الشيخ له ّ
ّ
األنصاري» ،وانظر :هتذيب
((( الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم .887 :وفيه« :أبو اليرس بن عمرو
ّ
التهذيب ،392/8 :الرقم.793 :
((( إلی هنا مل يرد يف (س).
((( (ح ل) زيادة« :ثقة».
((( هذا مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.914 :
((( (س)« :أنصاري ذكر له الشيخ قصة حسنة ،أبو زيد مولی عمرو بن حريث من أصحاب
أمري املؤمنني.»
(( ((1عة) زيادة« :كويف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
ّ
«كويف ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.»
الطوسـي ،الرقم .5178 :وفيه:
( ((1رجال
ّ
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املحاميل ،باحلاء املهملة.
[ ]5/1118أبو شعيب
ّ

«كويف ،ثقة((( ،من أصحاب الكاظم.(((»
ّ
الزيدي
[ ]6/1119أبو مصعب
ّ

«من أصحاب الكاظم ،ثقة»(((.
[ ]7/1120أبو زكر ّيا األعور

(((
علـي بن رباط ،من أصحاب الكاظم.(((»
«ثقة  ،روى عنه ّ

احلضيني
[ ]8/1121أبو احلصني بن احلصني
ّ

(((

«من أصحاب أيب جعفر اجلواد .ثقة ،نزل األه��واز ،وهو من أصحاب أيب

أيضا»(((.
احلسن الثالثً 

األشعري
[ ]9/1122أبو طاهر بن محزة بن اليسع
ّ

«قمي ،ثقة ،من أصحاب اهلادي.(((»
ّ

األول.
((( (عة) مل ترد« :ثقة» .والصواب ما أثبتناه؛ ألنّه مع عدم وثاقته ال وجه لذكره يف القسم ّ
النجاش ،الرقم .1240 :كام ّ
أن الشيخ و ّثقه يف رجاله يف أصحاب
((( هذا مذكور يف رجال
يّ
الطويس ،الرقم.5180 :
الكاظم .الحظ :رجال
ّ
((( هذا مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم.5182 :
((( الشهيد« :توثيق أيب زكر ّيا للشيخ يف كتاب الرجال» .الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم:
.5185
((( ما نقله ّ
النجاشـي :الرقم .5185
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
«احلصيني».
((( يف املصدر:
ّ
الطوسـي :الرقم.5623
مرة يف أصحاب اجلواد وقال ثقة .الحظ :رجال
ّ
((( الشيخ ذكره ّ
ومرة يف أصحاب اهلادي وقال« :نزل األهواز ،ثقة».
ّ
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الطوسيّ  ،الرقم.5804 :
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[ ]10/1123أبو احلسني بن هالل
«من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي ،ثقة»(((.
العلوي
عيل
ّ
[ ]11/1124أبو ّ

حممد بن حييى ،من بني زبارة((( ،معروفان
حممد بن ّ
«وأخوه أبو احلسني ،اسمه ّ

جليالن من أهل نيشابور(((»(((.

[ ]12/1125أبو نرص بن حييى الفقيه
«من أهل سمرقند ،ثقة ،خيرّ  ،فاضل ،كان ُيفتي العا ّمة بفتياهم((( ،واحلشو ّية

بفتياهم ،والشيعة بفتياهم»(((.

[ ]13/1126أبو منصور الرصام ،بالراء بعد الصاد.
(((
رئيسا ُمقدّ ًما(((»(.((1
«من مجلة املتك ّلمني من أهل نيشابور((( ،كان
ً

((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مذكور يف رجال الطوسيّ  ،الرقم.5806 :
((( (عش ،ح ،ع ،ش)« :زيادة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ع ،ت)« :نيسابور».
((( ما يف املتن ك ّله منقول عن رجال الطوسيّ  ،الرقم.6400 :
خمرجا عن العدالة،
البهائي« :فيه داللة علی جواز إفتاء العا ّمة بفتياهم وأنّه مل جيعل ذلك
(((
ً
ّ
وفيه ما فيه».
الطويس ،الرقم.6402 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
((( (عش ،م ،عة)« :نيسابور».
((( (عة)« :وكان».
الطويس ابنه وسبطه
اخلراسانـي« :ذكر بعض ما يتع ّلق به من كونه وعيد ًّيا ،ورؤية الشيخ
(((
ّ
ّ
وأيب الط ّيب [يف أيب الط ّيب ظ]».
( ((1ما نقله العلاّ مة يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم.876 :
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البرصي ،بالباء.
كوين
ّ
[ ]14/1127أبو عمرو -بفتح العني -ابن أخ َّ
الس ّ

فقيها»(((.
«له مصنّفات كثرية ،وكان ً

املرصي
[ ]15/1128أبو األحوص
ّ

النوبختي وأخذ عنه ،واجتمع
«من مجلة متك ّلمي اإلمام ّية ،لقيه احلسن بن موسى
ّ

السالم -وكان((( ورد للزيارة»(((.
معه يف احلائر -عىل ساكنه َّ
الرازي
[ ]16/1129أبو الط ّيب
ّ

من مجلة املتك ّلمني ،وله كتب كثرية يف اإلمامة والفقه وغريمها((( من األخبار ،كان

(((
العلوي ،وكان مرج ًئا ،والرصام كان وعيد ًّيا((( ،قال الشيخ
الطوسـي:
حممد
ّ
ّ
أستاذ أيب ّ

فقيها ،وسبطه أبا احلسن ،وكان من أهل العلم»(((.
«رأيت ابنه أبا القاسم وكان ً
[ ]17/1130ابن عبدك ،بالكاف بعد الدال(((.

العبدكي من كبار املتك ّلمني يف
عيل
ّ
حممدّ ،
«من أهل جرجان ،يكنّى أبا ّ
حممد بن ّ
((( ّ
كل ما يف املتن منقول عن الفهرست ،الرقم.828 :
((( (عة)« :وقد كان قد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ما يف املتن مذكور بعينه يف الفهرست ،الرقم.878 :
((( (ت ،س ،م ،ح ،ع ،عش)« :غريها» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :أستاذ» .لفظة أستاذ هي األوىل؛ فههنا قد حصل تصحيف بسقوط نقطة الذال؛
وإبقاء اللفظ عىل الدال فيه حمذور استعام ّيل؛ فداللة لفظة أستاد (بالدال) غري حم َّببة الذكر ُعر ًفا،
األعرجي.
عيل
ّ
واستعاملاً  .دّ .
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.877 :
الصـرام وأبو القاسم ابن أيب منصور وأبو احلسن
تتمة كالم الشيخ يف أيب منصور
ّ
((( هذا من ّ
سبطه .الحظ :الفهرست ،الرقم.876 :
((( (حج ل) زيادة« :املهملة».
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اإلمامة ،له تصانيف كثرية ،وكان يذهب إىل الوعيد ،وكذلك أبو منصور الرصام عىل

مذهب البغداد ّيني»(((.

األصفهاين
[ ]18/1131ابن مملك -بامليم بعد امليم ،والكاف بعد الالم-
ّ

ائي جملس يف
«يكنّى أبا عبد اهلل((( ،من متك ّلمي اإلمام ّية ،وله مع أيب
علـي اجل ّب ّ
ّ

حممد(((»(((.
اإلمامة بحرضة أيب القاسم بن ّ
األنصاري
[ ]19/1132أبو أ ّيوب
ّ

«مشكور ،اسمه خالد»(((.

اخلدري
[ ]20/1133أبو سعيد
ّ

«من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني.(((»

((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .909 :وفيه« :ابن عبدك ،من أهل جرجان ،من كبار
الرصام عىل مذهب
املتك ّلمني ،له تصانيف كثرية وكان يذهب إىل الوعيد ،وكذلك أبو منصور ّ
الرازي ،وكان يقول باإلرجاء».
البغداديني ،وخيالفهام أبو الطيب
ّ
اجلرجاين ،جليل القدر ،من أصحابنا ،فقيه،
عيل بن َع ْبدَ ك ،أبو جعفر،
وقال
النجايشّ :
ّ
«حممد بن ّ
ّ
النجايش ،الرقم ،1040 :وانظر :األنساب ،503/3 :تاريخ جرجان،451 :
متك ّلم» .رجال
ّ
الرقم ،878 :الكشف احلثيث ،243 :الرقم.712 :
حممد
(((
ّ
اخلراسانـي« :عن الفهرست أنّه يكنّى «أبا عبد اهلل» علی ما أظ ّن ،انتهى .والظاهر أنّه ّ
النجايش ّ
أن من كتبه كتاب
ابن عبد اهلل بن مملك ،املتقدّ م ذكره يف باب امليم ،حيث حكى عن
ّ
اجلبائي».
عيل
ّ
جمالسه مع أيب ّ
«الكرخي» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی
((( (عة) زي��ادة:
ّ
ما أثبتناه.
ثم ّ
إن
«حممد بن عبد اهلل بن
ّ
((( هذا ك ّله مأخوذ من الفهرست ،الرقمّ .908 :
النجاشـي عنونهّ :

األصبهانـي» .والعلاّ مة ذكره هبذا العنوان يف الرقم.950 :
مملك
ّ
((( الحظ :رجال الطوسيّ  ،الرقم.547 :
((( رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم.78 :
الكش ّ
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[ ]21/1134أبو اهليثم بن التيهان -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان قبل الياء املن ّقطة

حتتها نقطتان ،والنون بعد األلف« -من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني.(((»
القم ّي
[ ]22/1135أبو طالب ِّ

«عبد اهلل بن الصلت ،قال له أبو جعفر -لـماّ مدح أباه واستأذنه يف مدحه :قد

خريا»(((.
أحسنت فجزاك اهلل ً

الطويس« :روى عن أيب جعفر الثاين يف آخر عمره أنّه قال :جزى
وقال الشيخ
ّ

(((
خريا،
اهلل صفوان بن حييى،
وحممد بن سنان ،وزكريا بن آدم ،وسعد بن سعد عنّي ً
ّ

فقد وفوا يل»(((.

[ ]23/1136أبو مرسوق
«وابنه اهليثم ،قال محدويه :سمعت أصحابنا يذكروهنام((( ،وكالمها فاضالن»(((.

مي
[ ]24/1137أبو بكر -بالراء بعد الكافَ -
ض ّ
الـح رْ َ
«جرت له مناظرة حسنة مع زيد»(((.

((( رجال ِّ
ـي ،38 :الرقم.78 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
ـي ،245 :الرقم.451 :
الكش ّ
((( (ش)« :سعيد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الغيبة.348 :

الشهيد« :ال يظهر ملا حكاه املصنّف عن الشيخ هنا وجه مناسب بحال أيب طالب ،ويف اختيار
القم ّي .وروى عن أيب جعفر هذا الكالم وليس
الكش :عن أيب طالب عبد اهلل بن الصلت ّ
يِّ ّ
الكش ،503 :الرقم ،964 :فيه« :عن أيب طالب عبد اهلل
فيه ذكر :آخر العمر» .الحظ :رجال يِّ ّ

القم ّي ،قال :دخلت عىل أيب جعفر الثاين يف آخر عمره ،فسمعته يقول.»...:
ابن الصلت ّ
((( يف املصدر زيادة« :بخري».
((( رجال ِّ
ـي ،372 :الرقم.696 :
الكش ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،416 :الرقم.788 :
الكش ّ
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اخلراساين
[ ]25/1138أبو الفضل
ّ
القالنيس ،عن معاوية بن
حممد بن مسعود ،عن حمَ ْدان بن أمحد
الكش عن ّ
ّ
روى يِّ ّ

اخلراساين ،قال :وكان له انقطاع إىل أيب احلسن،
بضم احلاء -عن أيب الفضل
حكيمّ -
ّ

وح ْـمدان ضعيف ،فهذه الرواية من
ثم انقطع إىل أيب جعفرَ ،(((
القراء ّ
وكان خيالط ّ
املرجحات.
ّ

القم ّي
[ ]26/1139أبو جرير ِّ
حممد بن عيسى ،عن
حممد بن قولويه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

(((
وحممد بن محزة
حممد بن محزة بن اليسع ،عن زكر ّيا بن آدم ان الرضاّ 
ترحم عليه ّ ،
ّ

ال أعرفه.

[ ]27/1140أبو هارون
عيل بن
الكش عن جعفر بن ّ
حممد ،عن ّ
«شيخ من أصحاب أيب جعفر ،روى يِّ ّ

فضال ،عن عبد الرمحن بن أيب نجران ،عن أيب هارون أنّه كان منقط ًعا إىل أيب
احلسن بن ّ

جعفر.(((»

البرصي
[ ]28/1141أبو جعفر
ّ
«روى
القتيبي ،قال :حدّ ثني الفضل بن شاذان ،قال:
حممد
ّ
عيل بن ّ
الكش عن ّ
يِّ ّ
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،614 :الرقم.1145 :
الكش ّ
((( رجال ِّ
حممد ،عن أبيه
ـي ،616 :الرقم ،1150 :ورواه يف االختصاص« :عن أمحد بن ّ
الكش ّ
حممد بن محزة بن اليسع ،عن زكر ّيا بن
حممد بن عيسى ،عن ّ
وسعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
آدم» .االختصاص.86 :
((( رجال ِّ
ـي ،221 :الرقم.395 :
الكش ّ
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حلا»(((.
حدّ ثني أبو جعفر
ّ
البرصي ،وكان ثقة ،فاضلاً صا ً
عيل بن راشد
[ ]29/1142أبو ّ

(((

«كان وكيلاً مقام احلسني بن عبد ر ّبه مع ثناء عليه ،وشكر له»(((.
اجلرجاين
[ ]30/1143أبو عبد اهلل
ّ

(((

ثم رجع إىل التش ّيع بعد أن كان بايع عىل اخلروج وإظهار السيف»(((.
«كان خارج ًياّ ،

والعاصمي
[ ]31/1145-1144ابن بند
ّ

(((

والعاصمي اسمه عيسى بن جعفر بن عاصم»(((.
«دعا هلام أبو احلسن،
ّ
((( رجال ِّ
ـي ،558 :الرقم.1055 :
الكش ّ
علـي) ،من رجال اجلوادّ ،
((( الشهيد« :قد تقدّ م ّ
فلعل هذا
أن احلسن بن راشد كنيته (أبو ّ
نص عىل توثيقه».
ذاك ،وقد ّ

أقول :هذه التعليقة مل ترد يف نسخنا إلاّ أنّا أثبتناها من حاوي األقوال ،155/3 :الرقم.1123 :
الكش ،513-512 :الرقم.991 :
((( الحظ :رجال ّ يِّ
اخلراسانـي« :إن كان اسمه فتح بن يزيد -كام هو املشهور بني أهل الرجال -فقد ذكره يف
(((
ّ
القسم الثاين مع الطعن عليه ،وإن كان غريه فلم يعهد هذه الكنية بني أهل الرجال فهو جمهول،
أيضا جمهولاً  ،وكيف كان ،قوله( :كان خارج ًّيا) إىل قوله( :السيف) ،هو
كام عدّ وا فتح بن يزيد ً
املروزي ،كام يظهرمن العبارة
حممد بن سعيد بن كلثوم
من شهادة أيب عبد اهلل
ّ
اجلرجاين عىل ّ
ّ
ّ
الكش ّى املحك ّية ،ال ّ
ّ
وكأن النسخة املوجودة عند املصنّف كان فيه
أن نفسه كان خارج ًّيا.
سق ًطا».
اجلرجانـيّ :
((( الحظ :رجال ِّ
حممد بن
ـي ،545 :الرقم .1030 :وفيه« :قال أبو عبد اهلل
إن ّ
ّ
الكش ّ
ثم رجع إىل التش ّيع ،بعد أن كان بايع عىل اخلروج وإظهار السيف».
سعيد كان خارج ًّيا ّ
والعاصمي
والعاصمي»( ،ح ،ش)« :أبو بند
العاصمي وابنه»( ،س)« :ابن بندر
((( (عة)« :ابن بند
ّ
ّ
ّ
وابنه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( رجال ِّ
ـي ،603 :الرقم.1122 :
الكش ّ
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السجستاين
[ ]32/1146أبو خالد
ّ
ثم قال بموته لنظره يف نجومه وخالف أصحابه ،ذكره
«وقف عىل موسىّ ،

(((
حممد بن عثامن»(((.
الكش عن محدويه وإبراهيم ابني نصري ،عن ّ
يِّ ّ

والدهقان
واملحمودي
والباليل
الرازي
[]33/1151-1147
والعمري -بفتح
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

الكش :حكي بعض ثقات بنيسابور((( ،وذكر توقي ًعا
العني املهملة ، -قال أبو عمرو يِّ ّ

مطولاً
يتضمن العتب عىل إسحاق بن إسامعيل ،وذ ّم سريته يف أ ّيام املايض وأ ّيامه
ّ
ّ

(((

وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء ،وأمر ابن عبدة أن حيمل ما حيمل((( من حقوقه إىل
الرازي.
ّ

ويف الكتاب :يا أبا إسحاق ،اقرأ كتابنا عىل البال ّيل فإنّه الثقة املأمون العارف بام

(((
وردت
املحمودي -عافاه اهلل -فام أمحدنا له((( لطاعته ،فإذا
جيب عليه ،واقرأه عىل
َ
ّ

بغدا َد؛ فاقرأه عىل الدهقان وكيلنا وثقتنا والذي يقبض من موالينا.

مري -ريض اهلل عنه برضائي عنه-
ومنه((( :فال خترج ّن من البلد حتّى تلقی ال َع ّ

وتس ّلم((( [عليه] وتعرفه ويعرفك ،فإنّه الطاهر األمني العفيف القريب منّا وإلينا(.((1
((( (ع)« :ابنا».
((( رجال ِّ
ـي ،612 :الرقم.1139 :
الكش ّ
((( (ت ،س ،م)« :بنيشابور»( ،عة)« :نيشابور» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،عة) مل ترد« :وأ ّيامه».
((( (عة) مل ترد« :ما حيمل».
((( (عش ،س) مل ترد« :له» .وما يف املتن موافق للمصدر.

((( (عة)« :وإذا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :عنه».
((( ما أثبتناه من (عة) واملصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی عدم ذكره.
( ((1الحظ :رجال ِّ
انـي مرسلاً  .الحظ :حتف=
احلر ّ
ـي ،580-579 :الرقم .1088 :ورواه َّ
الكش ّ
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[ ]34/1152أبو ساسان
األنصاري
[ ]1153وأبو عمرة -باهلاء بعد الراء-
ّ

حممد بن إسامعيل ،قال :حدّ ثني الفضل بن شاذان ،عن ابن أيب
الكش عن ّ
روى يِّ ّ

عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن أيب بصري ،قال :قلت أليب عبد اهلل :ارتدّ

الناس إلاَّ ثالثة :أبو ذر واملقداد وسلامن .فقال أبو عبد اهلل :فأين أبو ساسان وأبو
عمرة
األنصاري(((.
ّ

اجلرجاين
[ ]35/1154أبو حييى
ّ

الكش« :كان((( من ّ
أجل((( أصحاب احلديث ،ورزقه اهلل هذا األمر ،وصنّف
قال يِّ ّ

كثريا»(((.
يف الر ّد عىل احلشوية تصني ًفا ً

[ ]36/1155أبو عبد اهلل بن هارون
وكيل(((.
[ ]37/1156أبو الشداخ -باخلاء املعجمة((( بعد األلف ،والشني املعجمة قبل

=العقول.484 :
((( الحظ :رجال ِّ
ـي ،8 :الرقم.17 :
الكش ّ
مطبعي.
((( (عة)« :كامل» .ولع ّله غلط
ّ
((( (عة)« :أجلة»( .هـ)« :أجالء».
((( رجال ِّ
اجلرجانـي اسمه( :أمحد بن داوود بن
ـي ،532 :الرقم .1016 :وفيه« :أبو حييى
ّ
الكش ّ
الفزاري)» .الرقم:
الفزاري) ،وقد ذكره العلاّ مة بعنوان( :أمحد بن داوود بن سعيد
سعيد
ّ
ّ
ِ
 ،91فراجع.
حممد اهلمذانيّ  ،ولك ّن فيه:
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
حممد بن عليّ بن إبراهيم بن ّ
النجاش يف ترمجة ّ
يّ
النجايش ،الرقم.928 :
«أبو عبد اهلل هارون» .الحظ :رجال
ّ
((( (ح ،عش ،ش ،ع ،س) مل ترد« :باخلاء املعجمة».
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النجايش« :ذكر أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل ال َغ
الدال املهملة -قال
ضائري أنّه :وقع
ّ
ّ

ِّ
بخط األصل :كتاب أيب الشداخ يف اإلمامة ،يكون
إليه كتاب يف اإلمامة موقع عليه

نحوا من مخسني ورقة ،وأنّه أراه ألبيه فلم يعرف الرجل»((( ،وهذا ال ّ
يدل عىل جرح
ً
وال((( تعديل.

القم ّي
[ ]38/1157أبو جرير ِّ

«وجه ،يروي عن الرضا ،(((اسمه زكر ّيا ابن إدريس بن عبد اهلل»(((.

[ ]39/1158أبو عامر بن جناح

«ثقة»(((.

احللبي
[ ]40/1159أبو شعبة
ّ

«ثقة»(((.

[ ]41/1160أ ّم األسود بنت أعني

العقيقي ،وهي التي أغمضت زرارة»(((.
عيل بن أمحد
ّ
«عارفة ،قاله ّ
[ ]42/1161أبو هريرة البزّاز

النجاش ،الرقم.1254 :
((( رجال
يّ
((( (م ،عة) زيادة« :علی».
النجاشـي ،الرقم.259 :
((( رجال
ّ
((( الحظ الرقم ،438 :ففيه ما يرتبط باملقام.
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
النجايش،
النجاشـي يف ترمجة «أخيه سعيد بن جناح».الحظ :رجال
ّ
ّ

الرقم.512 :
النجاش ،الرقم.612 :
النجاشـي يف ترمجة ابن ابنه عبيد اهلل بن عليّ  .رجال
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره
ّ
يّ
((( قال أبو غالب« :هلم [أي أوالد أعني] أخت يقال هلا أ ّم األسود ،ويقال :إنّـها ّأول من عرف
الزراري.130 :
الكابيل» .رسالة أيب غالب
هذا األمر منهم من جهة أيب خالد
ّ
ّ
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أيعز
قال
«ترحم عليه أبو عبد اهلل ،وقيل :إنّه كان يرشب النبيذ ،فقالّ :
العقيقيّ :
ّ

ملحمد بن((( عل رشب النبيذ واخلمر»؟!
عىل اهلل أن يغفر ّ
[ ]43/1162أبو حيان

(((

[ ]44/1163أبو ح ّيان ،وأبو اجلحاف

(((

قال ابن ُع ْقدة :هّإنام ثقتان.
[ ](((45/1164أبو ليىل

من أصحاب أمري املؤمنني ،من األصفياء ،ذكره
الربقي(((.
ّ
وكذا قال((( عن:

(((
بضم السني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والياء املن ّقطة
[ُ ]1165ستري ّ ،

حتتها نقطتان ،والراء.

[ ]1166وعن أيب((( سنان

«ملحب» .ومثله يف نقد الرجال ،239/5 :جامع الرواة .551/7 :وهو األوفق باملعنی،
((( (عة):
ّ
إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
حمرف :أبو ح ّيون» .قاموس الرجال .302/11 :وأ ّما «أبو حيون»
((( قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :لع ّله ّ
فقد عدّ ه الشيخ يف رجاله يف من مل ِ
الطويس ،الرقم،6420 :
األئمة .الحظ :رجال
يرو عن َّ
ّ
النجايش ،الرقم ،1250 :والفهرست ،الرقم.843 :
ورجال
ّ
((( قال املح ّقق
التسرتي «:هو داوود بن أيب عوف» قاموس الرجال.249/11 :
ّ
ِ
العالمة يف بداية الفصل أربعة وأربعون ً
ذكر ّ
رجال ،وهنا مخس وأربعون رجلاً ،فالحظ .مركز
((( َ
تراث ِ
احل َّلة.
الربقي.3 :
((( رجال
ّ
الربقي.3 :
((( الحظ :رجال
ّ
((( يف املصدر« :شبري».
((( (حج) «:ابن»( ،س) زيادة« :ابن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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[ ]1167وعن أيب عمرة
اخلدري
[ ]1168وعن أيب سعيد
ّ
[ ]1169وعن أيب برزة ،بالزاي بعد الراء.
[ ]1170وعن جابر بن عبد اهلل
[ ]1171وعن الرباء بن عازب
األزدي
[ ]1172وعن عرفة
ّ

(((

ومن أوليائه مجاعة ذكرنا بعضهم يف أبوابه.
والباقي(((:
األزدي
[ ]1173األعلم
ّ
اجلديل ،بفتح اجليم والدال.
[ ]1174وأبو عبد اهلل
ّ
(((
احلنفي
[ ]1175وأبو حييى حكيم بن سعد
ّ

األزدي ،وذكره ابن السكن يف الصحابة وقال :يقال :له صحبة وهو
((( قال ابن حجر« :غرفة
ّ
األزدي
ثم روى من طريق احلارث بن حصرية عن أيب صادق عن غرفة
ّ
معدود يف الكوف ّينيّ ،
النبي ،وكان من أصحاب الص ّفة ،وهو الذي دعا رسول اهلل فقال:
وكان من أصحاب ّ
أثرا موقو ًفا يتع ّلق بمقتل احلسني» .اإلصابة،245/5 :
ال َّلهم بارك له يف صفقته ،فذكر ً
الرقم.6924 :
الربقي.4 :
((( الحظ :رجال
ّ

((( (ت ،س ،ح ،هـ ،عة)« :سعيد» .وما أثبتناه هو الصواب .قال ِ
احلنفي،
الـم ّز ّي« :حكيم بن سعد
ّ
الكويف  ،قال إسحاق بن منصور  ،عن حييى بن معني  :حم ّله الصدقُ ،يكتب حديثه،
أبو حتيى
ّ
العجيل :ثقة ،وذكره ابن ح ّبان يف الثقات .هتذيب الكامل-210/7 :
وقال أمحد بن عبد اهلل
ّ
 ،211الرقم.1467 :
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وكان من شرَ َ َطة اخلميس.

الـحرضمي
[ ]1176أبو((( الرضا عبد اهلل بن حييى
ّ
اهلاللـي
[ ]1177سليم((( بن قيس
ّ
(((
السلامنـي
[ ]1178عبيدة
ّ

خواص أمري املؤمنني من مرض(((.
يب ،ومن
ّ
عر ّ

بضم اخلاء املعجمة ،وال��زاي ،والياء قبل امليم-
[ ]1179متيم بن خزيم(((-
ّ

عيل.(((
الناجي -بالنون ،واجليم -وقد شهد مع ّ
[ ]1180وقنرب

موىل((( ّ
عيل.(((
[ ]1181وأبو فاختة
موىل بني هاشم.
[ ]1182وعبد اهلل((( بن أيب رافع
((( (عة)« :وأبو».
((( (عة)« :وسليم».
((( (عة)« :وعبيدة»( .ح)« :عبيد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الربقي.4 :
((( الحظ :رجال
ّ
الناجي
((( يف املصدر« :حذيم» .قال ابن ماكوال« :متيم بن حذيم
علـي.»
الكوفـي  ،روى عن ّ
ّ
ّ
أيضا :وقعة ص ّفني.504 :
إكامل الكامل .405/2 :والحظ ً
((( (عة) زيادة« :ص ّفني».
((( (ت ل) زيادة« :أمري املؤمنني».
ذبحا كام أخربه أمرياملؤمنني.»
(((
ّ
احلجاج الشقي ً
التسرتي« :قتل قنربّ 
((( (عة)« :عبيد اهلل» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
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عيل.
كاتب ّ

[ ]1183وزاذان ،بالزاي ،والذال املعجمة.

(((
الفارسـي.
أبو عمر
ّ

[ ]1184وسعد
عيل.
موىل ّ

[ ]1185وميمون بن ِم ْهران

((( و(((

[ ]1186وسلمة بن كهيل

(((

الكناين
[ ]1187وعامر بن واثلة
ّ
أن ظاهر (س) ّ
((( (س ،عة)« :عمرو» .وهو املوافق للمصدر .كام ّ
الفارسـي» عنوان
أن «أبوعمرو
ّ
آخر ،إلاَّ ّ
الكندي،
أن ما أثبتناه هو الصواب .قال ابن حجر« :زاذان أبو عبد اهلل ويقال :أبو عمر،
ّ
موالهم،
عيل.»
ّ
الكويف ،الرضير ،البزار ،يقال :إنّه شهد خطبة عمر باجلابية ،وروى عنه وعن ّ
هتذيب التهذيب ،261/3 :الرقم.565 :
((( (ع)« :مهرار» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ِ
((( ّ
علـي بن معبد الر ّق ّي،
إن رواية ميمون بن مهران عن أمري املؤمنني مرسلة .قال امل ّز ّي« :قال ّ
عن عبيد اهلل بن عمرو :ولد سنة أربعني  ،ومات سنة ثامين عرشة ومائة ،وقال حسني بن ع ّياش،
عن جعفر بن برقان :سمعت ميمونًا يقول :ولدت سنة أربعني ،وقال أبو حاتم بن ح ّبان :ولد
سنة أربعني سنة اجلامعة ،ومات سنة ثامين عرشة ومائة» .هتذيب الكامل.227-226/29 :
((( ّ
إن رواية سلمة بن كهيل عن أمري املؤمنني مرسلة .قال ابن حجر« :قال حييى بن سلمة بن
كهيل ولد أيب سنة سبع وأربعني ومات يوم عاشوراء سنة إحدى وعرشين ومائة ،وكذا قال غري
احلرضمي وهارون بن
حممد بن عبد اهلل
ّ
واحد ،وقال ابن سعد وغريه :مات سنة 22هـ ،وقال ّ
حاتم :مات سنة 123هـ».
املديني يف العلل« :مل يلق سلمة أحدً ا من الصحابة إلاّ جند ًبا وأبا جحيفة» .هتذيب
قلت :قال ابن
ّ
التهذيب.138/4 :
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الليثي
[ ]1188وعبد اهلل بن شداد بن اهلاد
ّ
(((
ي
القار ّ
[ ]1189و إبراهيم بن عبد اهلل ّ

القارة(((.
من ّ

األسدي
ربعي
[ ]1190وعباية((( بن
ّ
ّ

احلنظيل
التميمي
بضم النون ّأولاً -
ّ
[ ]1191واألصبغ بن نباتةّ -
ّ

(((

بضم اجليم -وهب بن عبد اهلل
السوائي((( ،بالسني املهملة.
ّ
[ ]1192وأبو ُجحيفةّ -
السلويل
[ ]1193وعاصم بن ضمرة
ّ
[ ]1194وسامل

[ ]1195وعبيدة

(((

«السوائي».
((( (عة) مل ترد:
ّ
قارة الجتامعهم ،والتفافهم،
سموا ّ
القارة :قبيلة تتأ ّلف من عضل والديش ابنا اهلون بن خزيمةّ ،
((( ّ
يفرقهم يف بني كنانة وقريش .انظر :كتاب أسامء القبائل والعشائر وبعض
لـماَّ أراد ابن الشداخ أن ّ
األعرجي.
عيل
امللوك ،للس ِّيد
ّ
ّ
القزويني ،198 :حتقيق :دّ .
األسدي
ربعي
ّ
((( (عش ،ت ،م ،ش ،ع)« :عبابة» .والصواب ما يف املتن .قال ابن سعد« :عباية بن ّ
عيل بن أيب طالب ،وكان قليل احلديث» .الطبقات الكربى.127/6 :
روى عن ّ
((( (س) مل ترد« :احلنظليّ » .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ت ،م ،ح ،ش ،ع)« :السوانيّ » .والصواب ما يف املتن .قال ابن سعد« :أبو جحيفة
السوائي واسمه وهب بن عبد اهلل من بني س��واءة بن عامر بن صعصعة» .الطبقات
ّ
الكربى.63/6 :

الكوفـي ،روى
األشجعي ،أخو سامل
البخاري« :عبيد بن أيب اجلعد
((( الصواب« :عبيد» .قال
ّ
ّ
ّ
عنه سلمة بن كهيل ويزيد بن زياد ،وسمع زياد بن أيب اجلعد» .التاريخ الكبري 445/5 :الرقم
أيضا :اجلرح والتعديل ،406/5 :الرقم  ،1880هتذيب الكامل/19 :
 .1448والحظ ً
.195
488

[ ]1196وزياد بنو((( اجلعد األشجع ّيون
وربعي
[]1197
ّ

[ ]1198ومسعود ابنا خ��راش((( -باخلاء املعجمة ،وال��راء ،والشني املعجمة-

العبسيان ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة.

بضم الشني املعجمة ّأولاً ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والياء
[ ]1199وشبري(((-
ّ

العبيس ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة.
أخريا -بن شكل
ّ
املن ّقطة حتتها نقطتان بعدها ،والراء ً
[ ]1200أبو عبد الرمحن

(((

السلمي
[ ]1201وعبد اهلل((( بن حبيب
ّ
قال :وبعض الرواة يطعن فيه.
اجلديل
[ ]1202وأبو عبد اهلل
ّ
((( (عة)« :أيب» .وهو الصوابّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه .الحظ :اهلامش
السابق.
ربعي بن حراش العبسيّ ».
((( الصواب« :حراش» .قال ابن سعد«:مسعود بن حراش ،وهو أخو
ّ
أيضا :اجلرح والتعديل ،282/8 :أسد الغابة.356/4 :
الطبقات الكربى .149/6 :والحظ ً
((( ّ
العبسـي ،روى عن ّ
لعل الصواب« :شتري» .قال ابن سعد« :شتري بن شكل بن محيد
عيل.»
ّ
أيضا :اجلرح والتعديل ،387/4 :أسد الغابة.386/2 :
الطبقات الكربى .181/6 :والحظ ً
تتمة لسابقه!
((( قد جعله يف املطبوعة َّ
ِّ
«بخط الس ّيد مجال الدين بن طاووس (عبد اهلل) بغري واو ،وهو أجود».
((( الشهيد:
أقول :الظاهر زيادة «و» كام يف املصدر ،إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.

السلمي ،واسمه :عبد اهلل بن حبيب» .الطبقات الكربى:
قال ابن سعد« :أبو عبد الرمحن
ّ
أيضا :التاريخ الكبري ،72/5 :معرفة الثقات ،26/2 :هتذيب الكامل:
 .172/6والحظ ً
.480/14
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و(((أصحابه من ربيعة(((:
[ ]1203زيد
[]1204وصعصعة ابنا صوحان
العبدي
[ ]1205وجويرية بن مسهر
ّ

َش ِهدَ مع أمري املؤمنني.

[ ]1206وصيفي بن فسيل -بالفاء املن ّقطة فوقها نقطة((( ،والسني املهملة ،والياء

املن ّقطة حتتها نقطتان (((-وكان ممّن خدم عل ًّيا ،وهو جدّ عبد امللك بن هارون بن

عنرتة.

[ ]1207وأبو سعيد عقيصان((( -بفتح العني املهملة ،والقاف قبل الياء املن ّقطة

حتتها نقطتان ،والصاد املهملة ،والنون بعد األلف -من بني تيم اهلل بن ثعلبة.
[ ]1208وعبد اهلل بن حجل
[ ]1209وعبد اهلل
[ ]1210ورياح ابنا احلارث بن((( بكر بن وائل

((( (ش) مل ترد« :و».
الربقي.5 :
((( الحظ :رجال
ّ
((( (ح) :املنقطة( .م ،عة) مل ترد« :بالفاء املن ّقطة فوقها نقطة».
((( (عة) زيادة« :الشيبانيّ » .وهو موافق للمصدر إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
عقيصاّ ،
التيمي ،كان من
كويف ،يقال:
«عقيصا» .قال العقيليّ « :دينار أبو سعيد
((( الصواب:
ً
ً
ّ
أيضا :اجلرح والتعديل،430/3 :
الرافضة» .ضعفاء
العقييل ،42/3 :الرقم .469 :والحظ ً
ّ
ميزان االعتدال.30/2 :
((( ّ
لعل الصواب« :من».
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«وأصحابه من اليمن»(((:
[ ]1211عابد((( بن رفاعة -بكرس الراء املهملة والفاء بعدها والعني املهملة بعد

األنصاري
األلف -بن رافع بن جذيمة((( -باجليم-
ّ
األنصاري
[ ]1212وعبد الرمحن بن أيب ليىل
ّ
شهد معه.
األنصاري
[ ]1213وأبو بكر بن حزم
ّ
الكندي
[ ]1214وحجر بن عدي
ّ
[ ]1215واألصبغ بن نباتة
النخعي
[ ]1216وكميل بن زياد
ّ

النخعي
[ ]1217ومالك بن احلارث((( األشرت
ّ

بضم
[ ]1218وحبة -باحلاء املهملة قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة -بن ُجوين-
ّ
(((
العرين
اجليم ،والنون بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان-
ّ
الربقي.6 :
((( رجال
ّ
البخاري« :عباية بن رفاعة
((( (هـ)« :عائذ»( ،ت ،حج)« :عائد» .ولكن الصواب« :عباية» .قال
ّ
أيضا:
األنصاري
ابن رافع بن خديج
احلارثي» .التاريخ الكبري ،73/7 :الرقم .335 :والحظ ً
ّ
ّ
اجلرح والتعديل ،29/7 :الثقات ،281/5 :هتذيب الكامل.268/14 :
((( (عة)« :جزيمة»( .عش)« :جديمة»( .ح) «:خدجية» .ويف املصدر« :خزيمة»ّ .إال ّ
أن الصواب:
«خديج» .الحظ :اهلامش السابق.
((( (ع) زيادة« :و» .والصواب ما يف املتن ،كام ال خيفی.
«العريني»( ،س)« :العری» .والصواب ما يف املتن .الحظ :الطبقات الكربى:
((( (حج ل):
ّ
 ،177/6التاريخ الكبري ،93/3 :تاريخ بغداد.269/8 :
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[ ]1219وأبو عبد اهلل ال َب َج ّيل
[ ]1220وأبو أراكة ال َب َج ّيل

[ ]1221وأبو حية ،بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد احلاء املهملة.
األمحيس
[ ]1222وطارق -بالقاف -بن شهاب
ّ
األزدي
[ ]1223وخمنف بن سليم
ّ

[ ]1224وأبو ظبيان -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الياء املن ّقطة حتتها نقطتان-

اجلنبي ،باجليم والنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة(((.
ّ
اجلهني
[ ]1225وزيد بن وهب
ّ
[ ]1226وأبو صادق

(((

[]1227كليب
احلرمي(((  ،باحلاء املهملة ،والراء((( ،وامليم.
ّ

األزدي.
[ ]1228وربيعة((( بن ناجذ -بالنون ،واجليم ،والذال املعجمة-
ّ
األزدي.
بضم الباء والدال املهملة بعد الراء-
ّ
[ ]1229وأبو ُبردةّ -
((( (ش) « :ثقة».
((( جعله يف املطبوعة -تب ًعا لظاهر املصدر -كنية لالحقه .الحظ :اهلامش الالحق.
اجلرمي ،أبو
«اجلرمي» .قال ابن ح ّبان« :كليب بن شهاب
«احلزمي» .ولكن الصواب:
((( (عش):
ّ
ّ
ّ
أيضا :أسد الغابة ،253/4 :هتذيب الكامل211/24 :
عاصم» .الثقات .337/5 :والحظ ً
((( (عش)« :الزاي».
((( (عة)« :ربيع» .وهكذا يف املصدرّ .إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متفقة علی ما أثبتناه وهو
الصواب .قال ابن سعد« :ربيعة بن ناجذ
عيل .»الطبقات الكربى:
ّ
األزدي ،روى عن ّ
أيضا :التاريخ الكبري ،281/3 :معرفة الثقات ،359/1 :اجلرح والتعديل:
 .226/6والحظ ً
.473/3
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[ ]1230وأبو
البخرتي ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واخلاء املعجمة والتاء املن ّقطة
ّ

فوقها نقطتان والراء.

(((
أخريا.
[ ]1231و سعيد بن فريوز ،بالفاء والزاي ً

بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء املهملة بعدها الياء
[ ]1232وهبرية بن بريمّ -

احلمريي.
املن ّقطة حتتها نقطتان-
ّ

[ ]1233وعبد خري
اخل�يراين(((  ،باخلاء املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ّ

والراء ،والنون بعد األلف.

بضم اجليم ،والياء بعد العني املهملة -مهدان
[ ]1234وجعيدّ -

(((

داين
[ ]1235وعمرو بن مر َ
الـه ْم ّ

(((

داين
[ ]1236ونميلة َ
الـه ْم ّ

داين
[ ]1237وهاين بن هاين َ
الـه ْم ّ

ثم قال« :ومن املجهولني((( من أصحاب أمري املؤمنني.(((»
ّ

((( الظاهر زيادة« :و» ،كام يف املصدر.

الكويف» .التاريخ الكبري.506/3 :
الكلبي،
البخرتي،
البخاري« :سعيد بن فريوز أبو
قال
ّ
ّ
ّ
ّ
أيضا :اجلرح والتعديل.54/4 :
والحظ ً
علـي
«اخليوانـي» .قال ابن سعد« :عبد خري بن يزيد
((( الصواب:
اخليوانـي من مهدان ،روى عن ّ
ّ
ّ
أيضا:
ابن أيب طالب وشهد معه ص ّفني وبارز وقتل» .الطبقات الكربى .221/6 :والحظ ً
اجلرح والتعديل ،37/6 :تاريخ بغداد.126/11 :
«مهدانـي»( .ت ،ش)« :مهذان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
ّ
اهلمذانـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش)«:
ّ
ِ
((( الأَولی ذكر هوالء يف القسم الثاين.
الربقي.7 :
((( رجال
ّ
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[ ]1238أبو مجيلة

((( و(((

[َ ]1239ع ْن َبسة((( -بالنون بعد العني املهملة -بن ُجبري  ،باجليم املضمومة -روى

عنه عبد األعىل.

[ ]1240وأبو ماوية -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد الواو -بن وهب((( بن

األجدع -باجليم والدال املهملة -بن أسد(((.

بضم السني ،واخلاء املعجمة.
[ ]1241وأبو سخيلةّ ،
[ ]1242و(((عاصم بن طريف ،بفتح الطاء.
[ ]1243وميرسة ،بالسني املهملة بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
عيل
[ ]1244وربيعة بن ّ

((( (ع)« :أبو جهل».
ً
مستقال كام
((( ظاهر املصدر -ورصيح املطبوعة -أنّه كنية للعنوان اللاّحقّ ،إال أنّه جعلناه عنوانًا
الطويس ،الرقم.755 :
يف رجال
ّ
((( (هـ)« :عيينة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س)« :وهيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ع ،ت ،حج ،عش)« :أشد».
ِّ
«بخط الس ّيد مجال الدين :بن راشد».
الشهيد:

الربقي. 7 :
أقول :هكذا يف املصدر .الحظ :رجال
ّ

((( (عة) مل ترد« :و» .وهكذا يف املصدر ،فعليه «أبو سخيلة» كنية لعاصمّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا
مسمى .عن:
متّفقة علی ما أثبتناه ،ولعله الصواب .قال ِّ
املز ّي« :أبو سخيلة  ،غري منسوب ،وال ّ
الغفاري» .
وعيل بن أيب طالب ،وأيب ذر
الفاريس ،
سلامن
ّ
ّ
ّ
قال أبو زرعة« :ال أعرف اسمه» .هتذيب الكامل ،341/33 :الرقم.7382 :
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وأبو إسحاق يروي((( عنه.
(((
األول من هذا الكتاب(((،
فهذا ما أردت إثباته ممَّا قاله
يتم القسم َّ
الربقي ،وبه ُّ
ّ

ويتلوه بحمد اهلل و َمنِّه((( القسم الثاين يف((( املجروحني و َمن((( أتو َّقف يف حديثه.
والـــحــــــمــــــدُ هلل وحـــــده(((،
وصــ َّلـــى اهللُ عـلــى ســ ِّيــد
ـحـمـد
ــرسـلـيــن ُم َّ
الـم َ
ُ
وعرتته الطاهرين
تسليمـا
وس َّلم
ً
كـثـيـرا
ً

(((

...
.

((( (عة)« :روی».
((( (س)« :بام قاله».
البهائي« :من نسخة عليها ّ
خط املصنّف مجلة ما يف هذا املخترص من الرجال الثقات بالتحرير
(((
ّ
واحلساب ألف رجل ومائة ومخسة وأربعون رجلاً  ،واهلل اعلم».
((( (عة) :مل ترد« :ومنّه».
((( (ع)« :من».
((( (ع)«:أن».
((( (عة) :مل ترد« :واحلمد هلل وحده».
حممد وآله الطاهرين واحلمد
«حممد
((( (عة):
النبي األ ّم ّي وآله الكرام»( ،ت ،س)« :س ِّيدنا َّ
ّ
َّ
«حممد وآله املعصومني
هلل ّ
حممد وآله الط ّيبني الطاهرين»( ،م)َّ :
رب العاملني»( ،ش)« :س ِّيدنا َّ
حممد
كثريا وحسبنا اهلل ونعم الوكيل»( ،عش)« :س ِّيدنا َّ
وأمنائه وصحبه املتأ ِّدبني بآدابه وس َّلم ً
وآله الطاهرين».
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الفهار�س الفنية

فهر�س الآيات الكرمية
ِ
ِ
ـح ْسنَى﴾
ين َس َب َق ْ
ت َل ُـه ْم منَّا ا ْل ُ
﴿إِ َّن ا َّلذ َ

األنبياء48 :101/
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فهر�س الأحاديث ال�شريفة
مي] فإنَّك وأباك من رشطة اخلميس ح ًّقا،
أمري املؤمنني :ابرش يا ابن حييى [عبد اهلل بن حييى احلَضرْ َ ّ
لقد أخربين رسول اهلل باسمك واسم أبيك يف رشطة اخلميس ،واهلل سماَّ كم يف السامء رشطة اخلميس
135
حممد
عىل لسان نب ِّيه ّ
خيارا يف اآلخرة فلتنظر إليه [عيسى بن
خيارا يف الدنيا
أبو عبد اهلل :إذا أردت أن تنظر إليه
ً
ً
216
أيب منصور]
الفاريس وأبو ذر واملقداد قلت :فعماَّ ر؟ قال :كان
أبو جعفر :ارتدَّ الناس إلاَّ ثالثة نفر :سلامن
ّ
ثم قال :إن أردت الذي مل ّ
245
يشك ومل يدخله يشء فاملقداد
ثم رجع ّ
جاض جيضة ّ

الكاهيل وعياله
عيل بن َي ْقطني ،فقال له :اضمن يل
أبو احلسن :ووصىَّ به [عبد اهلل بن حييى
ّ
الكاهيل] ّ
ّ
157
أضمن لك اجلنّة

أبو هاشم داوود بن القاسم
حممد صاحب العسكر كتاب يوم وليلة
ّ
اجلعفري :عرضت عىل أيب ّ
ليونس ،فقال :تصنيف من هذا؟ قلت :تصنيف يونس موىل آل َي ْقطني ،فقال :أعطاه اهلل ِّ
بكل حرف
461
نورا يوم القيامة
ً
ٍ
ّ
راض ورسول اهلل واهلل
إن أبا احلسن أقسم أنّه عنه [عبد اهلل بن ُجنْدَ ب]

139

خريا
الصادق :أما إنّه [عبد اهلل بن سنان] يزيد عىل الس ّن ً

139

هم بارك له يف صفقة يمينه
كان رسول اهلل دعا له [عرفة
ّ
األزدي] ،فقال :ال َّل َّ

ّ
القم ّي] وقال له :أنت منّا أهل البيت
إن الصادق ق ّبل بني عينيه [عيسى بن عبد اهلل ِّ
أبو عبد اهللّ :
إن أبا جعفر كان يباهي بالط َّيار

255
219
330

حممد بن إسامعيل بن بزيع قال الرضاّ :
إن هلل تعاىل بأبواب الظاملني من نور اهلل به الربهان ومكن له يف
ّ
البالد ،ليدفع هبم عن أوليائه ويصلح اهلل تعاىل هبم أمور املسلمني ،إليهم ملجأ املؤمنني من الرضر ،وإليه
يفزع ذو احلاجة من شيعتنا ،هبم يؤمن اهلل روعة املؤمن يف دار الظلمة ،أولئك املؤمنون ح ًّقا ،أولئك أمناء
501

اهلل يف أرضه ،أولئك نور اهلل يف رع َّيتهم يوم القيامة ،ويزهر نورهم ألهل الساموات كام تزهر الكواكب
الزهر َّية ألهل األرض ،أولئك من نورهم نور القيامة وتيضء منهم القيامة ،خلقوا واهلل للجنّة وخلقت
اجلنَّة هلم ،فهني ًئا هلم ،ما عىل أحدكم إن لو شاء لنال هذا ك ّله ،قال :قلت له :بامذا جعلني اهلل فداك ،قال:
296
حممد
فيرسنا بإدخال الرسور عىل املؤمن من شيعتنا ،فكن منهم يا ّ
تكون معهم ّ
اإلمام احلسنّ :
إن ح ّبنا ليساقط الذنوب من بني آدم كام تساقط الريح الورق من الشجر

34

إن سفيان [سفيان بن أيب ليىل] عاتب احلسن بقوله :يا ّ
أبو جعفرّ :
مذل املؤمنني
ِ
ِ
أبو عبد اهللّ :
ـح ْسنى﴾ 48
ين َس َب َق ْ
ت َل ُـه ْم منَّا ا ْل ُ
إن سنان بن عبد الرمحن من أهل قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
34

أبو احلسن موسىّ :
عيل وحواري
إن عامر بن عبد اهلل بن جذاعة من حواري أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
225
حممد
جعفر بن ّ
أبو احلسن موسىّ :
عيل وحواري
إن عبد اهلل بن أيب يعفور من حواري أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
151
حممد
جعفر بن ّ
أبو احلسنّ :
إن عبد اهلل بن ُجنْدَ ب ملن املخبتني

أبو عبد اهللّ :
حيب أصحاب أبيه
إن فضيلاً من أصحاب أيب ،وإنيّ
ألحب الرجل أن ّ
ّ

151
261

أبو جعفر :يا ابن ميمون ،كم أنتم بمكّة؟ قلت :نحن أربعة ،قال :إنّكم نور اهلل يف ظلامت
155
األرض

أبو احلسن موسى بن جعفرّ :
عيل وابنه جعفر بن
حممد بن مسلم من حواري أيب جعفر ّ
إن ّ
حممد بن ّ
328
حممد الصادق
ّ

أبو عبد اهلل الصادقّ :
األسدي] ،وإنيّ ألعرف
إن ملكًا يلقي الشعر عليك [عبد اهلل بن غالب
ّ
137
ذلك امللك
حممد قالّ :
متس من مات وهو يقول هبذا األمر
إن النار ال ّ
جعفر بن ّ

162

اإلمام الرضاّ :
عيل وفاطمة إذا عرفهم اهلل هذا األمر مل يكونوا كالناس
إن ولد ّ

114

ّ
ترحم عليه [عبد اهلل بن أيب يعفور] ،وقال :إنّه كان يصدق علينا
إن الصادقّ 

152

اإلمام الباقر واإلمام الصادق هَّأنام ضمنا لعلباء بن دراع وأليب بصري اجلنّة
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اإلمام الصادق :أنّه [عيسى بن أيب منصور] خيار يف الدنيا وخيار يف اآلخرة
أبو عبد اهلل :إنّه [سنان] ال يزداد عىل الكرب إلاَّ
خريا
ً

502

216
48

أبو عبد اهلل :أنّه [نجم بن أعني] جياهد يف الرجعة

422

وأحب أباك ح ًّبا شديدً ا
أبو جعفر :إنيّ أح ّبك [صالح بن ميثم]
ّ
محلته
ا ُمل ِغرية بن توبة
محلت هذا الفتى يف أم��ورك؟ فقال :إنيّ ّ
املخزومي :قلت أليب احلسنّ :
ّ
405
محلنيه أيب
ما ّ
اإلمام الصادق :إنيّ ألعدّ ك ألمر عظيم يا أبا السيار ِ
 404و405
[م ْس َمع بن عبد امللك]
ّ
64

حممد بن إسامعيل بن بزيع قال :سألت أبا جعفر أن يأمر يل بقميص من قمصه أعدّ ه لكفني ،فبعث
ّ
298
به إ ّيل ،قال :فقلت له :كيف اصنع به ُجعلت فداك ،قال :انزع أزراره

أسمي دا ّبتك ،أو قال :أدعو لدا ّبتك
أبو عبد اهلل :إنيّ ألدعو لك [عبد امللك بن عمرو] حتّى ّ

183

أيعز عىل اهلل أن يغفر
البزاز] وقيل :إنّه كان يرشب النبيذ ،فقالّ :
ترحم أبو عبد اهلل عليه [أبو هريرة ّ
ّ
484
عيل رشب النبيذ واخلمر؟!
ّ
ملحمد بن ّ

كان أبو عبد اهلل إذا نظر إىل الفضيل بن يسار مقبلاً قال :بشرِّ املخبتني
أبو عبد اهلل :بشرِّ املخبتني باجلنّة :بريد بن معاوية ِ
وحممد
البخرتي
الع ْج ّيل وأبو بصري ليث بن
ّ
ّ
املرادي ّ
ابن مسلم وزرارة بن أعني ،أربعة نجباء ،أمناء اهلل عىل حالله وحرامه ،ولوال هؤالء النقطعت آثار
284
النبوة واندرست
ّ
261

النحوي ،عن أيب عبد اهلل قال :بلغني أنّك تقعد يف اجلامع فتفتي الناس؟ قلت:
معاذ بن مسلم
ّ
نعم ،وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ،إنيّ أقعد يف املسجد فيجي الرجل فيسألني عن
اليشء ،فإذا عرفته باخلالف لكم أخربته بام يفعلون ،وجييء الرجل أعرفه بح ّبكم ومو ّدتكم ،فأخربه
بام جاء عندكم ،وجييء الرجل ال أعرفه وال أدري من هو ،فأقول :جاء عن فالن كذا وجاء عن
403
فالن كذا ،فادخل قولكم فيام بني ذلك ،قال :فقال يل :اصنع كذا فإنيّ كذا اصنع
ّ
ترحم عىل املختار
إن الصادقّ 

394

ّ
ترحم عليه [كليب بن معاوية]
إن الصادقّ 

279

عيل بن احلسني بن عبد اهلل يسأله الدعاء يف زيادة عمره حتّى
أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،قال :كتب إليه ّ
114
حيب فكتب إليه يف جوابه :تصري إىل رمحة اهلل تعالی خري لك فتوفيِّ الرجل باخلزيم َّية
يرى ما ّ
خريا،
أبو جعفر الثاين : جزى اهلل صفوان بن حييى ّ
وحممد بن سنان وزكر َّيا بن آدم وسعد بن سعد عنّي ً
478
فقد وفوا يل
عبد العزيز بن املهتدي :سألت الرضا فقلت :إنيّ ال ألقاك يف ّ
كل وقت فعن من آخذ معامل ديني؟
503

462

فقال :خذ من يونس بن عبد الرمحن

احلضيني :قلت أليب جعفرّ :
خصيص
إن أخي م��ات ،فقال :رحم اهلل أخ��اك فإنّه كان من ّ
ّ
332
شيعتي
عيل بن ميمون الصائغ قال :دخلت عليه -يعني أبا عبد اهلل -أسأله ،فقلت :إنيّ أدين اهلل بواليتك
ّ
 104و105
ووالية آبائك وأجدادك فادع اهلل أن يث ّبتني ،فقال :رمحك اهلل رمحك اهلل
عيل بن عقبة ،عن أبيه ،قال :قلت أليب عبد اهللّ :
إن لنا خاد ًمة ال تعرف ما نحن عليه ،وإذا
ّ
وحق الذي إذا ذكرمتوه بكيتم ،فقال :رمحكم اهلل من
أذنبت ذن ًبا وأرادت أن حتلف بيمني قالت :ال ّ
235
أهل البيت
ّ
أن الصادق زار قربه [عبد امللك بن أعني] باملدينة مع أصحابه
ّ
خريا
إن أبا جعفر سأل اهلل تعالی أن جيزيه [سعد بن سعد] ً

اإلمام الصادق :سدير عصيدة ّ
بكل لون

183
16
50

إسامعيل بن عبد اخلالق :ذكر أبو عبد اهلل أيب فقال :صلىّ اهلل عىل أبيك ثال ًثا

250

ّ
مرات
إن الرضا ضمن ليونس اجلنّة ثالث ّ

462

ّ
إن الباقر ضمن لعلباء بن دراع اجلنّة
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ثم مجعت ذلك املاء
واصل ،قال :طليت أبا احلسن بالنورة فسددت خمرج املاء من احلماّ م إلی البئرّ ،
428
وتلك النورة وذلك الشعر فرشبته ك ّله

العبدي ،يشري إىل الشيعة
اإلمام الصادق :ع ّلموا أوالدكم شعر
ّ

خرج فيه :غفر اهلل لك ذنبك ،ورمحنا وإ ّياك ،وريض عنك برضاي عنك

36

189

أبو بصري :قلت أليب عبد اهلل :ارتدّ الناس إلاَّ ثالثة :أبو ذر واملقداد وسلامن ،فقال أبو عبد اهلل:
482
األنصاري
فأين أبو ساسان وأبو عمرة
ّ
العمري -ريض اهلل عنه برضائي عنه -وتس ّلم وتعرفه
املايض :فال خترج ّن من البلد حتّى تلقی
ّ
481
ويعرفك ،فإنّه الطاهر األمني العفيف القريب منّا وإلينا
عبد اهلل بن أيب يعفور :قلت أليب عبد اهلل :إنّه ليس ّ
كل ساعة ألقاك وال يمكن القدوم ،وجييء
الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي ّ
حممد بن مسلم؟
كل ما سألني عنه ،قال :فام يمنعك عن ّ
327
وجيها
فإنّه قد سمع من أيب وكان عنده
ً

خريا
أبو جعفر :قد أحسنت [أبو طالب ِّ
القم ّي] فجزاك اهلل ً
504

478

حممد احلسن
صح له محل
ّ
العسكري يعرفه أ ّن��ه ما ّ
حممد بن مه��ام :كتب أيب إىل أيب ّ
عيل ّ
أبو ّ
بولد ،ويعرفه ّ
أن له محلاً وسأله أن يدعو له يف تصحيحه وسالمته وأن جيعله ذك� ً�را نجي ًبا من
مواليهم فو ّقع عىل رأس الرقعة ّ
315
ذكرا
بخط يده :قد فعل ذلك،
ّ
فصح احلمل ً

عيل بن جعفر بن األس��ود يسأله أن يوصل
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه عىل يد ّ
كاتب ّ
له رقعة إىل الصاحب ويسأله فيها الولد ،فكتب إليه :قد دعونا اهلل لك بذلك وس�ترزق
ولدين ذكرين خيرِّ ين ،فولد له أبو جعفر وأبو عبد اهلل من أ ّم ولد ،وكان أبو عبد اهلل احلسني بن
99
عبيد اهلل يقول :سمعت أبا جعفر يقول :أنا ولدت بدعوة صاحب األمر ويفتخر بذلك
عيل املحمودي ،قال :كتب إ ّيل أبو جعفر -بعد وفاة أيب :-قد ميض أبوك ريض اهلل عنه وعنك
أبو ّ
334
وهو عندنا عىل حال حممودة ،ولن تبعد من تلك احلال
حممد بن ش��اذان بن نعيم يقول :مجع عندي مال الغريم ،فأنفذت به إليه وألقيت فيه شي ًئا
ّ
من صلب مايل ،قال :فورد يف اجلواب :قد وصل إ ّيل ما أنفذت من خاصة مالك ،فيها كذا وكذا
335
تق ّبل اهلل منك
إن أبا جعفر كان حيبه ِ
ّ
صابرا يف
شاكرا يف الرخاء،
[م ْي َثم بن حييى] ح ًّبا شديدً ا ،وأنّه كان مؤمنًا
ّ
ً
ً
410
البالء
وصف [عروة القتّات] للصادق هّأنم جيتمعون عنده وير ّد ذلك إليكم ،قال :ال بأس

248

وقسم فينا املال عىل
أبو جعفر :ال تس ّبوا املختار ،فإنّه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا ّ
وزوج أراملنا َّ
393
العرسة
عبد اهلل بن عثامن :ذكر عند أيب عبد اهلل أبو حنيفة سابق احلاج ،وأنّه يسري يف أربعة عرش ،فقال:
 23و24
ال صالة له

حممد
العسكري قال :ال جيمع عىل امرئ بني عثامن وأبو عمرو ،وأمر بكرس كنيته فقيل
ّ
أبو ّ
ِ
234
مري
الع ّ

�أس��ف أم�ير املؤمنني بموته [م��ال��ك ب��ن احل���ارث األش�ت�ر] ،وق���ال :لقد ك��ان يل ك�ما كنت
ت� ّ
395
لرسول اهلل
رضيسا؟ فقال ل��ه :مل س�ّم�اّ ك أبوك
سميت [عبد امللك بن أع�ين] ابنك
ً
اإلم��ام الصادق :مل ّ
182
جعفرا
ً
احللبي]
اإلمام الصادق :ليس هلؤالء يف الفقه مثله [کتاب
ّ
505

172

الصادق :ما اسمك ِ
[م ْس َمع بن عبد امللك]؟ فقال :مسمع ،فقال :ابن من؟ فقال :ابن مالك ،فقال:
405
بل أنت مسمع بن عبد امللك
حب الرياسة،
بأرض يف دين املسلم من ّ
أبو احلسن :ما ذئبان ضاريان يف غنم قد غاب عنها رعاؤها ّ
68
حيب الرياسة
ثم قال :لكن صفوان ال ّ
ّ

عيل بن َي ْقطني ،فإنّه ما زال معي وما فارقني
أبو احلسن :ما عرض يف قلبي أحد وأنا يف املوقف إلاَّ ّ
89
حتَّى أفضت
اجلعفري :قلت أليب جعفر :ما تقول يف هشام بن احلكم ،فقال :ما كان أذ ّبه عن
داوود أبو هاشم
ّ
432
هذه الناحية

اإلمام الصادق :ما كان مع أمري املؤمنني من يعرف ح ّقه إلاَّ صعصعة وأصحابه
أبو عبد اهلل :ما وجدت أحدً ا يقبل وصيتي ويطيع أمري إلاَّ عبد اهلل ابن أيب يعفور

71

152

�ب أن ي��رى رج�ًل�اً من أه��ل اجلنّة فلينظر إىل ه��ذا [عيسى بن أيب
اإلم��ام الصادق :من أح� ّ
216
منصور]

التل فله اجلنّة ،فقال لرسول اهلل :ما بيني وبني اجلنّة إلاَّ
ّ
رسول اهلل :من جاوز هذا ّ
التل؟
عم له :إن أنا جاوزت
ثم قال ابن ّ
فقال له رس��ول اهلل :نعم ،فرضب بسيفه حتى ج��اوزهّ ،
ثم أقبال خيتصامن يف
عمي ،فقال له رسول اهلل :نعم ،فمىض حتّى ج��اوزهّ ،
فيل مثل ما البن ّ
455
قتيل قتاله ،فقال هلام رسول اهلل :أبرشكام ،فكالكام قد استوجب اجلنّة
أمري املؤمنني :من دخل داره [النعامن بن ُص ْهبان] فهو آمن

413

فسمي هبذا االسم
أبو عبد اهلل :كان يقول له [ناجية بن عامرة] :نج نجيةّ ،

421

اإلمام الصادقّ بره ّ
القم ّي] من أهل بيت املختار
وبشه ،وقال :هذا [عمران بن عبد اهلل ِّ

227

أهم األمور إ ّيل أمن
القم ّي
ّ
األشعري :قلت أليب احلسن الرضا :أسألك عن ّ
املرزبان بن عمران ِّ
407
شيعتكم أنا؟ فقال :نعم قال قلت :اسمي مكتوب عندكم؟ قال :نعم
اإلمام الصادق قال :هذا [عمرو بن أيب ِ
209
احلاج
الـم ْقدام] أمري
ّ
القم ّي] نجيب من قوم نجباء يعني أهل قم
اإلمام الصادق قال :هذا [عمران بن عبد اهلل ِّ

228

املايض :يا أبا إسحاق ،اقرأ كتابنا عىل الباليل فإنّه الثقة املأمون العارف بام جيب عليه،
املحمودي عافاه اهلل ،فام أمحدنا له لطاعته ،فإذا وردت بغداد فاقرأه عىل الدهقان وكيلنا
واقرأه عىل
ّ
481
وثقتنا والذي يقبض من موالينا
506

اجلعفري ،قال :قال العبد الصالح لسليامن بن جعفر :يا سليامن ،ولدك
عن سليامن بن جعفر
ّ
مرتني؟ قال :نعم وأنت جلعفر؟ قال :نعم،
عيلّ 
رسول اهلل؟ قال :نعم قال :وول��دك ّ
12
قال :لوال الذي أنت عليه ما انتفعت
كف أيب عبد اهلل ودموعه جتري عىل خدّ يه،
زيد
الشحام ،قال :إنيّ ألطوف حول الكعبة وك ّفي يف ّ
ّ
شحام إنيّ طلبت إىل إهلي يف سدير
ثم قال :يا ّ
فقال :يا ّ
ثم بكى ودعاّ ،
شحام ما رأيت ما صنع ربيّ إ ّيلّ ،
 49و191
وعبد السالم بن عبد الرمحن ،وكانا يف السجن ،فوهبهام يل وخلىّ سبيلهام
عيل
أبو عبد اهلل :يا عجالن ،كأنيّ انظر إليك إىل جنبي والناس يعرضون ّ
مرتنيّ ،
كل ذلك ّ
يؤخره اهلل تعاىل بصلتك
مرة وال ّ
أبو جعفر :يا ميرس ،أما إنّه قد حرض أجلك غري ّ
402
قرابتك
250

507

فهر�س �أ�سماء املع�صومني
 40و 47و 133و 134و 135و 136و 139و 173و 197و235
رسول اهلل
و 255و 289و 290و 395و 448و455

 9و 12و 20و 21و 29و 33و 39و 41و 45و 59و 71و83
أمري املؤمنني
و 87و 129و 133و 134و 135و 171و 173و 197و 209و 210و 211و 226و 227و233
و 235و 240و 249و 252و 255و 273و 275و 279و 283و 289و 290و 291و395
و 399و 400و 413و 435و 448و 455و 473و 477و 478و 484و 485و 486و487
و 490و 491و493
اإلمام احلسن

اإلمام احلسني

السجاد
اإلمام
َّ

اإلمام الباقر

 34و 40و171

 40و 87و 136و 137و 171و 197و243

 19و 21و 40و 58و 93و 153و 294و 427و 428و449

 10و 34و 51و 64و 128و 137و 151و 152و 153و154

و 155و 163و 172و 181و 183و 187و 195و 225و 229و 245و 251و 252و254
و 261و 280و 283و 327و 328و 329و 330و 331و 332و 336و 358و 393و397
و 402و 404و 410و 426و 479و484

 10و 12و 14و 22و 23و 24و 26و 35و 36و 40و 43و 45و 48و49
اإلمام الصادق
و 50و 51و 53و 54و 57و 58و 63و 65و 71و 75و 79و 87و 105و 106و 109و115
و 126و 127و 128و 137و 138و 143و 151و 152و 153و 154و 156و 157و162
و 163و 165و 166و 167و 168و 172و 174و 175و 179و 181و 182و 183و184
و 185و 191و 195و 200و 201و 202و 203و 205و 206و 209و 211و 212و213
و 216و 217و 219و 220و 221و 222و 224و 225و 227و 228و 229و 231و235
و 237و 239و 241و 246و 248و 250و 251و 254و 256و 261و 265و 266و267
509

و 271و 275و 279و 280و 283و 284و 285و 291و 292و 318و 327و 328و329
و 336و 345و 350و 351و 352و 356و 357و 358و 359و 360و 380و 381و382
و 387و 389و 394و 395و 397و 400و 401و 403و 404و 408و 409و 410و418
و 419و 421و 422و 426و 427و 431و 433و 434و 435و 437و 440و 449و450
و 451و 453و 457و 459و 463و 464و 466و 468و 482و484

 12و 14و 19و 22و 26و 27و 30و 35و 43و 57و 75و 88و89
اإلمام الکاظم
و 91و 106و 109و 112و 137و 138و 139و 143و 151و 157و 159و 175و 181و185
و 186و 201و 225و 241و 256و 267و 292و 293و 296و 299و 300و 328و330
و 331و 339و 351و 358و 381و 383و 387و 401و 405و 410و 415و 419و422
و 428و 431و 433و 441و 443و 451و 456و 461و 463و 473و 474و481

 11و 16و 27و 31و 68و 89و 91و 92و 93و 104و 111و112
اإلمام الرضا
و 113و 114و 117و 118و 128و 139و 140و 141و 158و 164و 175و 177و189
و 192و 197و 210و 227و 263و 294و 295و 296و 298و 299و 301و 302و309
و 330و 331و 339و 346و 357و 359و 379و 383و 397و 401و 407و 410و419
و 432و 450و 456و 461و 462و 463و 465و 466و 467و 479و483
 16و 90و 92و 93و 94و 117و 233و 251و 263و 296و298
اإلمام اجلواد
و 302و 305و 322و 333و 339و 379و 393و 417و 432و 465و 467و 474و478
و479

 64و 92و 94و 115و 116و 303و 306و 307و 308و 338و415
اإلمام اهلادي
و 467و 474و 475و480
اإلمام
العسکري
ّ
و 347و 360و461

اإلمام
املهدي
ّ

 17و 94و 141و 168و 233و 234و 265و 307و 308و315
 99و 100و 122و 312و 325و 344و350

510

فهر�س الرجال
القاري
إبراهيم بن عبد اهلل
ّ

487

احلنظيل
التميمي
األصبغ بن نباتة
ّ
ّ
األزدي
األعلم
ّ

487
485

البال ّيل

481

491

األصبغ بن نباتة

485

الرباء بن عازب

الناجي
متيم بن خزيم
ّ

486

جعيد مهدان

493

485

جابر بن عبد اهلل

490

العبدي
جويرية بن مسهر
ّ

491

العرين
حبة بن جوين
ّ
الكندي
حجر بن عدي
ّ

491
481

الدهقان

494

عيل
ربيعة بن ّ
الرازي
ّ

481
489

العبيس
ربعي بن خراش
ّ
األزدي
ربيعة بن ناجذ
ّ

492
490

رياح بن احلارث بن بكر بن وائل

487

زاذان

511

األشجعي
زياد بن اجلعد
ّ

489

اجلهني
زيد بن وهب
ّ

492

490

زيد بن صوحان

488

األشجعي
سامل بن اجلعد
ّ

484

ستري

سدير بن حكيم

48

سعد بن أيب َخ َلف

15

487

سعد

القم ّي
سعد بن سعد بن األحوص بن سعد بن مالك
ّ
األشعري ِّ
القم ّي
سعد بن عبد اهلل بن أيب َخ َلف األشعري ِّ

17

سعيد بن أمحد بن موسى

22

مي
سعيد بن أيب اجلَ ْهم
القابويس ال َّل ْخ ّ
ّ
سعيد بن بيان

15
22
22
21

سعيد بن ُج َبري

26

سعيد بن َجناح

سعيد بن عبد الرمحن

24

سعيد بن املس َّيب

19

493

سعيد بن فريوز

يعي
سعيد بن يسار ُ
الض َب ّ

26

الس َل ِم ّي
رسي بن عبد اهلل بن يعقوب ُّ

54

النخعي
ّ
ُس َكينْ

52

33

سفيان بن أيب ليىل

33

سفيان بن يزيد

54

الديلمي
سالر بن عبد العزيز
ّ
512

سالم

51

حممد بن إسامعيل بن عبد اهلل بن موسى بن أيب األكرم
سالمة بن ّ

53

الفاريس
سلامن
ّ
سلمة بن كهيل

47

487

سليم بن قيس اهلال ّيل

486

سلم احلنّاط

حممد
سلمة بن ّ

53

54
11

عيل
سليامن بن جعفر بن إبراهيم بن ّ
حممد بن ّ
سليامن بن خالد بن دهقان بن نافلة

9

12

سليامن بن سفيان املسرتق

14

الكوزي
الض ِّب ّي
سليامن بن َسامعة َّ
ّ

13

اجلصاص
سليامن بن صالح ّ

9

سليامن بن مسهر

ُس َل ْيم بن َق ْيس اهلال ّيل
ُس َل ْيم ال َف َّراء

39
43
47

سنان أبو عبد اهلل
ِ
داين
سنْدي بن عيسى اهل َ ْم ّ

37

سورة بن كليب

51

37

حممد
سندي بن ّ

اجلعفي
ُس َو ْيد بن َغ َفلة
ّ

45

الديباجي
سهل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن سهل
ّ

30

سهل بن زاذويه

29

ُس َو ْيد بن مسلم القالء
سهل بن حنيف

513

45
29

29

سهل بن اهل ُ ْر ُمزان

األشعري
سهل بن ال َي َسع بن عبد اهلل بن سعد
ّ

30

العبدي
سيف بن مصعب
ّ

35

36

سيف بن سليامن التماَّ ر

60

شاذان بن اخلليل

489

العبيس
شبري بن شكل
ّ
شجرة بن ميمون بن أيب أراكة

60

شعيب بن أعني احلدَّ اد

57

عيل بن احلسني
شعيب مولی ّ

58

داين
صالح بن ّ
حممد اهل َ ْم ّ
اخلواري
صالح بن موسى
ّ

64

59

رشحبيل

57

العقرقويف
شعيب
ّ

59

شهاب بن عبد ر َّبه

63
64

صالح بن ميثم

66

الساباطي
صباح
ّ
زاري
حل ّذاء ال َف ّ
َص ّباح بن َصبِيح ا َ

65

القم ّي
صدقة بن ُبنْدار ِّ

71

َصبِيح الصائغ

71
71

َص ْع َص َعة بن ُصوحان

490

صعصعة بن صوحان
ِ
األسدي
الـم ِغرية
ّ
صفوان بن م ْهران بن ُ

69
67

صفوان بن حييى

490

صيفي بن فسيل

514

75

الض َّحاك
َّ

75

الشيباين
رضيس بن عبد امللك بن أعني
ّ
األمحيس
طارق بن شهاب
ّ

492

طالب بن َح ْو َشب بن يزيد بن احلارث

79

ظريف بن ناصح

83

79

طاهر غالم أيب اجليش

83

ظامل بن رساق

83

ظفر بن حمُ ْدُ ون

األنصاري
عابد بن رفاعة بن رافع بن جذيمة
ّ

491

عاصم بن ضمرة السلو ّيل

488

231

احلنفي
عاصم بن محيد احلنّاط
ّ

231

الكوزي
عاصم
ّ

480

العاصمي
ّ

494

عاصم بن طريف

عامر بن عبد اهلل بن جذاعة

225

الكناين
عامر بن واثلة
ّ
عبادة بن الصامت

487

226

عامر بن عبد قيس

249
487

األسدي
عباية بن ربعي
ّ

الع ّباس بن عامر بن رياح

199

عيل بن أيب سارة
ع ّباس بن ّ

199

197

الع ّباس بن عبد املطلب

197

عيل بن أيب طالب
الع ّباس بن ّ

197

الع ّباس بن معروف

515

198

الع ّباس بن موسى

الع ّباس بن موسى ّ
النخاس

197

الع ّباس بن هشام

198

199

ع ّباس بن الوليد بن َصبيح

199

اخلريزي
ع ّباس بن يزيد
ّ

عيل بن أيب شعبة
عبد األعىل بن ّ

237

عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب
عبد اهلل بن إبراهيم بن ّ
حممد بن ّ

163

األنباري
عبد اهلل بن أيب زيد أمحد بن يعقوب بن نرص
ّ

148

املذاري
عبد اهلل بن أيب العالء
ّ

165

ِ
دي
عبد اهلل بن أمحد بن َح ْرب بن م ْه َزم بن خالد الفزر ال َع ْب ّ

165

عبد اهلل بن بديل بن ورقاء

134

عبد اهلل بن جعفر

134

عبد األعىل موىل آل سام
عبد اهلل بن أيب رافع

عبد اهلل بن أيب طلحة

عبد اهلل بن أيب يعفور

عبد اهلل بن أمحد بن هَنيك
عبد اهلل بن ُبكَيرْ	

237
486
135
151
169
150

احلمريي
عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن مالك بن جامع
ّ

عبد اهلل بن ُجنْدَ ب ال َب َج ّيل
عبد اهلل بن احلارث بن بكر بن وائل

141
139
490
489

السلمي
عبد اهلل بن حبيب
ّ

167

احلجاج ال َب َج ّيل
عبد اهلل بن ّ
عبد اهلل بن حجل

490
516

167

القطرنبيل
عبد اهلل بن احلسني بن سعد
ّ
عيل بن أيب طالب
عبد اهلل بن احلسني بن ّ

الفاريس
حممد بن يعقوب
عبد اهلل بن احلسني بن ّ
ّ
األنصاري
محاد
عبد اهلل بن ّ
ّ

عبد اهلل بن َخ ّباب بن األرت
عبد اهلل بن ِخداش

136
168
164
134
158

عبد اهلل بن ِرباط

169
166

الشيباين
عبد اهلل بن زرارة بن أعني
ّ
عبد اهلل بن زيد

135
166

عبد اهلل بن سعيد

163

الكناين
عبد اهلل بن سعيد بن حيان بن أبجر
ّ
عبد اهلل بن سلمة

135

عبد اهلل بن شداد

137

138

عبد اهلل بن سنان بن طريف

الليثي
عبد اهلل بن شداد بن اهلاد
ّ

487

عبد اهلل بن الص ْلت

140

153

العامري
عبد اهلل بن رشيك
ّ

141

عبد اهلل بن طاووس

عبد اهلل بن طاهر النقاب

142

األشعري
عبد اهلل بن عامر بن عمران بن أيب عمر
ّ

165

األسدي
عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عتيبة
ّ

166

عبد اهلل بن الع ّباس

الفزاري
عبد اهلل بن عثامن بن عمرو بن خالد
ّ

133
168
153

عبد اهلل بن عجالن

517

152

عبد اهلل بن عطاء

136

عيل بن أيب طالب
عبد اهلل بن ّ

167

عبد اهلل بن عمر بن بكّار احلنّاط

األسدي الشاعر
عبد اهلل بن غالب
ّ

137

عبد اهلل بن الفضل بن عبد اهلل ببة بن احلارث بن ن َْو َفل بن احلارث بن عبد املطلب

166

احلرضمي
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ

162

احلضيني
حممد بن حصني
ّ
عبد اهلل بن ّ

158
161

الطياليس
حممد بن خالد بن عمر
عبد اهلل بن ّ
ّ
األسدي
احلجال
ّ
حممد ّ
عبد اهلل بن ّ

140

النهيكي
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ

167

168

الدعلجي
حممد بن عبد اهلل
ّ
عبد اهلل بن ّ

142

عبد اهلل بن مسكان

137

عبد اهلل بن مسلم بن عقيل
الـم ِغرية
عبد اهلل بن ُ

159
154

عبد اهلل بن ميمون بن األسود القداح

156

النجايش
عبد اهلل بن
ّ
وضاح
عبد اهلل بن ّ

162

عي
عبد اهلل بن الوليد السماّ ن الن ََّخ ّ

165

الكاهيل
عبد اهلل بن حييى
ّ
عبد اهلل بن يقطر

156

مي
عبد اهلل بن حييى ا َ
حلضرْ َ ّ

135
136
251

النهاوندي
عبد اجل ّبار بن املبارك
ّ

185

األزدي
عبد احلميد بن أيب العالء بن عبد امللك
ّ

عبد احلميد بن سامل الع َّطار

186
518

الطائي
عبد احلميد بن عواض
ّ

185

عبد خري اخلرياين

493

250

عبد اخلالق بن عبد ر َّبه

173

عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل

األنصاري
عبد الرمحن بن أيب ليىل
ّ

173

عبد الرمحن بن أيب نجران

176

491

األنصاري
عبد الرمحن بن أيب ليىل
ّ
عبد الرمحن بن أمحد بن جربويه

177

عبد الرمحن بن بديل بن ورقاء

173

176

عبد الرمحن بن أعني

175

احلجاج ال َب َج ّيل
عبد الرمحن بن ّ
القاشاين
عبد الرمحن بن احلسن
ّ

178

عبد الرمحن بن عبد ر ّبه

حممد بن أيب هاشم بن أيب هاشم ال َب َج ّيل
عبد الرمحن بن ّ
الفزاري
الرزمي
حممد بن عبيد اهلل
ّ
ّ
عبد الرمحن بن ّ
عبد الرحيم بن عبد ر ّبه

عبد السالم بن سامل ال َب َج ّيل
عبد السالم بن صالح

174
177
178
250
193
192
191

عبد السالم بن عبد الرمحن

254

دي
رامي ال َع ْب ّ
عبد الصمد بن بشري ال ُع ّ

عبد العزيز بن عبد اهلل بن يونس املوصليِّ ّ األكرب

187

القم ّي
حممد بن عبد العزيز
ّ
األشعري ِّ
عبد العزيز بن املهتدي بن ّ

188

عيل بن أيب طالب
عيل بن احلسن بن زيد بن احلسن بن ّ
عبد العظيم بن عبد اهلل بن ّ

252

لودي
جل ّ
عبد العزيز بن حييى بن أمحد بن عيسى ا َ

519

187

عبد الغ ّفار بن القاسم بن َق ْيس بن َق ْيس بن قهد

195

اهلاشمي
عبد الكريم بن عتبة
ّ

241

اجلازي
عبد الغ ّفار بن حبيب الطائي
ّ

195

اخلزاز
جل ْعفي ّ
عبد الكريم بن هليل ا ُ

241

األنصاري
عبد املؤمن بن القاسم بن َق ْيس بن َق ْيس بن قهد
ّ

254

مي
عبد امللك بن حكيم اخلَ ْث َع ّ

181

عبد امللك بن عبد اهلل

184

عبد امللك بن أعني

عبد امللك بن سعيد

182
181

الصرييف
عبد امللك بن عتبة الن ََّخعي
ّ

181

عبد امللك بن عمرو

183

183

عبد امللك بن عطاء

182

عبد امللك بن الوليد

عبد الواحد بن عبد اهلل بن يونس املوصليِّ ّ
عبيد بن احلسن

247
240
240

عبيد بن عبد اجلد ّيل

239

الشيباين
عبيد بن زرارة بن أعني
ّ
عبيد اهلل بن أيب رافع

171

احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
عبيد اهلل بن ّ

171

األشجعي
عبيدة بن اجلعد
ّ

488

172

الوضايف
عبيد اهلل بن الوليد
ّ

486

السلامين
عبيدة
ّ
عتيبة بن ميمون

256
255

عتيق بن معاوية بن الصامت
520

234

عثامن بن حامد

عثامن بن حنيف

233

عجالن أبو صالح

249

233

عثامن بن سعيد

252

عدي بن حاتم

485 ،255

األزدي
عرفة
ّ

248

عروة القتّات

256

العزيز بن زهري

عطية بن احلارث

257

األنصاري
عقبة بن عمرو
ّ

235

العالء بن فضيل بن يسار

223

العالء بن حييى املكفوف

224

علقمة بن قيس

249

235

عقبة بن خالد

223

العالء بن َرزين القالء

224

العالء بن املقعد

251

األسدي
علباء بن دراع
ّ

حممد بن عبيد اهلل بن احلسني
حممد بن احلسن بن ّ
عيل بن إبراهيم بن ّ
ّ

111

عيل بن أيب جهمة
ّ

128

القم ّي
عيل بن إبراهيم بن هاشم ِّ
ّ

121

عيل بن أيب محزة الثام ّيل
ّ

108

احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
ّ
ِ
الـمغرية
عيل بن أيب ُ
ّ

131

128

عيل بن أيب رافع
ّ

129
521

125

اآلميل
الطربي
عيل بن أمحد بن احلسني
ّ
ّ
ّ
الز ِّط ّي
عيل بن أسباط بن سامل ب ّياع ُّ
ّ

116

األشعري
عيل بن إسحاق بن عبد اهلل بن سعد
ّ
ّ

عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم بن حييى التماَّ ر
ّ
عيل بن إسامعيل الدهقان
ّ
عيل بن بشري
ّ

128
93
99

132
93

عيل بن بالل
ّ

عيل بن بالل بن أيب معاوية
ّ

124

عيل بن جعفر
ّ

115

94

عيل بن جعفر
ّ

89

حممد
عيل بن جعفر بن ّ
ّ

103

القزويني
عيل بن حاتم
ّ
ّ

الواسطي
حسان
ّ
عيل بن ّ
ّ

احلجاج
عيل بن احلسن بن ّ
ّ
عيل بن احلسن بن ِرباط ال َب َج ّيل
ّ
فضال بن عمر بن أيمن
عيل بن ّ
عيل بن احلسن بن ّ
ّ
عيل بن احلسني األصغر
ّ

109
101
118
97
87

عيل بن احلسني بن عبد اهلل
ّ

114

املسعودي
عيل
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
ّ

119

99

عيل بن احلسني بن عيل
ّ

القم ّي
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ِّ
ّ

حممد بن موسى بن إبراهيم بن موسى
عيل بن احلسني بن موسى بن ّ
ّ

داين
عيل بن احلسني اهل َ ْم ّ
ّ
عيل بن احلكم
ّ

99

101
94

114
522

الكويف
عيل بن احلكم
ّ
ّ

عيل بن أيب طالب
عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن الع ّباس بن ّ
ّ
عيل بن ُخ َليد
ّ

الكويف
عيل بن رئاب
ّ
ّ

95

127
104
94
87

األسدي
الوالبي
عيل بن ربيعة
ّ
ّ
ّ

القم ّي
الر ّيان بن َّ
الص ْلت األشعري ِّ
عيل بن َّ
ّ

116

القاساين
عيل بن سعيد بن رزام
ّ
ّ
جل ْهم بن ُب َكيرْ بن أعني
عيل بن سليامن بن احلسن بن ا َ
ّ

121

الكرخي
الرسي
عيل بن
ّ
ّ
ّ

السائي
عيل بن ُس َو ْيد
ّ
ّ
ِ
عي
عيل بن سيف بن َعمرية الن ََّخ ّ
ّ
عيل بن شجرة بن ميمون بن أيب أراكة النبال
ّ

106
122
90

128

القناين
اجلراح
عيل بن عبد الرمحن بن عيسى بن عروة بن ّ
ّ
ّ
القم ّي
عيل بن عبد اهلل العطار ِّ
ّ
القييس
عيل بن عبد اهلل بن غالب
ّ
ّ
عيل بن عبد اهلل بن مروان
ّ

128
126
120
128
116

عيل بن احلسني
عيل بن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ
ّ

112

األسدي
عيل بن ُع ْقبة بن خالد
ّ
ّ

126

الكليني
حممد بن إبراهيم بن ابان الرازي
ّ
عيل بن ّ
ّ

122

131

عيل بن عطية
ّ

اخلزاز
عيل بن عمران ّ
ّ

اهلمذاين
حممد
حممد بن إبراهيم بن ّ
عيل بن ّ
ّ
ّ
الربقي
حممد بن أيب القاسم عبد اهلل بن عمران
ّ
عيل بن ّ
ّ
األشعري
حممد بن َح ْفص
ّ
عيل بن ّ
ّ

523

127
132
122
127

125

حممد بن شريان
عيل بن ّ
ّ

حممد بن الع ّباس بن فسانجس
عيل بن ّ
ّ

125

عيل بن عمر بن َرباح
عيل بن ّ
حممد بن ّ
ّ

121

124

حممد بن عبد اهلل
عيل بن ّ
ّ

124

اخلزاز
عيل ّ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
ّ

98

حممد بن قتيبة
عيل بن ّ
ّ

حممد بن يوسف بن مهجور
عيل بن ّ
ّ

124

الشمشاطي
العدوي
حممد
ّ
ّ
عيل بن ّ
ّ

123

قي
حممد اخلَ َل ّ
عيل بن ّ
ّ

98

125

الكرخي
حممد
ّ
عيل بن ّ
ّ
ِ
ري
حممد املنْ َق ّ
عيل بن ّ
ّ
عيل بن املس َّيب
ّ

120
93
91

األهوازي
عيل بن مهزيار
ّ
ّ

104

عيل بن ميمون
ّ

عي
عيل بن النعامن األعلم الن ََّخ ّ
ّ

104
130

عيل بن ُن َع ْيم
ّ

البغدادي
عيل بن َي ْقطني بن موسى
ّ
ّ

87
92

عيل بن حييى بن احلسني
ّ

103

الرازي
اخلزاز
عيل ّ
ّ
ّ

246

عماّ ر بن مروان

245

عماّ ر بن يارس

اين
عمر أبو َح ْفص الر َّم ّ
الكلبي
عمر بن أبان
ّ

206
206
205

األبزاري
عمر بن أيب زياد
ّ
524

عمر بن خالد احلنّاط

207

السابري
عمر بن سامل صاحب
ّ

206

حممد بن عبد الرمحن بن ُأ َذ ْينَة
عمر بن ّ

203

عمران بن احلصني

227

205

عمر بن الربيع

204

حممد بن سليم الرباء
عمر بن ّ

201

حممد بن يزيد
عمر بن ّ

227

القم ّي
عمران بن عبد اهلل ِّ

احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
عمران بن ّ

229

األشعري
حممد بن عمران بن عبد اهلل
ّ
عمران بن ّ

227

الزيتوين
عمران بن موسى
ّ
األسدي
عمران بن ميثم بن حييى
ّ

229

عمران بن مسكان

229
229
257

عيل
ّ
العمركي بن ّ
األزدي
عمرو بن إبراهيم
ّ
عمرو بن أيب املِ ْقدام

213
209
213

عمرو بن أيب نرص

212

عمرو بن إلياس بن عمرو بن الياس ال َب َج ّيل
عمرو بن حريث

211

املدايني
عمرو بن سعيد
ّ

210

210

عمرو بن احلمق

اخلزاز
عمرو بن عثامن
الثقفي ّ
ّ

211

عمرو بن مر اهل َ ْمداين ّ

493

209

عمرو بن حمصن

525

عمرو بن مروان

213

العمري
ّ

481

214

عمرو بن منْهال
َعنْ َبسة بن بجاد

248

عوف بن احلارث

255

عون بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب

243

األسدي
ري
ّ
عيسى بن أعني اجلُ َر ْي ّ

220

عيسى بن السرَّ ِ ّي

220

494

َعنْ َبسة بن جبري

243

عون بن سامل

215

عيسى بن أيب منصور شلقان

215

عيسى بن جعفر بن عاصم

221

العرزمي
عيسى بن َصبيح
ّ

عيسى بن عبد اهلل بن سعد

222

عيص بن القاسم بن ثابت ال َب َج ّيل
فارس بن سليامن

256

218

القم ّي
عيسى بن عبد اهلل ِّ

268

األزدي
َفضالة بن أ ّيوب
ّ
ِ
ْدي
الفضل بن إسامعيل الكن ّ

265

الفضل بن شاذان بن اخلليل

263

الفضل بن عبد امللك

266

267
263

الفضل بن سنان

265

الفضل بن عبد الرمحن

265

األنباري
املرادي الصائغ
الفضل بن عثامن
ّ
ّ
526

262

حممد بن راشد
فضيل بن ّ

دي
ال ُف َض ْيل بن يسار الن َّْه ّ

261

الكويف
مي
ّ
فيض بن املختار اخلَ ْث َع ّ
القاسم بن بريد بن معاوية ِ
الع ْج ّيل
َُ ْ

271

البرصي
دي
ّ
القاسم بن الفضيل بن يسار الن َّْه ّ

271

قاين
القاسم بن ّ
حممد اخلُ ْل ّ
اهلمذاين
حممد
عيل بن إبراهيم بن ّ
القاسم بن ّ
ّ
حممد بن ّ

272
272

حممد األعشى املؤ ّدب
ُق َت ْيبة بن ّ

275

الساباطي
قيس
ّ

273

267
271

القاسم بن خليفة

حممد بن أ ّيوب بن ميمون
القاسم بن ّ

القاسم بن هشام
قنرب

272

271
486 ،275

قيس بن سعد بن عبادة

273

قيس بن عماّ ر بن حيان

273

كثري الطويل

280

273

البكري
قيس بن عباد
ّ

280

كثري بن كلثم

279

كعب بن عبد اهلل

كعيب بن عبد اهلل

280

احلرمي
كليب
ّ

492

279

الكلح الض ِّب ّي

279

الصيداوي
كليب بن معاوية
ّ

279

األسدي
الكميت بن زيد
ّ

527

491

النخعي
كميل بن زياد
ّ

املرادي
ليث بن البخرتي
ّ

284

النخعي
مالك بن احلارث األشرت
ّ

491

395

مالك األشرت

395

األمحيس
مالك بن َعط َّية
ّ
املثنّى بن عبد السالم

391
391

املثنّى بن الوليد

410

داين
حمفوظ بن نرص اهل َ ْم ّ
حممد
ّ

290

حممد بن إبراهيم بن أيب البالد
ّ

342

األهوازي
حل َض ْيني
ّ
حممد بن إبراهيم ا ُ
ّ

332

حممد بن أيب بكر
ّ

291

324

حممد بن إبراهيم
ّ

368

حممد بن إبراهيم بن جعفر
ّ

311

حممد بن إبراهيم بن يوسف الكاتب
ّ

حممد بن أيب ُح َذ ْيفة
ّ

336

حممد بن أيب سلمة
ّ

291

حممد بن أيب يونس تسنيم بن احلسن بن يونس
ّ

337

حممد بن أمحد بن أيب عوف
ّ

324

333

حممد بن أيب محزة
ّ

299

حممد بن أيب عمري
ّ

364

حممد بن أمحد بن إبراهيم بن سليامن
ّ

القم ّي الع َّطار
حممد بن أمحد بن جعفر ِّ
ّ

307
312

حممد بن أمحد بن اجلنيد
ّ

528

حممد بن احلارث
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

368

دي
حممد بن أمحد بن خاقان الن َّْه ّ
ّ

334

333

محاد
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

368

عيل
ّ
حممد بن أمحد بن داوود بن ّ
الطويس
حممد بن أمحد
ّ
ّ

325

حممد بن أمحد بن عبد اهلل
ّ

364

حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن قضاعة بن صفوان بن ِم ْهران اجلماّ ل
ّ
ِ
الكرخي
حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن م ْهران بن خانبة
ّ
ّ
حممد بن َح ْفص بن عبيد بن محيد
عيل بن ّ
ّ
حممد بن أمحد بن أيب َقتادة ّ

338

حممد
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

372

حممد بن أمحد بن قيس بن غيالن
ّ

حممد بن سعيد بن ُع ْقدة
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

310
346
302
324

حممد بن عبد اهلل بن إسامعيل الكاتب
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

367

الشاذاين
حممد بن أمحد بن نعيم
ّ
ّ
النعيمي
حممد بن أمحد
ّ
ّ

335

مطهر
حممد بن أمحد بن ّ
ّ

377
371

القم ّي
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن سعد اهلل بن سعد بن مالك
ّ
األشعري ِّ
ّ

316

الصرييف
بي
ّ
حممد بن إسحاق بن عماّ ر بن ح ّيان ال َّت ْغ َل ّ
ّ

355

حممد بن إسامعيل بن َبزيع
ّ

295

حممد بن إسحاق
ّ

الربمكي
حممد بن إسامعيل بن أمحد بن بشري
ّ
ّ

الزعفراين
حممد بن إسامعيل بن ميمون
ّ
ّ
داين
ّ
حممد بن األصبغ اهل َ ْم ّ

330
341
344
344
370

حممد بن بدران بن عمران
ّ

529

289

حممد بن ُبدَ ْيل بن َو ْرقاء
ّ
وين
ّ
حممد بن بِشرْ احلُ ْمدُ ّ
حممد بن بشري
ّ

344

حممد بن بالل
ّ

307

367
345

حممد بن بكر بن جناح
ّ

حممد بن ُبنْدار بن عاصم ُّ
الذ ْه ّيل
ّ
حممد بن جبري بن مطعم
ّ

341
294
364

اآلميل
الطربي
حممد بن جرير بن رستم
ّ
ّ
ّ
حممد بن جزك اجلماّ ل
ّ

303

حممد
حممد بن جعفر بن ّ
ّ

370

حممد بن جعفر بن أمحد بن ُب َّطة املؤ ّدب
ّ

360

النحوي
حممد بن عبد اهلل
ّ
حممد بن جعفر بن ّ
ّ

370

األسدي
حممد بن مجيل بن صالح
ّ
ّ

356

362

األسدي
حممد بن عون
ّ
حممد بن جعفر بن ّ
ّ

336

حممد بن احلسن بن أيب سارة
ّ

حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد
ّ

318

حممد بن احلسن بن زياد الع ّطار
ّ

359

374

اجلعفري
حممد بن احلسن بن محزة
ّ
ّ

األسدي
امليثمي
حممد بن احلسن بن زياد
ّ
ّ
ّ

357

عيل
ّ
حممد بن احلسن بن ّ
الطويس
عيل
ّ
ّ
حممد بن احلسن بن ّ

368

371

حممد بن احلسن بن عبد اهلل
ّ

322

حممد بن احلسن بن فروخ الص ّفار
ّ

349
323

القم ّي
حممد بن احلسن ِّ
ّ

530

يب
عيل املحار ّ
ّ
حممد بن احلسن بن ّ

348

حممد بن احلسني بن أيب اخل َّطاب
ّ

302

331

الواسطي
حممد بن احلسن
ّ
ّ

املوسوي
الريض
حممد بن احلسني
ّ
ّ
ّ

373

الطربي
حممد بن احلسني بن سعيد بن عبد اهلل بن سعيد
ّ
ّ

325

حممد بن َح ْفص بن عمرو
ّ

335

حممد بن احلسني بن سفرجلة
ّ

حممد بن حكيم
ّ

369
330

احلارثي
محاد بن زيد
حممد بن ّ
ّ
ّ

360

األمحيس ال َب َج ّيل
حممد بن خالد
ّ
ّ
األشعري
حممد بن خالد
ّ
ّ

357

352

دي
حممد بن حمُ ْران الن َّْه ّ
ّ

الربقي
عيل
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد بن َخ َلف
ّ
حممد بن اخلليل
ّ

343
294
366
310

في
حممد بن اخلليل بن أسد ال َّث َق ّ
ّ
الص ْلت
الر ّيان بن َّ
حممد بن َّ
ّ

306

األشجعي ّ
الكويف
احلذاء
حممد بن سامل بن رشيح
ّ
ّ
ّ

291

املروزي
حممد بن سعيد بن كلثوم
ّ
ّ

330

343

حممد بن زكر ّيا بن دينار
ّ
حممد بن سعيد
ّ

346
324

عي اجلماّ ل
حممد بن سكني بن عماّ ر الن ََّخ ّ
ّ

356

األصفهاين
حممد بن سليامن
ّ
ّ

359

حممد بن َس َلمة بن أرتبيل
ّ

338

531

حممد بن سليامن بن احلسن بن اجلَ ْهم بن ُب َكيرْ بن أعني
ّ

347

مي
ّ
حممد بن َسامعة بن موسى بن رويد بن نَشيط احلَضرْ َ ّ

337

مي
حممد بن شرُ َ ْيح ا َ
ّ
حلضرْ َ ّ

358

حممد بن سوقة
ّ

375

داين الدهقان
حممد بن صالح بن ّ
ّ
حممد اهل َ ْم ّ

308

حممد الط ّيار
ّ

329

357

حممد بن الصباح
ّ

342

حممد بن ع ّباس
ّ

عيل بن مروان بن املاهيار
ّ
حممد بن الع ّباس بن ّ

365

احلمريي
حممد بن عبد اهلل بن جعفر بن احلسني بن جامع بن مالك
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن ِرباط ال َب َج ّيل
ّ
الـم ْس ّيل
حممد بن عبد اهلل ُ
ّ

350

حممد بن عبد اهلل
ّ

375
350
343

األصفهاين
حممد بن عبد اهلل بن مملك
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن نَجيح
ّ

348

حممد بن عبد احلميد بن سامل الع ّطار
ّ

339

حممد بن عبد اجل ّبار
ّ

366
307

الكويف
حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليىل األنصاري القايض
ّ
ّ

375

الرازي
حممد بن عبد الرمحن بن قبة
ّ
ّ

309

البرصي
السهمي
حممد بن عبد الرمحن
ّ
ّ
ّ
الزهري
حممد بن عبد العزيز
ّ
ّ

376
376
365

حممد بن عبد املؤمن املؤ ِّدب
ّ

373

حممد الت ّبان
حممد بن عبد امللك بن ّ
ّ

340

حممد بن عبيد الكاتب
ّ

532

حممد
حممد بن عبيد اهلل بن أمحد بن ّ
ّ

372

الربقي
يب
حممد بن أيب القاسم عبيد اهلل بن عمران اخلبا ّ
ّ
ّ

349

األسدي
العمري
حممد بن عثامن بن سعيد
ّ
ّ
ّ

325

حممد بن عثامن
ّ

376

املدايني
حممد بن ُعذا َفر بن عيسى الصرييف
ّ
ّ

292

اهلمذاين
حممد
عيل بن إبراهيم بن ّ
ّ
ّ
حممد بن ّ
احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
ّ
حممد بن ّ

344
309

عيل بن جاك
ّ
حممد بن ّ

342

375

حممد بن عطية
ّ

307

عيل بن بالل
ّ
حممد بن ّ

القم ّي
عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه ِّ
ّ
حممد بن ّ

318

عيل بن أيب طالب
ّ
عيل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل بن الع ّباس بن ّ
حممد بن ّ

347

القم ّي
عيل بن عيسى ِّ
ّ
حممد بن ّ

360

القم ّي
عيل بن حمبوب األشعري ِّ
ّ
حممد بن ّ

348

عيل بن النعامن
ّ
حممد بن ّ

293

عيل بن َع ْبدَ ك
ّ
حممد بن ّ

368

عيل بن الفضل بن متام بن سكني بن بنداذ بن داذمهر بن فرخ زاذ بن مياذرماه بن
ّ
حممد بن ّ
369
شهريار األصغر
303

عيل بن مهزيار
ّ
حممد بن ّ

ناين الكاتب
ّ
عيل بن يعقوب بن إسحاق بن أيب ُق َّرة ال ُق ّ
حممد بن ّ

َش
ّ
حممد بن عمر بن عبد العزيز الك يِّ ّ
الكويف
األنصاري الع ّطار
حممد بن عمر بن عبيد
ّ
ّ
ّ

التميمي
حممد بن سلم بن الرباء بن سربة بن سيار
ّ
حممد بن عمر بن ّ
ّ

الزيدي
حممد بن عمر
ّ
ّ

533

373
316
292
317
317

289

حممد بن عمرو بن حزم
ّ

املدايني
الز ّيات
حممد بن عمرو بن سعيد َّ
ّ
ّ

حممد بن عمرو بن عبد اهلل بن عمر بن مصعب بن الزبري بن العوام
ّ

359
340

قاين
ّ
حممد بن عوام اخلُ ْل ّ
األشعري
حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك
ّ
ّ

338

جي
الر َّخ ّ
حممد بن الفرج ُّ
ّ

298

حممد بن عيسى بن عبيد بن َي ْقطني
ّ
األزدي
حممد بن الفضل
ّ
ّ

350
303
294

حممد بن ُف َض ْيل بن غزوان الض ِّب ّي
ّ

291
365

يب
حممد بن القاسم بن زكر ّيا املحار ّ
ّ

دي
حممد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الن َّْه ّ
ّ

357

األسدي
حممد بن قيس
ّ
ّ

291

األسدي
حممد بن قيس
ّ
ّ

329

374

حممد بن قولويه
ّ

328

األسدي
حممد بن قيس
ّ
ّ

329

حممد بن قيس ال َب َج ّيل
ّ
التميمي
حممد بن مارد
ّ
ّ

351

حممد بن املثنّی بن القاسم
ّ

360

الكويف ال َب َج ّيل
حممد بن أمحد بن إسحاق بن ِرباط
ّ
حممد بن ّ
ّ
حممد بن األشعث
حممد بن ّ
ّ

366

حممد بن النعامن
حممد بن ّ
ّ

320

حممد بن نرص بن منصور
حممد بن ّ
ّ

األزدي
الساباطي
حممد بن مرازم بن حكيم
ّ
ّ
ّ

370
372
358
306

حممد بن مروان اجلالب
ّ

534

املديني
حممد بن مروان احلنّاط
ّ
ّ

355

السمرقندي
الس َل ِم ّي
ّ
حممد بن َع ّياش ُّ
حممد بن مسعود بن ّ
ّ

314

حممد بن َم ْس َلمة
ّ

359

الطائي
حممد بن مسعود
ّ
ّ
حممد بن مسلم بن رباح
ّ

351
327

حممد بن مصبح بن الصباح
ّ

359

األشعري
مفضل بن إبراهيم بن قيس بن ر َّمانة
حممد بن ّ
ّ
ّ

340

حممد بن موسى خوراء
ّ

342

حممد بن املظ ّفر
ّ

حممد بن منصور بن يونس بزرج
ّ

371
358

عيل بن عبدويه
ّ
حممد بن أيب عمران موسى بن ّ

372

األزدي
حممد بن مهاجر بن عبيد
ّ
ّ

323

326

حممد بن موسى بن املتوكّل
ّ

عي
حممد بن ميرس بن عبد العزيز الن ََّخ ّ
ّ

358

حممد بن نصري
ّ

324

343

حممد بن نافع
ّ

اخلزاز
حممد بن الوليد ّ
ّ

331

مهام بن سهيل
حممد بن ّ
ّ
ِ
حممد بن اهليثم الع ْج ّيل
ّ

315

371

حممد بن َو ْهبان
ّ

374

التميمي
حممد بن اهليثم بن عروة
ّ
ّ

357

اخلزاز
حممد بن حييى ّ
ّ

352

348

حممد بن حييى
ّ

مي
حممد بن حييى بن سليامن اخلَ ْث َع ّ
ّ

351
535

335

حممد بن يزداذ
ّ

حممد بن يعقوب بن إسحاق
ّ

313

نعاين
حممد بن يوسف َّ
ّ
الص ّ
اجلعفري
حممد بن يوسف بن يعقوب
ّ
ّ

351
324

املحمودي
ّ

481

حممد يل ّقب ثوابا
ّ

357

293

حممد بن يونس
ّ

393

املختار بن أيب عبيد

393

العبدي
املختار بن زياد
ّ

492

األزدي
خمنف بن سليم
ّ

املدايني
ُمرازم بن حكيم األزدي
ّ

401

مروان بن موسى

408

406

القم ّي
مرزبان بن عمران ِّ

مروك بن عبيد بن سامل بن أيب َح ْفصة

407

العبيس
مسعود بن خراش
ّ
مسكني بن احلكم

489
400

املسور

399

408

عي
الر ْب ّ
مسعدة بن زياد ِّ

404

مسمع بن مالك

400

املس ّيب بن حزن
النارشي
األسدي
ُم ْش َم ِع ّل بن سعد
ّ
ّ
اهل ْلقام بن ُع ْلوان ِ
مصبح بن ِ
الع ْج ّيل
ّ

409

املدين
القريش
الز ْهري
مطلب بن زياد ُّ
ّ
ّ

409

408
410

مصدّ ق بن صدقة

536

اخلراساين
حممد
املظ ّفر بن ّ
ّ
النحوي
معاذ بن مسلم
ّ

401
403

هني
معاوية بن حكيم بن معاوية بن عماّ ر الدُّ ّ

ني
معاوية بن عماّ ر بن أيب معاوية خباب بن عبد اهلل الدُّ ْه ّ

معاوية بن وهب ال َب َج ّيل
ُم َعتَّب

383
381
382
400

معروف بن خربوذ املك ِّّي

402

الكندي
معلىّ بن موسى
ّ

389

معلىّ بن عثامن

389

معمر بن خالد بن أيب خلاَّ د
ّ
معمر بن حييى بن مسافر ِ
الع ْج ّيل

397
397
401

معن بن خالد
املخزومي
ا ُمل ِغرية بن توبة
ّ

405

مفضل بن قيس بن ر َّمانة
ّ

385

املقداد بن األسود

399

القابويس
جل ْهم
حممد بن املنذر بن سعيد بن أيب ا َ
منذر بن ّ
ّ
منصور بن حازم

405

385

مفضل بن مزيد
ّ
من ّبه بن عبد اهلل

زاعي
حممد بن عبد اهلل اخلُ ّ
منصور بن ّ
النمريي
موسى بن ُأ َك ْيل
ّ

القم ّي
موسى بن احلسن بن عامر بن عمران بن عبد اهلل بن سعد
ّ
األشعري ِّ

حممد بن الع ّباس بن إسامعيل بن أيب سهل بن نوبخت
موسى بن احلسن بن ّ

القم ّي
موسى بن طلحة ِّ

537

409
387
387
380
380
380
379

379

موسى بن عمر بن بزيع

379

موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ال َب َج ّيل
القم ّي املؤ ِّدب
حممد
ّ
األشعري ِّ
موسى بن ّ

380

ميثم

410

400

املهدي
ّ

ميرس بن عبد العزيز

402

ميمون بن ِم ْهران

487

494

ميرسة

الصيداوي
ناجية بن عامرة
ّ

421

نجبة بن احلارث

422

نَشيط بن صالح بن لفافة

422

مي
نرص بن قابوس ال َّل ْخ ّ
ِ
ري الع ّطار
نرص بن مزاحم املنْ َق ّ

419

ناصح الب ّقال

422
422

نجم بن أ ْعينَ	

420

نرص بن عامر بن وهب

419
415

الصرييف
النرض بن ُس َو ْيد
ّ

415

داين
النرض بن ّ
حممد اهل َ ْم ّ
النعامن بن ُص ْهبان

413
413

النعامن بن عجالن

493

داين
نميلة اهل َ ْم ّ
حلكَم
نوح بن ا َ

418

البغدادي
نوح بن شعيب
ّ

417

417

نوح بن َد ّراج

538

البغدادي
نوح بن صالح
ّ

هارون بن اجلَ ْهم بن ُث َو ْير بن أيب فاختة سعيد بن جهامن

417
440

هارون بن احلسن بن حمبوب بن وهب بن جعفر بن وهب ال َب َج ّيل
الصرييف
الغنوي
هارون بن محزة
ّ
ّ

439

هارون بن عبد العزيز

441

هارون بن خارجة

441
439

الرسمرائي
هارون بن مسلم بن سعدان الكاتب
ّ

440

هاشم بن عتبة بن أيب وقاص املرقال

435

439

هارون بن موسى بن أمحد بن سعيد بن سعيد

435

هاشم بن املثنّى

493

داين
هاين بن هاين اهل َ ْم ّ
احلمريي
هبرية بن بريم
ّ

493

اجلواليقي
هشام بن سامل
ّ

433

431

هشام بن احلكم

حممد بن السائب
هشام بن ّ

434

البرصي
مهامة بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون
ّ
ّ

443

هيثم بن أيب مرسوق

437

هالل بن إبراهيم

احلجاج
هند بن ّ

443
443

التميمي
هيثم بن عروة
ّ

437

واصل

428

437

حممد الثام ّيل
هيثم بن ّ

427

الکابيل
وردان
ّ
وليد بن صبيح

427
539

425

وهب بن مجيع

425

وهب بن عبد ر ّبه

426

البزاز
حممد َّ
وهب بن ّ

427

البرصي
ُو َه ْيب بن خالد
ّ

حييى بن إبراهيم بن أيب البالد

453

الكرخي
احلجاج
حييى بن ّ
ّ

453

449

حييى بن أ ّم الطويل

عيل بن أيب طالب
عيل بن احلسني بن ّ
حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني بن ّ

450

داين
حييى بن َخ َلف
الوابيش اهل َ ْم ّ
ّ
حييى بن زكر ّيا بن شيبان

450
450

الرازي
حييى بن العالء ال َب َج ّيل
ّ

451

العليمي
الكلبي
حييى بن ُع َليم
ّ
ّ

449

حييى اجلرار

حييى بن عبد الرمحن األزرق

448

451
449

العلوي
حييى
ّ

451

احللبي
عيل بن أيب شعبة
ّ
حييى بن عمران بن ّ

448

داين
حييى بن عمران اهل َ ْم ّ
الكويف
حييى اللحام
ّ

453

حممد بن عبد اهلل بن احلسن
حممد بن أمحد بن ّ
حييى بن ّ

450

حييى بن هاشم

453

حييى بن و ّثاب

يزيد بن إسحاق شعر

447
456

الس َل ِم ّي
محاد
يزيد بن ّ
ّ
األنباري ُّ

455
456

يزيد القماَّ ط

540

455

يزيد بن نويرة

يعقوب بن إسحاق السكِّيت

467

يعقوب بن سامل األمحر

466

466

يعقوب بن إلياس

يعقوب بن شعيب بن ميثم بن حييى التماّ ر

468

الس َل ِم ّي
محاد
يعقوب بن يزيد بن ّ
ّ
األنباري ُّ
يعقوب بن َي ْقطني

465

467

يعقوب بن ُن َع ْيم قرقارة الكاتب

466
459

يوسف بن ثابت بن أيب سعدة

459

يوسف بن عقيل ال َب َج ّيل
يوسف بن عماّ ر بن ح َّيان

459
464

يونس بن رباط ال َب َج ّيل
يونس بن عبد الرمحن

461

يونس بن يعقوب بن قيس

463

أبو أراكة ال َب َج ّيل
األنصاري
أبو أ ّيوب
ّ

492
477

األزدي
أبو بردة
ّ

492

األنصاري
أبو بكر بن حزم
ّ

491

أبو اجلحاف

484

عيل الق َّطان
يونس بن ّ

464
476

املرصي
أبو األحوص
ّ

493

البخرتي
أبو
ّ

485

أبو برزة

مي
أبو بكر ا َ
حلضرْ َ ّ

478

541

488

أبو جحيفة

القم ّي
أبو جرير ِّ

483

البرصي
أبو جعفر
ّ

479

أبو احلسني بن هالل

475

479

القم ّي
أبو جرير ِّ

494

أبو مجيلة

احلضيني
أبو احلصني بن احلصني
ّ

474

أبو ح َّية

492

484

أبو ح َّيان

481

السجستاين
أبو خالد
ّ
مي
أبو الرضا عبد اهلل بن حييى احلَضرْ َ ّ
أبو زكر ّيا األعور

474

أبو ساسان

482

اخلدري
أبو سعيد
ّ

485

أبو سعيد عقيصان

490

486
473

أبو زيد

494

أبو سخيلة

477

اخلدري
أبو سعيد
ّ

473

أبو السفاح ال َب َج ّيل
أبو سنان

484

احللبي
أبو شعبة
ّ

483

482

أبو الشداخ

474

املحاميل
أبو شعيب
ّ
أبو صادق

492
542

األشعري
أبو طاهر بن محزة بن اليسع
ّ

474

الرازي
أبو الط ّيب
ّ

476

أبو عامر بن جناح

483

أبو عبد اهلل ال َب َج ّيل
أبو عبد اهلل اجلد ّيل

491

478

القم ّي
أبو طالب ِّ

492

اجلنبي
أبو ظبيان
ّ

489

أبو عبد الرمحن

489
485

أبو عبد اهلل اجلد ّيل

480

اجلرجاين
أبو عبد اهلل
ّ
أبو عبد اهلل بن هارون

482

العلوي
عيل
ّ
أبو ّ

475

480

عيل بن راشد
أبو ّ

485

أبو عمرة

482

األنصاري
أبو عمرة
ّ

البرصي
السكوين
أبو عمرو ابن أخ
ّ
ّ

476

اخلراساين
أبو الفضل
ّ
أبو ليىل

479

486

أبو فاختة

484

أبو ماوية بن وهب بن األجدع بن أسد

494

أبو مرسوق

478

473

أبو املحتمل

474

الزيدي
أبو مصعب
ّ

475

أبو منصور الرصام

543

أبو نرص بن حييى الفقيه

475

البزاز
أبو هريرة ّ

483

479

أبو هارون

478

أبو اهليثم بن التيهان

482

اجلرجاين
أبو حييى
ّ
احلنفي
أبو حييى حكيم بن سعد
ّ

485

ابن بند

480

473

أبو اليرس بن عمر

476

ابن عبدك

477

األصفهاين
ابن مملك
ّ
أ ّم األسود بنت أعني

483

544

فهر�س الأماكن والبقاع
371

آمل

أصفهان

366

األهواز

 156و 267و474

 114و440

األنبار

413

البحرين
بخاری
البرصة

بغداد
بلخ

324

 93و 158و 249و 346و 372و404

 27و 83و 87و 198و 305و 319و 323و 368و 369و 370و 415و 431و465
309
257

بوفك

195

اجلازية

 366و476

جرجان

جرجرايا

352

جلود

188

123

اجلزيرة

جوزجان

433

احلسن َّية

312

476

احلائر

171

حلب

545

 111و319

خراسان

دار اللؤلؤ

65

رستمدار

17

السامراء

440

168

الدعاجلة

 103و 310و 313و 320و361

الري

368

ساوه

91

ساية

سمرقند

475

شرياز

380

368

الشام

رصاة طائي

314

طاق املحامل

293

464

طاق حيان

371

طربستان
ف
ال َّط ّ

 87و243
309

طوس

 99و323

العراق

90

العريض

413

عامن

121

قاسان

431

قرص وضاح

 228و 341و 344و 349و361

قم

 136و197

کربالء
546

 234و324

کش

 22و 65و 97و 101و 136و 141و 151م 168و 169و 174و235
الکوفة
و 293و 314و 370و 406و 417و 431و 432و464
 90و 91و 183و463

املدينة

الغروي
املشهد
ّ

323

مهرة

157

 364و366

مرص

ميدان اشنان

322

نيل

336

 257و 449و 450و457

نيشابور
واسط

148و431

مهذان

93

256

مهدان

 134و 173و 290و491

اليمن

547

فهر�س الكتب
األشعث َّيات

30

اإلنصاف

310

95

األصل

54

التذکرة يف حقيقة اجلوهر

54

التقريب يف األصول الفقه

54

البرصي
الر ّد علی أيب احلسني
ّ

الفهرست
الکايف

کتاب

361
313

 10و 26و 39و 79و 171و 181و 309و 329و 359و 365و 401و 415و459
72

التجمل و املروة
کتاب
ّ

310

کتاب التوحيد

164

کتاب خطب أمرياملومنني

 45و98

کتاب الرجال

 307و419

کتاب الغيبة

 203و318

کتاب الفرائض

کتاب يف إثبات الوصية

119

کتاب ما نزل من القرآن يف أهل البيت

365

 309و 366و483

کتاب يف اإلمامة

461

کتاب يوم وليلة

549

54

املراسم يف الفقه

120

مروج الذهب

حممد
العسکري
ّ
مسائل أليب ّ

360

املسرتشد يف اإلمامة

310

املوازنه ملن استبرص يف إمامة االثنی عرش

371

نوادر احلکم

304

310

املستثبت يف اإلمامة

54

املقنع يف املذهب

409

نسخة

550

فهر�س امللل والنحل
475

احلشو َّية

اخلوارج

 135و480

الشافع َّية

 311و312

الفطح َّية

 98و 117و 150و 210و 331و 410و463

الزيد َّية

العا َّمة

الكيسان َّية

 156و 364و457

 205و 300و 315و 338و 381و475
175

 476و482

املرجئة

 125و 178و 309و 366و733

املعتزلة

الناووس َّية

النصاری

الواقفة (وقف)

148
91

 68و 109و 121و 280و 330و 356و 456و 461و481

551

فهر�س ن�صو�ص اجلرح والتعديل
أثنى عليه املعصوم

وأقروا له بالفقه
أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما ّ
يصح عنه ّ
أحد األركان األربعة

أحد أركان حفيظ النسب

 202و403

 68و 150و 160و 262و300
 47و399
63

226

الزهاد الثامنية
أحد ّ

453

أحد القراء

أحد من كان يفد يف ّ
كل سنة

201

 187و 346و371

أخباري

 92و 112و 395و 404و 443و463

اختص باملعصوم
ّ

اختلط بأصحابنا اإلمام َّية

112

أذن له يف الكالم

237

123

أديب

112

أزهد آل أيب طالب وأعبدهم يف زمانه

321

أستاذ أصحابنا

 291و292

أسند عنه

117

أصدق الناس

أصلح من فالن

301

أظهر االنتقال

373

371

اضطرب عقله

553

اعتمد املراسيل

انظر :يعتمد املراسيل

أعلم أهل زمانه

321

أفقه من فالن

301

104

أعىل من فالن

301

أفضل من فالن

 187و310

(إمامي املذهب)
إمامي
ّ

125

أمره أشهر من أن يذكر

انظر :قريب األمر

أمره قريب

انظر :مشهور األمر

أمره مشهور

األمر يدور عليه

335

انتقل

309

360

أمري

321

انتهت رياسة اإلمام َّية يف وقته إليه

300

أنسك الناس

 67و321

أوثق أهل زمانه

 117و327

أوثق الناس

اخلاصة والعا ّمة
أوثق الناس عند
ّ

300

أورع الناس

300

313

أوثق الناس يف احلديث

ّأول من تك ّلم عىل مذهب اإلمام َّية

93

320

بصري بالرجال

314

بصري بالرواية

316

بصري باحلديث والرواة

 129و257

تابعي
ّ

554

ترحم عليه املعصوم
ّ

ثبت

 152و 182و 265و 279و 394و 432و 479و484
 104و 121و 140و175
461

احلق
ثبت علی ّ

 10و 12و 14و 15و 16و 17و 22و 23و 24و 26و 29و 30و 35و 36و 37و38
ثقة
و 43و 45و 51و 53و 54و 57و 58و 60و 64و 65و 66و 69و 71و 72و 75و 79و 88و90
و 91و 93و 94و 95و 98و 99و 103و 104و 107و 109و 111و 116و 117و 118و120
و 121و 122و 123و 124و 125و 126و 127و 128و 129و 130و 131و 132و138
و 139و 140و 141و 142و 143و 150و 155و 159و 161و 162و 163و 165و166
و 167و 168و 169و 172و 174و 179و 181و 182و 185و 186و 187و 192و193
و 195و 197و 198و 199و 200و 201و 203و 205و 206و 207و 210و 211و212
و 213و 214و 217و 220و 221و 223و 224و 227و 229و 231و 233و 234و237
و 240و 241و 243و 247و 248و 249و 254و 256و 257و 261و 262و 264و265
و 266و 267و 271و 273و 275و 280و 285و 291و 292و 293و 294و 295و296
و 298و 302و 303و 305و 306و 307و 309و 311و 312و 314و 315و 316و322
و 323و 324و 326و 328و 331و 333و 334و 338و 339و 340و 341و 342و343
و 344و 345و 346و 347و 348و 349و 350و 351و 352و 353و 355و 356و357
و 358و 359و 360و 362و 365و 366و 367و 368و 369و 372و 373و 374و375
و 376و 379و 380و 381و 382و 383و 387و 389و 393و 395و 397و 400و401
و 402و 403و 406و 408و 409و 410و 415و 418و 422و 426و 427و 435و437
و 439و 440و 441و 443و 449و 450و 451و 453و 455و 457و 459و 463و464
و 465و 466و 467و 468و 469و 473و 474و 475و 480و483

 109و 126و 137و 140و 151و 158و 159و 175و 177و 239و 254و291
ثقة ثقة
و 296و 318و 365و 370و 379و433

ثقة يف أصحابنا

ثقة يف احلديث (الرواية)
و 431و467
جليل

337

 22و 75و 83و 92و 121و 124و 148و 267و 317و364

 53و 103و 138و 177و 201و 302و 338و 348و 364و 366و379
555

و 380و 383و 399و475
جليل يف أصحابنا
جليل القدر

 151و 198و 305و366

 17و 88و 95و 224و 233و 261و 291و 299و 312و 314و315

و 317و 318و 322و 324و 325و 368و 395و 439و449

مجيع الفضائل تنسب إليه

ج ّيد احلديث

322
30

 178و 265و367

ج ّيد الكالم

ج ّيد اللسان

311

حاذق بصناعة الكالم

432

 309و 340و449

حاذق

 321و432

حارض اجلواب

 178و317

حافظ

320

حافظ لألحاديث

47

حاله عظيم جدًّ ا

 105و295

حديثه يعرف وينكر

 309و 316و 364و380

حسن االعتقاد (العقيدة)

431

حسن التحقيق هبذا األمر

441

حسن التخصيص بمذهبنا

178

حسن التصنيف

 178و370

حسن احلفظ

 293و321

حسن اخلاطر

 347و 379و382

حسن الطريقة

371

حسن العلم بالعربية واملعرفة باحلديث

364

حسن الكالم

556

380

حسن املعرفة بالنجوم

463

حظي عند املعصوم

 205و311

حفظة

 101و325

خاص
ّ

خاصة اإلمام
ّ

462

خبري بأمور أصحابنا

348

خطيب

368

333

اخلاصة
خاصة
َّ
ّ

329

خصيص

235

خليفة عيل بالكوفة
خليفة الشيخ املفيد

خيار
خيرّ	

دعا له املعصوم
دقيق الفطنة

374
58

 75و 162و 174و 271و 324و 334و419

 106و 114و 135و 215و 255و 330و 456و480
321
324

د ّين

349

راجح

475

رئيس

 321و322

رئيس الطائفة

رئيس طائفتنا
راوية

رجع

رجع إىل التش ّيع

265

 12و338

 10و 117و 156و 160و 210و 245و 323و463
480
175

احلق
رجع إىل ّ

557

 173و 290و400

رسول املعصوم

 373و433

رفيع املنزلة

139

رفيع املنزلة لدی املعصوم

روى عنه الثقات وروى عنهم

345

سديد

365

 99و 324و 325و449

زاهد

68

سلم مذهبه من الوقف

126

سليم االعتقاد

161

سليم اجلنبة

سمع منه شيوخ الطائفة

318

س ّيد

349

376

سيئ احلفظ

404

س ّيد املسامعة

س ّيد من سادات الصحابة

197

رشيف عند املعصوم

68

 137و373

شاعر

رشيف املنزلة

بدرا
شهد ً

شهد مع املعصوم

 368و399
255

 173و 289و 290و 291و 473و 486و 490و491

 40و 53و 123و 124و 125و 126و 163و 165و 168و 169و 203و257
شيخ
و 268و 368و 404و 408و 422و 450و479
283

شيخ أصحاب األخبار

 124و 313و 315و348

شيخ أصحابنا

 309و 312و322

شيخ اإلمام َّية

558

187

شيخ البرصة

 17و 311و 368و372

شيخ الطائفة

 99و 141و 318و 339و 348و368

القم ِّيني
شيخ ِّ

 54و 318و373

شيخنا

 83و 249و385

شيعي
ّ

10

صاحب قرآن

 235و327

صاحب املعصوم

422

صادق

 324و 419و480

صالح

صحيح

صحيح االعتقاد

صحيح احلديث (الرواية)
و 409و 415و451

 104و 198و 203و 296و382
انظر :صحيح العقيدة

 72و 111و 121و 126و 192و 338و 362و 370و372
211

صحيح احلكايات

 92و 348و 367و 368و 369و370

صحيح العقيدة

 121و 348و364

صحيح املذهب

 22و 83و 126و 128و 163و 169و 231و 314و 322و 338و 376و387
صدوق
و 408و 441و 450و465
 304و 334و 342و 361و 450و469

ضعيف

159

ضعيف جدًّ ا

ضعيف احلديث (الرواية)

295

طعن عليه (فيه)

489

382

ضعيف العقل

 139و253

عابد

 168و 176و182

عارف
559

عارف باألخبار

401

عارف باألخبار والرجال والفقه واألصول والكالم واألدب

322

عارف باأل ّيام

434

عارف باألدب والشعر
عارف باحلديث

97

عارف بالرجال

عارفة

عامل

عامل باحلديث

349

 205و318
483

 349و 368و 373و 380و 383و 434و450
148

والسري
عامل باألخبار والشعر والنسب واآلثار ِّ

125

عامل املعصوم

413

348

عامل ببواطن األنساب

383

عدل

211

عدو اهلل
ّ

439

عديم النظري

280

عرف هذا األمر

عظم حم ّله من املعصوم

92

370

عظيم

325

عظيم احلفظ

عظيم الرياسة
عظيم الشأن
عظيم القدر

عظيم ّ
املحل

449

 302و 373و433

 309و 338و 348و 349و 366و 368و399
381
88

عظيم املكان يف هذه الطائفة
560

عظيم املنزلة

عظيم املنزلة عند املعصوم

عني

 291و 299و 318و 322و 366و 368و 395و 419و 439و461
88

 57و 65و 122و 143و 181و 207و 231و 239و 241و 256و 257و261

و 266و 267و 275و 296و 302و 305و 314و 316و 318و 322و 329و 331و338
و 340و 341و 345و 347و 348و 351و 352و 356و 357و 359و 365و 367و369
و 370و 380و 387و 389و 408و 426و 440و449
348

عني يف احلديث

255

فارس رسول اهلل

228

فاسد الرواية (احلديث)

 98و 150و228

فاسد املذهب

 75و 98و 99و 108و 123و 174و 217و 251و 333و 343و 373و425
فاضل
و 437و 450و 475و478
321

فضله أشهر من أن يذكر

 10و 122و 123و 125و 168و 264و 311و 312و 318و 327و338
فقيه
و 348و 349و 371و 372و 374و 417و 450و476
 97و309

فقيه أصحابنا

17

فقيه الطائفة

 99و 318و368

القم ِّيني
فقيه ِّ

159

يف مذهبه ارتفاع

84

يف مذهبه ضعف

 151و338

قارئ

قاض

باحلق
قال ّ

قتل مع املعصوم
و 290و455

 124و 248و 317و417
 330و456

 33و 59و 87و 134و 136و 137و 173و 197و 243و249

561

قديم السامع

72

ّ
قل ما روی عن ضعيف

97

قريب األمر

 272و 273و 344و 379و 409و 437و464
372

قليل التخليط

 29و 127و 134و 167و 182و 240و 243و 265و271
قليل الرواية (احلديث)
و 342و 343و 348و 350و 355و 357و 453و459
349

قليل السقط يف الرواية

309

قوي يف الكالم

94

ق ّيم للمعصوم

عيل
كاتب ّ
كان يف عداد الوزراء

296

كبري املنزلة

361

 129و 171و487
381

كبري الشأن

كتابه ج ّيد معتمد

103

كثري األدب

268

420

كتبه حسان

كثري األدب والعلم والفضل

كثري التصانيف

كثري الرواية (احلديث)
و 365و 367و368

361
17

 125و 126و 198و 199و 302و 305و 315و 317و348
 293و 311و 316و 324و364

كثري العلم

296

کثري العمل

151

كريم عىل املعصوم

304

خيتص بروايته
ال أروي ما ّ

218

ال أعرفه

562

 30و 51و 104و 109و 324و 335و 391و443

ال بأس به

ال ّ
شك فيه

239

عمن أخذ
ال يبايل ّ

317

ال يعتمد عىل ما يرويه

309

لغوي

338

ال لبس فيه

ال يطعن عليه

239
 92و 122و 138و 229و 237و 309و 337و 439و 450و467
40

ال يعرف

مل تشتهر روايته

163

مل ير يف القميني مثله يف حفظه وكثرة علمه

320

47

مل يرتدّ

204

مل يرو عنه كثري

 40و408

مل يرو کتابه إال من طريق واحد

مل يعثر له عىل ز ّلة فيه

97

313

يعول عليها
مل ّ

مل يكن بمستقيم

382

له اتّصال بصاحب األمر

122

له عظم شأن يف هذه الطائفة

264

373

مل يكن ساكنًا

 395و443

له اختصاص باملعصوم
له ّ
األئمة
حمل عند َّ

92

 315و364

له منزلة

88

له منزلة عند اإلمام

122

له منزلة يف أصحابنا

563

68

له منزلة من الزهد والعبادة

راجع :ال بأس به

ليس به بأس

307

ليس يف أقرانه مثله

ليس له ثالث يف األرض

308

مأمون عىل احلديث

382

 121و376

مأمون

176

مات عىل االستقامة

ما سمعت فيه إلاَّ
خريا
ً

 116و425
317

ما عليه يف نفسه طعن يف يشء

40

متع ّبد

 397و461

متقدّ م

315

متقدّ م أصحابنا

339

متقدّ م عند السلطان

متقدّ م عند املعصوم

467

املتقدّ م يف الفقه واألدب

54

متقدّ م يف العلوم
القم ِّيني
متقدّ م ِّ

متك ّلم

101
318

 75و 103و 178و 265و 309و 340و 366و 367و 368و 374و 401و449
101

متوحد يف علوم كثرية
ّ

جمرد يف مذهب اإلمام َّية
ّ

125

جمهول

493

101

جممع عىل فضله

168

حمدّ ث

400

حممود

564

434

خمتص بمذهبنا
ّ

خمتص باملعصوم
ّ

222

خم ّلط فيام يسنده

361

خم ّلط

51

مدحه املعصوم

265

مريض

253

171

مرجوع إليه

 9و 22و 342و447

مستقيم

419

مستقيم الطريقة

324

مستقيم املذهب

 140و302

مسكون إىل روايته

318

مسكون إليه

مسموع قوله

97

مشهور األمر

 401و467

مشكور

 47و 137و 273و 275و 279و 336و410477
434

املشهور بالفضل والعلم

165

مشهور يف أصحابنا

 333و334

مضطرب

314

مضطلع بالرواية

 30و 121و439

معتمد (معتمد عليه)

 121و177

معتمد عىل ما يرويه

475

معروف

118

معول عليه
ّ

 381و475

مقدّ م

565

مقدّ م عند املعصوم

153

ممدوح

329

211

ملعون

431

ممّن فتق الكالم يف اإلمامة

من ّ
أجل أصحاب احلديث

482
272

من أجلة أصحابنا

 331و410

من أجلة العلامء والفقهاء والعدول

من أج ّلة املتك ّلمني
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