)2(

موبايل009647602320073 :
E-mail: hilla@alkafeel.net

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

العلمة ِ
املطهر اَّ
احل يِّ ّل؛ حتقيق وتعليق
خالصة األقوال يف معرفة الرجال  /أليب منصور احلسن بن يوسف ابن َّ
ِ
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 أألقوال يف معرفة الرجال (اجلزء الثالث).
العلمة ِ
املطهر اَّ
احل يِّ ّل726-648( هـ).
املؤ ِّلف :أيب 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 ِ



(((

وبه نستعني

(((

هذا هو((( القسم الثاين

ِ
الرجال)
من كتابِنا املوسوم بـ(خالصة األقوال يف معرفة ِّ

وهذا القسم خمتص((( ِ
بذكْر الضعفاء ،ومن َأ ُر ُّد قو َله أو ُ
أقف فيه ،وفيه:
ّ
(سبع ٌة وعرشون اً
فصل)

((( (عة) مل ترد« :بسم اهلل الرمحن الرحيم» ،وجاء يف عنوان (ت) قبل البسملة« :اجلزء الثاين من
ِ
الشيخ ،اإلمام العامل ،الفاضل البارع،
تصنيف املولی
الرجال)،
ُ
كتاب (خالصة األقوال يف معرفة ِّ
األولني واآلخرين ،لسان األُدباء وال ُبلغاء ،وحيد
الس َلف ،قدوة العلامء من ّ
املح ِّقق املد ِّقق ،شيخ َ
ِ
واحلق والدين ،أيب منصور احلسن بن الشيخ سديد الدِّ ين أيب
دهره ،وماجد عصـره ،مجال امل َّلة
ِّ
املظ َّفر يوسف ابن مطهر ِ
احل يِّ ّل ريض اهلل عنه ورمحه ،آمني».
َّ
وجاء يف ُعنوان (هـ ،ت) قبل البسملة« :اجلزء الثاين من كتاب (خالصة األقوال يف معرفة
شيخنا اإلمام ،مفتي ِ
الرجال) من مصنَّفات ِ
الف َرق اإلسالم ّية ،مجال الدِّ ين احلسن بن يوسف ابن
ِّ
ِ
روحه».
املطهر احل يِّ ّل ،قدّ س اهلل َ
َّ
ِ
َ
يسـر وأعن».
يس»( ،عش)ِّ :
((( (س ،ت)« :وبه أستعني»( ،ش)ِّ :
«رب ِّ
«رب رِّ

((( مل ترد يف (عة) « :هذا هو».
«خيتص»( ،ح)« :خمصوص».
((( (س):
ّ
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يف ال َه ْم َزة

وفيه ستّة أبواب

الباب الأ ّول� :إبراهيم
ُ
(ثامني ُة رجال)
[ ]1/1245إبراهيم بن عبد احلميد
(((
(((
واقفي من أصحاب
الرجال«:إنّه
ٌّ
و ّثقه الشيخ يف الفهرست  ،وقال يف كتاب ِّ

الصادق.»(((

قال سعدُ بن عبد اهلل«:أدرك

(((

فرتكت رواي َت ُه
يسمع منه(((،
الرضا ومل
ُ
ْ

((( الفهرست ،الرقم.12 :
((( (عة)« :قال».
الطوسـي ،الرقم.4947 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ

الرضا من العلل أنّه
ّ
الرضا يف باب جابر عن ِّ
البهائي« :وقال الصدوق يف عيون أخبار ِّ
ِ
الرضا ،82/2 :ح.18
والرضا» .الحظ :عيون أخبار ِّ
لق َي الكاظم ِّ
((( (عة)« :إنّه أدرك».
ٍ
املصحف علی غري ُطهر) عن أيب احلسن ،والظاهر َّ
َ
أن
مس
البهائي« :روی
(((
ُ
حديث (ال ُي ُّ
ّ
املراد به الكاظم ،كام قاله سعدُ بن عبد اهلل ،وكان ينبغي عدّ ه من أصحابنا» .الحظ :هتذيب
األحكام ،127/1 :ح ،344االستبصار ،114/1 :ح .378وقال
الربقي« :يف أصحاب
ّ
الرضا يف َمن أدركه من أصحاب أيب عبد اهلل إبراهيم بن عبد احلميد ،أدركه ومل يسمع
ِّ
الربقي.53 :
منه فيام أعلم» ،رجال
ّ
الرضا خمدوشة ،فالصدوق َ
أقول :الظاهر ّ
نقل رواي ًة عن إبراهيم بن عبد
أن عدم روايته عن ِّ
ثم قال يف ذيله« :أبو احلسن صاحب هذا احلديث جيوز أن يكون
احلميد عن أيب احلسنّ ،
الرضا وجيوز أن يكون موسى بن جعفر؛ ّ
ألن إبراهيم بن عبد احلميد قد لق َيهام مجي ًعا»= .
ِّ
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لذلك(((و(((» .وقال الفضل بن شاذان :إنّه صالح(((و(((.

الرضا .82/2 :بل نحن نجد رواي َة إبراهيم بن عبد احلميد عن أيب احلسن
=عيون أخبار ِّ
الرضا .الحظ :الكايف ،143/4 :ح ،253/6 ،9ح ،1املحاسن ،549/2 :ح .876فهو
ِّ
والرضا ،إلاّ أنّه جاءت روايتُه يف بعض األسانيد عن أيب جعفر
يروي عن َّ
الصادق والكاظم ِّ

سألت أبا جعفر،19/2 ،»
ايش ،220/1 :ح ،22وفيه« :قال
ُ
الباقر .الحظ :تفسري الع ّي ّ
الرواية قرب اإلسناد
ح ،49وفيه« :إبراهيم بن عبد احلميد عن أحدمها».
ويظهر من سند ِّ
ُ
حممد بن عيسی قال« :حدّ ثني إبراهيم
حي يف سنة 198هـ ،فروی
ّ
احلمريي عن ّ
( ،)9/1وأنّه ٌّ
ابن عبد احلميد يف سنة ثامن وتسعني ومائة يف املسجد احلرام»ّ ،
صحت روايته عن الباقر
فإن ّ
املعمرين ،ومل يذكروه فيهم.
فهو من َّ
يدل علی أنّه مل يرجع عن الوقف ،وكالمه هذا ُّ
«ألن هذا ّ
يدل علی ّ
البهائيّ :
أن رواية َمن كان
(((
ّ
الرضا مقبول ٌة ،لداللة ذلك علی رجوعه عن الوقف».
واقف ًّيا عن ِّ
الطوسـي ،الرقم ،5195 :وفيه« :إبراهيم بن عبد احلميد ،من أصحاب
((( هذا مأخو ٌذ من رجال
ّ
واقفي».
الرضا ،ومل يسمع منه عىل قول سعد بن عبد اهلل،
ّ
أيب عبد اهلل ،أدرك ِّ
ثم فيه« :قال نرص بن الصباح  :إبراهيم يروي عن أيب
الكش ،446 :الرقمّ .839 :
((( رجال ّ يّ
عيل ،وهو واقف عىل أيب احلسن.»
الرضا ،و عن أيب جعفر ّ
احلسن موسى ،وعن ِّ
حممد بن ّ
((( الشهيد الثاين« :ال منافاة بني حكم الشيخ بكونه واقف ًّيا ،وبكونه ثق ًة ،وكذلك قول الفضل
ٍ
ثم ّ
إن الوحيد
وحينئذ فال
صالح،
ابن شاذان :إنّه
َ
ٌ
معارض للقول بكونه واقف ًّيا ،كام ال خيفىّ ،
َّجاشـي
واألظهر عدم كونه واقف ًّيا ،لظاهر الفهرست والن
البهبهاين قال مع ّل ًقا علی كونه واقف ًّيا:
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
الرضا تدل عىل
الرضا ،وعن جدّ ي أن روايتَه عن ِّ
وكالم الفضل ،وكونه من أصحاب ِّ
رجوعه»[ .روضة املتّقني].43/14 :
ِ
واألمر الذي يؤيد عدم ِ
حديث وض ِع عائشة ال َقم َقة يف الشمس يف كتاب (املعترب)
تصحيح
وقفه
ُ
ِّ
َ
مع أنّه يف سنده[ .املعترب ،]39/1 :وعن العلاّ مة يف ترمجة عيسى بن أيب منصور عدَّ حدي َثه حسنًا،
ِ
ّ
الصباح ،وكال ُم سعد مع
ولعل نسب َة الوقف إليه يف
رجال الشيخ من كالم سعد أو نرص بن َّ
ٍ
يقاوم
غري
حجة عند الشهيد وأمثاله ،وكيف َ
غري ّ
رصيح ،وال ظاهر ،وكال ُم نصـر مع أنّه ُ
أنّه ُ
ما ذكرنا ،والس ّيام بعد مالحظة التدافع بينه وبني كالم سعد ،ومالحظة ما أرشنا إليه من ّ
أن
الرضا وبعده؟.
الواقفي ال يروي عن ِّ
ّ
ٌ
وثوق بعدم
الرضا وكالم نرص ،ال يبقى
وباجلملة بعد مالحظة ما يف رجال الشيخ يف أصحاب ِّ
عرفت ما فيهام ورضورية اجلمع ولو=
كون نسبة الوقف من رجال الشيخ من جهتهام ،وقد
َ
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[ ]2/1246إبراهيم بن ُش َعيب
من أصحاب الكاظم،
واقفي((( ،ال أعتمدُ عىل روايته.
ّ
[ ]3/1247إبراهيم بن أيب((( سامل

(((

=بالتوجيه والتأويل البعيد عىل تقدير التسليم فإنّام هي مع املقاومة» .تعليقة عىل منهج املقال:
.49
ِ
قال ابن داوود« :عندي ّ
والواقفي
أن الثقة من رجال الصادق وهو الذي ُذكر يف الفهرست،
ّ
من رجال الكاظم وليس ٍ
بثقة» .رجال ابن داوود ،416 :الرقم .10 :وأورد عليه الس ّيد
ألن الشيخ ذكر ّ
أيضا؛ ّ
الواقفي من رجال
أن
َّفريش« :هذا ليس بمستقيم عىل تقدير تعدّ ده ً
ّ
الت ّ
الصادق كام نقلناه ،وذكرمها كليهام يف باب رجال الكاظم .والذي خيطر ببايل ّ
أن إبراهيم
يدل عىل تعدّ ده إلاّ
الرجال ما ّ
ذكر
ابن عبد احلميد واحد ،وهو ثقة
ُ
واقفي؛ ألنيّ مل أجد يف كتب ِّ
ّ
ألن َ
أيضا ال ّ
يدل عىل تعدّ ده؛ ّ
مثل هذا يف
مرتني ،وهذا ً
الشيخ إ ّياه يف باب رجال الكاظمّ 
الرجال ،73/1 :الرقم.97 :
كثري مع عدم التعدّ د يقينًا كام يظهر من أدنى تت ّبع» .نقد ِّ
كالمهٌ 

ُ
َ
«عرفت االختالف فيه إلاّ ّ
الفضل بن شاذان ونصـر
األصل فيه
أن
َّسرتي:
وقال املح ّقق الت
ُ
ّ
فاألول أص َلحه ،وتَبِعه الفهرست فو ّثقه ،والثاين و ّقفه وتبعه الشيخ يف رجاله يف
الصباح،
ّ
ابن َّ
ّ
وكأن الن
والرضا،
الكش نفسه إذ اقترص
ّ
أصحاب الكاظم ِّ
َّجاشـي كان متو ّق ًفا فيه فأمهله ،وكذا يّ ّ
إن نرص ًا ٍ
عىل النقل عن الفضل ونصـر ،وما دام األمر هكذا فال بدّ أن نقولّ :
غال ،والفضل
ٍ
الرجال.220/1 :
مستقيم معتدل ،مع أنّه من الفضل بمكان عال والقول قوله» .قاموس ِّ
الطوسـي ،الرقم.4946 :
((( رجال
ّ
((( مل ترد يف (ش)« :أيب» ،وما يف املتن موافق للمصادر.
النحاس) ،الحظ :الكايف ،497/5 :ح.3
((( وقع يف أسانيد الروايات بعنوان (إبراهيم بن أيب بكر ّ
الرجال ِّيني يف ضبطه بني (السماّ ك) وبني (السماّ ل) .والظاهر ّ
أن الصحيح هو
واختلفت كلامت ِّ
َّجاشـي يف ترمجة (غالب ابن
الكحال .قاهلا الن
السامل بالالم وامليم املخففة ،وشدّ دها بعضهم أي
ّ
ّ
ّ
ّ
ـي ،والشيخ يف الفهرست ،والصدوق يف املش َي َخة،
املنقري) .ومن َضبطه بالالم هم:
عثامن
ّ
(الكش ّ
ّ
املتأخرين .الحظ :رجال ّ
ـي ،471 :الفهرست ،الرقم،24 :
وابن داوود) ،وكذا أغلب
الكش ّ
الطوسـي ،الرقم ،6305 :من ال حيرضه الفقيه ،466/4 :رجال ابن داوود ،415 :الرقم:
رجال
ّ
الرجال ،49/1 :الرقم ،32 :منتهى املقال ،146/1 :الرقم .21 :وأ ّما َمن َض َب َطه=
 ،4نقد ِّ
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بالسني غري املعجمة((( ،واللاّم،
َّجاشـي:
واقفي((( ،ال أعتمدُ عىل روايته ،وقال الن
ّ
ّ

إنّه ثقة(((.

[ ]4/1248إبراهيم بن إسحاق

(((

األمحري الن
أبو إسحاق
َّهاوندي((( ،كان ضعي ًفا يف حديثه ،مت َّه ًمـا يف دينه((( ويف
ّ
ّ
أعمل((( عىل ٍ
مذهبه ارتفاع ،وأمره ِ
خمتلط((( ال ُ
يشء مـماّ يرويه ،وقد ض ّعفه الشيخ يف

(((

الفهرست(.((1

والربقي ،وابن شهرآشوب ،والعلاّ مة يف اإليضاح).
=بالكاف فهم( :الشيخ يف بعض ن َُسخ رجاله،
ّ
الربقي ،43 :إيضاح االشتباه ،الرقم.19 :
الحظ :معامل العلامء ،6 :الرقم ،18 :رجال
ّ
((( (عة) « :املهملة».
الطوسـي ،الرقم.4953 :
((( رجال
ّ
الساملَ ،ر َو َيا عن أيب
((( رجال الن
َّجاشـي ،الرقم ،30 :وفيه« :ثق ٌة هو وأخوه إسامعيل بن أيب ّ
ّ
الرجال حدي ًثا شكّا ووقفا عن
الكش عنهام يف كتاب ِّ
احلسن موسى وكانا من الواقفة ،وذكر يّ ّ
أيضا :رجال
أيضا:
القول بالوقف» .والحظً :
الكش ،472-471 :الرقم ،897 :والحظً :
يّ ّ
ترمجة إسامعيل يف الرقم ،1245 :وفيه ما يرتبط باملقام.
ِ
(األمحري) .الحظ :الكايف،614/2 :
بعض األسانيد بعنوان( :إبراهيم األمحر) أو
((( قد وقع يف
ّ
َّهاوندي) .املحاسن:
ح ،3هتذيب األحكام ،369/2 :ح .67وكذا( :إبراهيم بن إسحاق الن
ّ
ّعامين) ،57 :ح.1
 ،380/2ح ،160الكايف ،500/6 :ح ،21الغيبة (للن ّ
((( الشهيد( :بكرس النون األوىل ،منسوب إىل هناوند بلدة بالعجم).
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.9 :
((( (ت ،س ،هـ ،م)« :يف».
الغضائري).
مـمـا يف الفهرست ورجال ابن
نجانـي ( ُمدّ ظ ّله)( :إلی هنا
الز
ٌ
الس ّيد َّ
ّ
تلفيق ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،39 :وفيه« :يف حديثه َضعف ،ويف مذهبه ارتفاع ،ويروي
الحظ :رجال ابن
ّ
الصحيح والسقيم ،وأمره ِ
خمتلط».
َ
ُ
((( (حج ،هـ)« :ال أعتمد».
( ((1ما نقله ّأولاً بقوله« :كان ضعي ًفا» مأخو ٌذ من الفهرست ،الرقم .9 :فلم ِ
ندر وج َه التكرار=،
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وقال يف كتاب الرجال يف أصحاب اهلادي :إبراهيم بن إسحاق ثق ٌة(((؛ فإن

َ
أزورٌ ،
شيخ
تعويل عىل روايته ،وقال
يكن هو هذا فال
الربقي :إبراهيم بن إسحاق بن َ
ّ
بأس به((( و(((.
ال َ

الشيباين
[ ]5/1249إبراهيم بن رجاء
ّ

(((

أبو إسحاق ،املعروف بابن أيب هراسة -بالراء ،والسني غري املعجمة((( -وهراسة

أ ّمه ،كان عا ّم ًّيا (((،ال أعتمدُ عىل ما يرويه.

=نعم قال يف رجاله يف من مل ِ
كتب،
األمحري الن
يرو عنهم« :إبراهيم بن إسحاق
ّهاوندي ،له ٌ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.5994 :
ضعيف» .رجال
وهو
ٌ
ّ
الطوسـي ،الرقم.5635 :
((( رجال
ّ
الربقي.58 :
((( رجال
ّ
الشيخ يف باب َمن مل ِ
ضعيف ،فعىل هذا الظاهر ّ
ُ
أن الذي ذكره
يرو ،وقال( :إنّه
((( الشهيد« :ذكره
ٌ
الربقي).
ّهاوندي ،وحيتمل أن يكون هو الذي ذكره
يف أصحاب اهلادي ليس هو الن
ّ
ّ
احلائري« :ال ّظاهر تغاير املذكور يف (دي) مع هذا ،ويشري إليه كونه( :مل)ّ ،
ويدل عليه رواية
قال
ّ
عيل بن شبل ،و َظ َفر بن محدون .فيلزم
الشيخ والن
ّ
َّجاشـي كام ترى عن هذا بواسطتني ،ومهاّ :
بنا ًء عىل حّ
االتاد روايتهام عن اجلواد بثالث وسائط ،وهو كام ترى» .منتهى املقال،156/1 :
الرجال ،56/1 :الرقم ،46 :روضة
الرقم .32 :وذهبت مجاع ٌة أخری إلی التّغاير .الحظ :نقد ِّ
املتّقني ،326/14 :طرائف املقال ،272/1 :معجم رجال احلديث ،185/1 :الرقم.101 :
ولك ّن الظاهر عدم إطالق حّ
االتاد .الحظ :وسائل الشيعة.295/30 :
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :ابن هراسة ّ
يبانـي) .بصائر الدرجات ،12/1 :ح،2
الش ّ
(للصدوق) ،631 :ح.2
األمايل ّ
((( (عة)« :والسني املهملة».
َّجاشـي ،الرقم.34 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الن
ّ
تنبيه:

قد ذكره الشيخ يف الفهرست بعنوان( :إبراهيم بن هراسة) .الفهرست ،الرقم .19 :وهكذا يف
الطوسـي ،الرقم= .5999 :
رجاله ،الحظ :رجال
ّ
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األنامطي
[ ]6/1250إبراهيم بن صالح
ّ

يكنّى بـ :أيب((( إسحاق ،قال ّ
الشيخ أبو جعفر
الطوسـي :إنّه ثقة((( ،وكذا قال
ّ

ّجايش ،إلاّ ّ
ّجايش قال :إنّه ثق ٌة ال بأس به(((.
أن الن
الن
ّ
ّ

األسدي ،ثقة ،روى عن
األنامطي
أيضا :إبراهيم بن صالح
وقال يف باب إبراهيم ً
ّ
ّ

ف يف
أيب احلسن ووقف((( .والظاهر أنّـهام واحد مع احتامل تعدّ دمها ،فعندي((( تو ّق ٌ
ما يرويه(((.

أن (هراسة) أ ّم إبراهيمّ :
َّجاشـي ّ
وأن إبراهيم هو ابن
اخلوئي« :مقتىض كالم الن
الس ّيد
ّ
ّ
=قال ّ
رصح به ّ
َّجاشـي املعروف بـ :ابن
والرجال ،وعليه يكون قول الن
ّ
الشيخ يف الفهرست ِّ
هراسة ،كام ّ
أيب هراسة من سهو القلم ال حمالة ،ويؤكّد ذلك ّ
أن املعروف بابن أيب هراسة هو أمحد بن النصـر
رصح به ّ
األمحري ،ويف رجاله يف من
الشيخ يف ترمجة إبراهيم بن إسحاق
النضـر
ّ
الباهيل ،عىل ما ّ
ّ
مل ِ
أيضا
يرو عنهم يف ترمجة أمحد» .معجم رجال احلديث ،202/1 :الرقم .153 :والحظ ً
الرجال.43/1 :
الرجال ،61/1 :الرقم ،68 :جممع ِّ
نقد ِّ
((( (عة)« :أبا».
((( الفهرست ،الرقم.2 :
َّجاشـي ،الرقم.13 :
((( رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.37 :
((( رجال الن
ّ
((( (عة)« :وعندي».
األنامطي وإبراهيم بن
((( هنا وقع البحث يف اتّـحاد اجلميع أو تعدّ دهم ،س ّيام إبراهيم بن صالح
ّ
صالح األنامطي األسدي .قال العلاّ مة ِ
احل يِّ ّل« :الظاهر أنهّ ام واحد ،مع احتامل تعدّ دمها وعندي
ّ
ّ
الس ّيد
اخلوئي إلی التّعدّ د،
ّ
تو ّقف فيام يرويه» .خالصة األقوال ،315 :الرقم .6 :وذهب ّ
«إن املستفاد من كالم الشيخ هو ّ
وقالّ :
األنامطي كانت له كتب قد
أن إبراهيم بن صالح
ّ
يبق منها إلاّ كتاب واحد ،وهو كتاب ال َغيبة ،وأ ّما إبراهيم بن صالح فقد كان
انقرضت ،ومل َ
َّجاشـي زادّ :
َّجاشـي ،غري ّ
أسدي،
أنامطي
أن الثاين
أن الن
له كتاب ،وكذلك ُيستفاد من كالم الن
ّ
ّ
ّ
ّ
يدل عىل حّ
إن الراوي عنهام هو ابن هنيك فهذا ال ّ
االتاد كام هو ظاهر ،وممّا يؤكّد التعدّ د ّ
وحيث ّ
أن
يتعرض ملذهبه ،وظاهره أنّه كان صحيح املذهب ،وذكر يف الثاين=:
الن
َّجاشـي حني ذكر ّ
األول مل ّ
ّ
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[ ]7/1251إبراهيم بن يزيد املكفوف
إن يف مذهبه ارتفا ًعا((( ،فال ُ
ضعيفُ ،يقالّ :
أعمل بروايته.
املدين
[ ]8/1252إبراهيم بن عبيد اهلل بن العالء
ّ
فاملتحصل ّ
واقفيّ ،
أن
األنامطي وو ّثقه،
وأن الشيخ ذكر إبراهيم بن صالح ،ومل يو ّثقه ،وذكر
=أنّه
ّ
ّ
ّ
األنامطي ثالثة أشخاص :أحدهم من أصحاب الباقر ،واالثنان
املسمى بإبراهيم بن صالح
ّ
ّ
َّجاشـي ّ
ثم ّ
األسدي كان من أصحاب أيب احلسن
أن
إن رصيح الن
ّ
ّ
يروي عنهام عبيد اهلل بن هنيكّ ،
الرضا،
موسى ،روى عنه ووقف ،وهو ينايف ما ذكره الشيخ يف رجاله أنّه من أصحاب ِّ
الربقي إ ّياه من أصحاب أيب احلسن موسى ،واهلل العامل بواقع
ويؤ ّيد كالم الن
َّجاشـي عدُّ
ّ
ّ
األمر» .معجم رجال احلديث ،217/1 :الرقم.183 :
«إن حّاتادمها مقطوع ،حّ
ّسرتي قالّ :
إلاّ ّ
التادمها يف مجيع أسنادمها فضلاً عن راوهيام
أن املح ّقق الت
ّ
رو يف ٍّ
مع كون ٍّ
كل
األنامطي ،وتوثيق الن
كل منهام إبراهيم بن صالح
َّجاشـي كلاًّ منهام ،ومل ُي َ
ّ
ّ
منهام إلاّ كتا ًبا واحدً ا وهو كتاب ال َغيبة ،وكلمة (وقف) ليست بامنعة من حّ
االتاد مع ّ
أن تلك
الكلمة جمملة ال ُيع َلم ّ
الرجال:
أن املراد هبا وقف علی أيب احلسن أو عن الرواية» .قاموس ِّ
 ،212-211/1الرقم.126 :

احلجْ -
أن يكون هذا من أصحاب
القهبائي« :الظاهر -بعد مالحظة كلامهتم
وقال
خصوصا ما يف ّ
ً
ّ
أيضا ال من أصحاب الباقرّ ،
وأن املذكور يف األصل اشتباه من الشيخ ،وكأنّه اشتبه
اجلوادً 
عليه ّ
الرجال.49/1 :
أن أبا جعفر هو الباقر فوقع فيام وقع فيه» .جممع ِّ

وهكذا احلال يف َمن عدّ هم
الربقي من أصحاب الباقر .فنقول ومن اهلل نستمدّ التوفيق
ّ
والقهبائي إلاّ ّ
أن املراد من (وقف) ،ليس
ّسرتي
ال ّظاهر حّاتاد اجلميع ،وذلك ملا قاله املح ّقق الت
ّ
ّ
تعرض الن
َّجاشـي لوقفه يف
ّ
بمجمل ،بل املراد منه هو الوقف علی أيب احلسن ولكن عدم ّ
صحة مذهبه بنظره؛ بل لتفاوت مصادره يف املوضعني ،ففي املوضع
األول ليس ألجل ّ
املوضع ّ
واقفي ،ولكن مصدا ًقا لقوله تعاىل﴿ :ك ُُّل ِحز ٍ
ْب بِام
األول مصدره فهرست محيد بن زياد ،وهو
ّ
ّ
ون﴾ [املؤمنون ]53 :فهو مل َير نفسه واقف ًّيا ،وألجله مل يذكر يف فهرسته ّ
أن إبراهيم
َلدَ هْيِ ْم َف ِر ُح َ
واقفي ،إلاّ ّ
َّجاشـي يف املوضع الثاين مصدر آخر ،فالتغاير بينهام
أن مصدر الن
األنامطي
ابن صالح
ّ
ّ
ّ

َّجاشـي بتحقيقنا.
ألجل هذا .راجع مقدّ مة رجال الن
ّ
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.40 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
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(((
البلوي،
حممد
قال ابن
ّ
ّ
نسب إليه عبد اهلل بن ّ
الغضائري :ال نعرفه إلاّ بام ُي َ
نسب((( إىل أبيه عبيد اهلل بن العالء عامرة بن زيد((( ،وال ُيسنَد إليه إلاّ الفاسد املتهافت.
و ُي َ
ٍ
قال :وأظنّه اسماً موضو ًعا عىل غري
واحد(((.

أقف له عىل
أقول :وهذا ال أعتمدُ عىل روايته؛ لطعن هذا الشيخ فيه ،مع أنيّ مل ْ

ٍ
تعديل من غريه.

((( (ش)« :نسب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش)« :نسب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (هـ ،ت ،حج ،ل ،م ،س)« :يزيد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،37 :الرقم.5 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب الثاين� :إ�سماعيل
(ثامنية رجال)
[ ]1/1253إسامعيل بن سامك
بالسني غري املعجمة ،والكاف بعد األلف ،وقيل :بالم بعد األلف ،وقيل :ابن أيب

ّجاشـي :إنّه ثق ٌة
سامك ،وهو أخو إبراهيم ،كان واقف ًّيا((( ،وقال الن
واقفي((( ،فال أعتمدُ
ٌّ
ّ

الكش ،471 :الرقم.897 :
((( رجال ّ يّ
النجاشـي يف ترمجة أخيه إبراهيم ،وعبارته حتتمل التوثيق وعدمه» ،الحظ:
البهائي« :ذكره
(((
ّ
ّ
ثم ّ
َّجاشـي هكذا:
نص الن
رجال الن
إن ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم  .30وفيه( :إسامعيل بن أيب السامل)ّ ،
ّ
الربيع بن أيب السامل ثق ٌة هو وأخوه إسامعيل بن أيب الساملَ ،ر َويا
حممد بن ّ
(إبراهيم بن أيب بكر ّ
عن أيب احلسن موسى وكانا من الواقفة).
ٍ
األبطحيّ :
واحد الثاين،
«إن يف اختصاص التّوثيق بإبراهيم وعدمه كالم .ظاهر غري
الس ّيد
ّ
وقال ّ
ربا
مبني عىل كون قوله« :ثقة هو وأخوه» ،مبتدأ وخرب .وإنّه عىل فرض كون (ثقة) خ ً
والظاهر أنّه ّ
(ر َويا)
(ر َويا) .فالتوثيق
ّ
خيتص به ،وال يكون قولهَ :
إلبراهيم يكون (هو وأخوه) مبتدأ وخربه َ
وما بعدها مجلة مستأنفة ،وإلاّ لذكر العاطف ،فالحظ» .هتذيب املقال .334-333/1 :وممّن
استنتج وثاقة أخيه من هذا العلاّ مة ِ
احل يّ ّل يف املقام.
أيضا» .جممع
وقال
القهبائي« :إتيان لفظ (هو) مع حرف عطف رصيح يف توثيق إسامعيل ً
ّ
الرجال ،29/1 :اهلامش.

أ ّما ابن داووود فذهب إلی ّ
خاصة .الحظ :رجال ابن داوود.539 :
أن التّوثيق إلبراهيم ّ

خاص بإبراهيم.
َّجاشـي ،بل هو
اخلوئي« :الصحيح أنّه ال يستفاد التوثيق من كالم الن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
قال ّ
أن ال ّظاهر من العبارة ّ
والوجه يف ذلك ّ
أن كلمة (ثقة) خرب إلبراهيم بن أيب بكر ،وكلمتَي( :هو=
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ٍ
حينئذ -عىل روايته.
[ ]2/1254إسامعيل بن ُقتَيبة
ثم الياء الساكنة املن ّقطة حتتها
بضم القاف ،وفتح التاء بعده املن ّقطة فوقها نقطتانّ ،
ّ

ثم الباء املفتوحة املن ّقطة حتتها نقطة واحدة ،جمهول من أصحاب الرضا.(((
نقطتانّ ،
كوين ّ
عريي
الش ّ
الس ّ
[ ]3/1255إسامعيل بن أيب زياد َّ

(((

كان عا ّم ًّيا(((.

(ر َويا) عن أيب احلسن موسى ،واستفادة التوثيق مبن ّية
=وأخوه) ابتداء كالم ،وخربمها مجلة َ
ً
ربا مقدّ ًما ،والضمري املنفصل مبتدأ ّ
مؤخ ًرا ،ومجلة أخوه عط ًفا عىل
عىل أن تكون كلمة (ثقة) خ ً
(ر َو َيا) مستق ّلة ليكون املعنى ّ
أن إبراهيم ،وأخاه ثقتان َر َويا عن أيب
الضمري بام له من اخلرب ،ومجلة َ
احلسن ،وهذا خالف الظاهر ،وال ّ
أقل من أن تكون العبارة جمملة وغري ظاهرة يف التوثيق».
معجم رجال احلديث ،26/4 :الرقم.1294 :
الطوسـي ،الرقم.5230 :
((( هذا منقول من رجال
ّ
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
عريي) .الكايف ،306/5 :ح ،318/6 ،8ح .10وكذا
(الش ّ
كوين) .هتذيب األحكام ،386/6 :ح .268وكذا بعنوان( :إسامعيل
بعنوان( :إسامعيل ّ
الس ّ
ّ
كوين) فقط.
الش ّ
عريي) .الكايف ،557/3 :ح .1وأ ّما األكثر فوقوعه يف األسانيد بعنوانّ :
(الس ّ
وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،12/1 :ح ،23/1 ،9ح ،33/1 ،16ح ،40/1 ،7ذيل
ح ،46/1 ،3ح ،52/1 ،5ح ،69/1 ،7ح ،71/1 ،1ح.12
ّ
َّجاشـي ّ
ولعل ذاك لشهرته ،ووجدت يف كتاب
كونـي عا ّم ّي،
الس
البهائي« :مل يذكر الن
(((
ّ
أن ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،47
ّرصيح بأنّه عا ّم ّي» .الحظ :رجال الن
السـرائر يف باب نوادر القضاء الت
َ
ّ
ّ
الرسائر.196/2 :
الشيخ يف عدّ ة األصولْ :
الرجالية ،نعم قال ّ
«إن مل
أقول :ض ّعفه كونه عا ّم ًّيا مل يذكر يف املصادر ِّ
أيضا العمل
يكن من الفرقة املح ّقة خرب يوافق ذلك وال خيالفه ،وال ُيعرف هلم قول فيه ،وجب ً
به ،ملا روي عن الصادق أنّه قال :إذا ُأنزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها يف ما ُروي عنّا

عيل فاعملوا به .وألجل ما قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص بن
فانظروا إىل ما َر َووه عن ّ
أئمتنا فيام مل=
كوين ،وغريهم من العا ّمة عن ّ
دراجّ ،
غياث ،وغياث بن كلوب ،ونوح بن ّ
والس ّ
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=ينكروه ،ومل يكن عندهم خالفه» .عدّ ة األصول.150-149/1 :

ّ
وإن ابن إدريس واملح ّقق والعلاّ مة يف غري اخلالصة وغريهم َر َموه بكونه عا ّم ًّيا .الحظ :السـرائر:
 ،196/2كشف الرموز ،548/1 :املعترب ،252/1 :تذكرة الفقهاء.63/14 :

حممد طه نجف بحث ينبغي أن نذكره ّ
ّ
«للشك يف عا ّم ّيته بل
ملخ ًصا ،فإنّه قال فيه:
وللشيخ ّ
الرجال املـُعدَّ ة لتفصيل األحوال وذكر األقوال
نظرا إىل عدم رميه بذلك يف كتب ِّ
وضعفه جمالً ،
َّجاشـي النيقد املحيط ،وفهرست الشيخ ،فإنّه قال يف خطبته :وبعد ،فإنيّ لـماّ رأيت
س ّيام كتاب الن
ّ
مجاع ًة من شيوخ طائفتنا من أصحاب احلديث عملوا فهرست كتب أصحابنا وما صنّفوه من
التصانيف وما َر َووه من األصول ومل أجد أحدً ا استوىف ذلك . . .إىل أن قال :فإذا ذكرت َّ
كل
ٍ
واحد من املصنّفني وأصحاب األصول فال بدّ أن أشري إىل ما قيل فيه من التعديل والتجريح،
للحق أم خمالف له؟ ّ
كثريا من
يعول عىل روايته أم ال ،وأبينّ اعتقاده هل هو موافق
ّ
وهل َّ
ألن ً
مصنّفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون املذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة».

كالغلو ونحوه فضلاً عن التحقيق ،إىل
وهبذا يشهد االستقراء ،حتّى إنهّ م يذكرون االتهّ ام بالفساد
ّ
أيضا ما ذكره ابن شهرآشوب يف خطبة كتابه حيث قال« :هذا كتاب فهرست كتب
أن قال :ويؤ ّيده ً
الشيعة وأسامء املصنّفني منهم( ...إىل أن قال) :وإن كان قد مجع شيخنا أبو جعفر
الطوسـي يف
ّ
نظري له ،إلاّ ّ
ثم ذكره ومل يزد شي ًئا ،وأ ّما اختالف األسلوب
أن هذا املختصـر فيه زوائد ّ
ذلك ما ال َ
مر عن العدّ ة،
فلع ّله حلسن اتّقائه لكونه من قضاة العا ّمة .وكيف كان
فالقوي ّ
ُّ
قوتُه ،بل وثاقتُه ،ملا ّ
بل عن الشيخ يف مواضع من كتبه أنهّ م أمجعوا عىل العمل برواياته وروايات عماّ ر وأمثاهلام من
أيضا.
العزية توثيقة ً
الثقات» .قلت :واالستقراء يشهد به ،بل عن املح ّقق يف املعترب واملسائل ّ
الكاظمي عبد اهلل بن املغرية الثقة الثقة الذي ال يعدل به أحد
وأيضا من رواته كام يف مشرتكات
ً
ّ
الرواية
يف جاللته ودينه وورعه ،املجمع عىل تصحيح ما ّ
يصح عنه مع إكثار املشايخ ال ّثالثة من ِّ
عنه جدًّ ا.

ضمن أنّه مأخوذ من كتب مشهورة عليها العمل
الصدوق ّ
وأخذ ّ
خاصة يف الفقيه من كتابه ،وقد ّ
وإليها املرجع ،مع ّ
فكثريا
وأيضا،
أن طريقه إليه ابن الوليد الذي هو يف غاية التث ّبت والنقدً ،
ً
ما يروي عنه إبراهيم بن هاشم الذي نرش حديث الكوف ّيني يف قم ،وذلك ُيظهر أنّه معت ََمد عند
للرواية عن الضعفاء و َمن يروي عنهم .إتقان املقال.262 :
القم ّيني ،مع أنّه يف غاية التجنّب ِّ
ّ

ِّ
عرف
«قرأت
وكيف كان ،فابن حجر قال:
ُ
كوين ُي َ
طي :إسامعيل بن أيب زياد ّ
بخط ابن أيب ّ
الس ّ
قري أحد رجال ّ
ّ
الطوسـي وله كتاب النوادر» .لسان امليزان=:
الرواة ،ذكره
بالش ّ
ّ
الشيعة وثقات ّ
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عيل بن َرزين -بتقديم الراء عىل الزاي -بن عثامن
عيل بن ّ
[ ]4/1256إسامعيل بن ّ

زاعي
الرمحن بن عبد اهلل بن ُبدَ يل بن َو ْرقاء الـخُ
ّ
ابن عبد ّ

(((

أبو القاسم ،ابن أخي ِدعبِل ،كان بواسط مقامه ،وويل ِ
احلسبة هبا ،وكان خمتلط
ُ

الغضائري :إنّه كان ّ
وضا ًعا للحديث،
األمر يف احلديث يعرف وينكر((( .وقال ابن
كذا ًبا ّ
ّ
ال يلتفت إىل ما رواه((( عن أبيه عن الرضا وال غري ذلك وال ما صنّف(((.

وهذا ال أعتمدُ عىل روايته؛ لشهادة املشايخ عليه بالضعف واالختالل يف الرواية.

الكلبي
[ ]5/1257إسامعيل بن عمر بن َأبان
ّ

واق��������������������ف((( ،روى أب����������وه ع������ن أيب ع����ب����د اهلل وأيب
ٌ
= ،407/1الرقم.1280 :
الطوسـي،380 :
عبلـي) .األمايل للشيخ
علـي الدّ
ّ
ّ
((( قد ورد يف األسانيد بعنوان( :إسامعيل بن ّ
الطوسـي:
عبيل) .األمايل للشيخ
ّ
ح ،6الرسالة العلو ّية .32 :وكذا بعنوان( :أبو القاسم الدّ ّ
الطوسـي ،380 :ح .67وكذا
عبيل) .األمايل للشيخ
ّ
 ،372ح53ـ .54وكذا (إسامعيل الدّ ّ
عيل بن
بعنوان( :إسامعيل بن َرزين) .بشارة املصطفى .125/2 :وكذا بعنوان( :إسامعيل بن ّ
الرضا ،253/1 :ح ،280/1 ،2ح.22
َرزين) .عيون أخبار ِّ
َّجاشـي ،الرقم .69 :ومثله يف الفهرست ،الرقم.37 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (عة)« :يرويه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري.43-42 :
((( رجال ابن
ّ
الرمحن
((( (م ،حج ل):
«واقفي» .وما يف املتن موافق للمصدر .وقد روی ّ
الصدوق عن عبد ّ
ّ
الرمحن ابن
ابن ّ
حممد أنهّ ام دخال عىل عبد ّ
وعيل ابنَي أيب عبد اهلل جعفر بن ّ
احلجاج عن إسحاق ّ
السنة الذي أخذ فيها موسى بن جعفر ومعهام كتاب أيب احلسن بخ ّطه فيه
أسلم بمكّة يف ّ
حوائج قد أمر هبا فقاال :إنّه أمر هبذه احلوائج من هذا الوجه فإن كان من أمره يشء فادفعه إىل ابنه
عيل ،فإنّه خليفته والق ّيم بأمره ،وكان هذا بعد النّفر بيو ٍم بعد ما أخذ أبو احلسنٍ 
بنحو من
ّ
املنقري وإسامعيل ابن
أمحد
بن
واحلسني
اهلل
عبد
أيب
َي
ن
اب
وعيل
إسحاق
وأشهد
ا،
م
يو
مخسني
ّ
ً
ّ
حممد صاحب اخلتم عىل شهادهتام ّ
عيل بن=
عمر
وحسان بن معاوية واحلسني بن ّ
ّ
إن أبا احلسن ّ
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احلسن ،(((وروى هو عن أبيه((( و(((.
[ ]6/1258إسامعيل بن سهل الدّ هقان

(((

ّجايش :ض ّعفه أصحابنا(((.
قال الن
ّ

(((
اهلاشمي
[ ]7/1259إسامعيل بن يسار
ّ

عيل بن عبد اهلل بن الع ّباس((( ،ذكره أصحابنا بالضعف(((.
موىل إسامعيل بن ّ
[ ]8/1260إسامعيل بن عماّ ر

ضعفّ :
أن الصادق كان إذا رآمها
الكش حدي ًثا يف طريقه
ٌ
أخو إسحاق ،روى يّ ّ

قال :وقد جيمعهام((( ألقوام ،يعني الدنيا واآلخرة(.((1

ويص أبيه وخليفته فشهد اثنان هبذه ّ
الشهادة واثنان قاال :خليفته ووكيله،
=موسى
ّ
ٍ
الرضا .39/1 :فمن املحتمل
ف ُقبِلت شهادهتم عند حفص بن غياث القايض .عيون أخبار ِّ
الكلبي.
أن يكون إسامعيل بن عمر هو
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،759 :وفيه« :روى عن أيب عبد اهلل».
((( الحظ :رجال الن
ّ
((( الحظ :دالئل اإلمامة ،472 :ح.68
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.55 :
العالمة يف املتن مذكور يف رجال الن
ّ
((( وقد ورد يف ٍ
سند بعنوان( :إسامعيل بن سهل الكاتب) .هتذيب األحكام،475/7 :
ح.116
َّجاشـي ،الرقم.56 :
((( رجال الن
ّ
ِ
((( قال ّ
العالمة احل ّ يّل يف اإليضاح« :قيل :ابن س ّيار» .إيضاح االشتباه ،الرقم.30 :
((( (ح ،عة)« :ع ّباس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.58 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (م) زيادة« :اهلل» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
خيص اهلل الدنيا
الكش ،402 :الرقم.752 :
( ((1رجال
البهائي« :املشهور علی األلسنة :قد ّ
ّ
ّ ّيّ
بأقوام واآلخرة بأقوام وقد جيمعهام ألقوام».
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وقد ذكرنا سند احلديث يف الكتاب((( الكبري ،واألقوى عندي التو ّقف يف روايته

حتّى تثبت عدالته.

((( (م ل)« :كتابنا».
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الباب الثالث� :إ�سحاق
(سبعة رجال)
[ ]1/1261إسحاق بن عماّ ر بن ح ّيان

(((

ريفـي ،كان ً
شيخا من أصحابنا((( ،ثقة ،روى
موىل بني تغلب ،أبو يعقوب((( ّ
الص ّ

الصادق والكاظم (((و((( ،وكان فطح ًّيا .قال الشيخ :إلاّ أنّه ثقة وأصله معتمد
عن ّ
الصريفـي .الحظ :هتذيب األحكام ،333/5 :ح.95
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان :إسحاق
ّ
أيضا .الحظ :االستبصار ،432-431/1 :ح ،9هتذيب األحكام:
((( وهو مكنّی بـ :أيب هاشم ً
 ،38/3ح.45
البهائي« :لع ّله أراد من أصحابنا مطلق ّ
الشيعة».
(((
ّ
((( روايته عن الصادق كثرية فالحظ :علی سبيل املثال :الكايف ،24/1 :ح ،178/1 ،19ح،2
 ،267/1ح ،101/2 ،6ح ،127/2 ،11ح ،184/2 ،16ح ،194/2 ،2ح،210/2 ،8
ح ،241/2 ،6ح ،251/2 ،38ح .11والحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف،674/2 :
ح ،228/3 ،5ح ،230/3 ،4ح ،544/3 ،3ح ،548/3 ،1ح ،551/3 ،2ح،323/4 ،1
ثم ّ
إن روايته وردت يف بعض األسانيد عن أيب جعفر،
ح ،334/4 ،9ح ،376/4 ،13حّ .6
حمرفة ،والصواب إسحاق بن عماّ ر عن جعفر .الحظ:
ولكن ّ
الصواب كون هذه األسانيد ّ
هتذيب األحكام ،267/8 :ح ،5وقارنه مع وسائل ّ
الشيعة ،144/23 :هتذيب األحكام:
 ،88/10ح ،105وقارنه مع وسائل الشيعة ،204/28 :االستبصار ،266/4 :ح ،6وقارنه
مع هتذيب األحكام ،280/10 :ح ،23هتذيب األحكام ،128/10 :ح ،128وقارنه مع
وسائل الشيعة ،261/28 :هتذيب األحكام ،233/10 :ح ،54وقارنه مع وسائل الشيعة:
.400/29
َّجاشـي ،الرقم .169 :وأ ّما قوله« :وكان فطح ًّيا» فمن الفهرست=،
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
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عليه((( .وكذا قال الن
َّجاشـي((( و((( ،واألوىل عندي التو ّقف يف ما ينفرد به(((.
ّ
=الرقم.52 :
أيضا يف رجاله يف
الس
اباطي» .وقد و ّثقه ً
ّ
عمـار ّ
((( الفهرست ،الرقم ،52 :وفيه« :إسحاق بن ّ
الطوسـي ،الرقم ،4924 :وفيه« :إسحاق بن عماّ ر» فقط.
أصحاب الكاظم .رجال
ّ
الرجل».
((( الشهيد« :بل زاد عليه مدائح ومل يقل إنّه
فطحي ،و الظاهر قبول رواية هذا ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.169 :
((( رجال الن
ّ
((( تنبيهّ :
َّجاشـي مع َمن يف فهرست الشيخ أو تغايرمها .قال
إن هنا كال ًما يف اتّـحاد َمن يف الن
ّ
الساباطي مع سابقه أي إسحاق بن عماّ ر بن
اخلوئي« :الظاهر حّاتاد إسحاق بن عماّ ر
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
ح ّيان؛ وذلك الستبعاد أن يكون هناك شخصان معروفان يف طبقة واحدة ،كان ٍّ
لكل منهام
ويتعرض الشيخ لآلخر .ويؤكّد ذلكّ :
أن الشيخ يف رجاله
َّجاشـي ألحدمها،
يتعرض الن
ّ
ّ
كتابّ ،
املسمى هبذا
والصدوق يف املشيخة ذكروا إسحاق بن عماّ ر ،من غري توصيف ،فلو كان
والكش ّ
ّ
يّ ّ
الساباطي ،وكذلك احلال يف الروايات الكثرية،
االسم رجلنيَ ،للزمهم تعيينه ،وأنّه ابن ح ّيان ،أو
ّ
فإن املذكور فيها إسحاق بن عماّ ر من غري توصيف .وممّا يؤ ّيد حّ
ّ
أيضا عىل
االتاد اقتصار
الربقي ً
ّ
رييف» .معجم رجال احلديث ،224-223/3 :الرقم.1165 :
ذكر إسحاق بن عماّ ر ّ
الص ّ

الفطحي الثقة.
رييف
األول :إنّه واحد وهو ّ
أق��ول :األق��وال يف إسحاق بن عماّ ر ثالثةّ :
ّ
الص ّ
َّجاشـي والشيخ يف الفهرست ،وإلی هذا القول ذهب ابن
وأساس هذا القول اجلمع بني قوليَ الن
ّ
شهرآشوب يف معامله .معامل العلامء ،26 :الرقم.133 :
َّجاشـي من أكثر من اسم واحد ،وكذلك فهرس الشيخ،
خلو كتاب الن
والدليل عىل هذا القول ّ
ّ
ولو كان متعدّ ًدا لذكرمها لوحدة موضوعهام .الثاين :إنّه متعدّ د ّ
اباطي
والس
رييف
وأن ّ
ّ
إمامي ّ
ّ
الص ّ
البهائي إذ قال :إسحاق بن عماّ ر اثنان :إسحاق بن عماّ ر
وأول من ذهب إليه الشيخ
فطحيّ ،
ّ
ّ
اإلمامي الراوي عن الصادق والكاظم ،وإسحاق بن عماّ ر بن موسى
الكويف املو ّثق
ابن ح ّيان
ّ
ّ
الفطحي غري ٍ
األئمة .مشـرق الشمسني مع تعليقات اخلواجوئي:
راو عن أحد من
الساباطي
ّ
ّ
ّ
البهبهاين
البحراين والوحيد
املجلسـي واملحدّ ث
الكاشاين واملح ّقق
 .95وتبعه املحدّ ث
ّ
ّ
ّ
ّ
الرجال ،188/1 :الدّ رر النجف ّية:
وغريهم .الوايف ،21/1 :روضة املتّقني ،51/14 :جممع ِّ
 ،182/2تعليقة عىل منهج املقال ،84 :منتهى املقال ،23/2 :الرقم.304 :
وأد ّلتهم:

كتاب ،مع ّ
أّ .
ساباطي=
أن املذكور يف فهرست الشيخ
صرييف وله
َّجاشـي
إن املذكور يف الن
ٌ
ّ
ّ
ّ
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[ ]2/1262إسحاق بن جرير -باجليم ،والراء ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء

بعدها -بن يزيد بن جرير بن عبد اهلل ال َب َج ّيل

(((

=وله أصل.

والساباطي مل ِ
يرو عنهام كام يف فهرست
رييف من أصحاب الصادق والكاظم،
بّ .
ّ
الص ّ
الشيخ.
والساباطي مل تُذكر له كنية.
رييف كنيته :أبو يعقوب،
جّ .
ّ
الص ّ

رييف له أربعة إخوة ،ومل ُينقل للثاين ذلك.
دّ .
الص ّ

والساباطي جدّ ه موسی.
رييف جدّ ه ح ّيان،
هـّ .
ّ
الص ّ

فطحي .الحظ :منتهى املقال ،28-24/2 :الرقم.305 :
والساباطي
إمامي،
رييف
وّ .
ّ
ّ
ّ
الص ّ

الثالث :إنّه ٌ
اإلمامي ال ّثقة.
الكويف
رييف
رجل واحدٌ وال وجود لغري إسحاق بن عماّ ر بن ح ّيان ّ
ّ
ّ
الص ّ

والربقي،
َّجاشـي،
وهذا ظاهر الن
والكش ،والشيخ يف رجاله والصدوق يف املشيخة عند ذكر
ّ
ّ
يّ ّ
طريقه إلی يونس أخيه ،ففي األحاديث مل يرد يف حديث واحد توصيف إسحاق بن عماّ ر
رييف ،ويشهد لذلك ّ
أن
بالساباطي ،فجميع أحاديثه إ ّما مطلقة كام هو الغالب وإ ّما مق ّيدة ّ
بالص ّ
ّ
ّ
ّ
البجيل :له كتاب عن إسحاق بن
الشيخ قال يف فهرسته يف ترمجة غياث بن كلوب بن فيهس
ّ

حممد ابن احلسن ،عن سعد،
عيل بن احلسني ،عن أبيه و ّ
عماّ ر ،أخربنا أبو عبد اهلل ،عن ّ
حممد بن ّ
عن احلسن بن موسى ّ
البجيل ،عن إسحاق بن عماّ ر.
اخلشاب ،عن غياث بن ك ّلوب بن فيهس
ّ
الفهرست ،356-355 :الرقم .562 :فإنّه كام تری ذكر ّ
أن ال ّطريق إلی إسحاق بن عماّ ر هو
َّجاشـي ،فالشيخ
غياث بن ك ّلوب ،وهذا بعينه الطريق إلی إسحاق بن عماّ ر الذي عنونه الن
ّ
َّجاشـي يف
تار ًة يذكر طري ًقا إليه يف ترمجة غياث بن ك ّلوب وهو متّحد مع الطريق الذي ذكره الن
ّ
ترمجة إسحاق ويذكر طري ًقا آخر إليه يف ترمجة إسحاق تار ًة أخری.
بالساباط ّية والفطح ّية فقال العلاّ مة بحر العلوم ىف فوائده
وأ ّما انفراد الشيخ يف توصيفه ّ
ما حاصلهّ :
اباطي نشأ من خت ّيل كونه ابنًا لعماّ ر
بالس
ّ
إن توصيف الشيخ إلسحاق بن عماّ ر ّ
أيضا كان نتيجة ذلك التخ ّيل ّ
اباطي
الس
ورم ُيه بالفطح ّية ً
ّ
فإن عماّ ر ّ
غري تا ٍّمَ ،
ّ
الساباطي مع أنّه ُ
الرجال َّية.306/1 :
وبيته كانوا من الفطح ّية .الفوائد ِّ

الس ّيد
الرجالية ففيها أد ّلة وافية
والحظ ً
ّ
أيضا :رسالة ّ
الشفتي حول إسحاق بن عماّ ر يف رسائله ِّ
عىل القول الثالث.
طب=
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :إسحاق
اجلريري) .الحظ :املحاسن ،503/2 :حّ ،634
ّ
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أبو يعقوب،كان ثق ًة ،روى عن أيب عبد اهلل (((و((( ،وكان واقف ًّيا((( .فاألقوى

(((

عندي التو ّقف يف رواية ينفرد هبا(((.

البرصي
حممد
ّ
[ ]3/1263إسحاق بن ّ

بالغلو ،من أصحاب اجلواد.(((
ُيرمى
ّ

[ ]4/1264إسحاق بن بِش

اخلراساين ،روى عن أيب عبد اهلل .وهو من العا ّمة ،وكان
الكاهيل
أبو حذيفة
ّ
ّ
ثم إنّه
=األئمة ،81 :هتذيب األحكام ،65/2 :ح .24والحظ :جامع الرواةّ .483/1 :
ّ
والصواب (إسحاق
حمرف
ّ
جاء يف بعض األسانيد( :إسحاق بن حريز) ،ولك ّن ال ّظاهر أنّه ّ
ابن جرير) .الحظ :النوادر ،114 :ح 286وقارنه مع وسائل الشيعة ،129/22 :املحاسن:
القم ّي 244/2 :وقارنه مع
 ،357/2ح 63وقارنه مع بحار األن��وار ،267/73 :تفسري ّ
الربهان يف تفسري القرآن ،686/4 :ثواب األعامل ،267 :وقارنه مع املحاسن113/1 :ـ،114
ح ،112والكايف ،552-551/5 :ح ،2علل الشـرائع ،538/2 :ح ،3وقارنه مع الكايف:
 ،204/7ح 1ومن ال حيرضه الفقيه ،47/4 :ح.5060
((( هتذيب األحكام ،151/1 :ح ،162/4 ،3ح ،432/5 ،30ح ،327/7 ،146ح،4
أيضا .الحظ:
ثم إنّه يروي عن الباقرً 
 ،485/7ح ،73/8 ،157ح ،61/10 ،163حّ .3
األئمة .81 :فتأ ّمل.
ّ
طب ّ
َّجاشـي ،الرقم.170 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.4945 :
((( هذا من رجال
ّ
((( (ح ،عة)« :واألقوی».
((( وعدّ ه الشيخ املفيد( :من الفقهاء األعالم ،والرؤساء املأخوذ منهم احلالل واحلرام ،والفتيا
واألحكام الذين ال يطعن عليهم وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم) .الر ّد عىل أصحاب العدد.35 :
الشيخ ،ولك ّن ّ
تفرد به ّ
الشواهد ال تؤ ّيده ،فإنّا مل نعثر علی روايته عن
أقول :رميه بالوقف ممّا ّ
الكاظم حتّی بقي بعده.
حممد بن أمحد بن أبان،
((( رجال
ثم هنا كالم يف ا حّتاده مع إسحاق بن ّ
الطوسـي ،الرقمّ .5653 :
ّ
ِ
فالحظ تفصيل ذلك يف ترمجته.
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ثقة ،ذكروه يف أصحاب أيب عبد اهلل.(((

حممد بن أمحد بن َأبان بن مرار
[ ]5/1265إسحاق بن ّ

أيضا بن عبد اهلل ،ويعرف عبد اهلل ُعقبة -بالعني
بالراء املشدّ دة ،وبعد األلف راء ً
ّ

غري املعجمة املضمومة ،والقاف ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة -وعقاب ابن احلارث

النخعي((( أخو األشرت ،ويكنّى :أبا يعقوب األمحر.
ّ

معدن التّخليط ،له كتب يف التّخليط(((و((( ،ال أقبل روايته.
الغضائري :إنّه كان فاسد املذهبّ ،
وضا ًعا للحديث،
وقال ابن
كذا ًبا يف الروايةّ ،
ّ

(((
اشـي معه خرب يف وضعه للحديث
ال ُي ُ
لتفت إىل ما رواه وال يرتفع بحديثه ،وللع ّي ّ

مشهور ،واإلسحاق ّية تنسب إليه(((.

((( ّ
كل ما ذكره ّ
َّجاشـي ،الرقم ،171 :وانظر :لسان امليزان:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
 ،355-354/1الرقم.1102 :
النخعي) .الكايف ،347/1 :ح،4
حممد
ّ
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :إسحاق بن ّ
 ،508/1ح ،94/5 ،9ح ،85/7 ،10ح ،2الغيبة .200 :وكذا بعنوان( :إسحاق بن أبان).
عيون املعجزات.137 :
عدو أمرياملؤمنني وأوالده وإن أح ّبهم).
((( الت
ّسرتي( :املخ ّلط من ال يربأ من ّ
ّ
روی ّ
احللبي عن ابن مسكان عن
الشيخ يف التّهذيب عن احلسني بن سعيد عن النّصـر عن حييی
ّ
عدوه و يقول:
إسامعيل
حيب أمرياملؤمنني وال يربأ من ّ
اجلعفي «قال :قلت أليب جعفر :رجل ّ
ّ
عدو ال ت ِّ
ُصل خلفه و ال كرامة إلاّ أن تتّقيه».
هو
أحب إ ّيل ممّن خالفه؟ فقال :هذا خم ّل ٌط ،وهو ّ
ّ
الحظ :هتذيب األحكام،28/3 :ح.9
َّجاشـي ،الرقم .177 :وأ ّما
((( إلی هنا ّإال قوله« :ويكنّى أبا يعقوب األمحر» مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.5827 :
قوله« :ويكنّى أبا يعقوب األمحر» فمن رجال
ّ
((( (عة)« :وال ينتفع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،42-41 :الرقم .14 :وليس فيه« :واإلسحاق ّية تُنسب إليه» .قال
((( رجال ابن
ّ
ّ
حممد بن مسعود عن=
حممد
ّ
البرصي« :قال أبو عمرو :سألت أبا النّضـر ّ
ـي يف إسحاق بن ّ
الكش ّ
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[ ]6/1266إسحاق بن احلسن بن َبكْران

(((
العقرائي((( -بالعني غري املعجمة املفتوحة ،والقاف الساكنة ،وبعدها
أبو احلسني
ّ

ّجايش ،قال :ورأيته بالكوفة
ضعيف يف مذهبه ،كذا قال الن
السامع،
ٌ
كثري ّ
ّ
راء -التماّ رُ .
وهو جماور(((.

[ ]7/1267إسحاق بن عبد العزيز البزّاز

ك�����ويف ،ي��ك��نّ��ى :أب���ا ي��ع��ق��وب وي���ل��� ّق���ب((( :أب���ا ال��س��ف��ات��ج ،روى عن
ّ
البرصي فإنّه كان غال ًيا،
حممد
حممد
ّ
ّ
البصـري فقال :أ ّما أبو يعقوب إسحاق بن ّ
=إسحاق بن ّ
املفضل بن عمر
ورصت إليه إىل بغداد ألكتب عنه وسألته كتا ًبا أنسخه فأخرج إ ّيل من أحاديث ّ
يف التفويض ،فلم أرغب فيه فأخرج إ ّيل أحاديث منتسخة من ال ِّثقات ،ورأيته مول ًعا باحلاممات
املراعيش ويمسكها ،ويروي يف فضل إمساكها أحاديث ،قال :وهو أحفظ من لقيتُه» .رجال
ّ
ـي ،531-530 :الرقم .1014 :ويف ترمجة سلامن
حممد
الفاريس« :إسحاق بن ّ
الكش ّ
ّ
املفضل بن عمر« :هو ٍ
البصـري متّهم» .رجال ّ
غالُ ،ركن
ـي ،18 :الرقم .42 :ويف ترمجة ّ
ّ
الكش ّ
من أركاهنم» .رجال ّ
ـي ،322 :الرقم .584 :ويف موضع آخر فيه« :إنّه من أهل االرتفاع».
الكش ّ
رجال ّ
ـي ،326 :الرقم.591 :
الكش ّ

حممد بن أمحد
حممد
ّ
أقول :ظاهر العلاّ مة حيث َ
البصـري ،وإسحاق بن ّ
عنون إسحاق بن ّ
مستقلاًّ تغايرمها .ولكن ظاهر مجاعة بل رصيح بعضهم حّ
االتاد ،وهذا موافق للتحقيق ،كام يظهر
حممد بن أمحد مع ما قاله ّ
ـي يف إسحاق بن
من مقارنة ما قاله ابن
ّ
الكش ّ
الغضائري يف إسحاق بن ّ
الرجال ،198/1 :الرقم ،432 :معجم رجال احلديث،229/3 :
حممد
ّ
البصـري .الحظ :نقد ِّ
ّ
األبطحي ذهب إلی التغاير؛ ّ
بصـري،
كويف ،وذلك
ألن
الس ّيد
ّ
النخعي ّ
ّ
ّ
الرقم .1177 :ولك ّن ّ
حجة علی حّ
االتاد .هتذيب املقال،195/3 :
والختالف مشاخيهام ومن روی عنهام ،ومل تقم ّ
وانظر :لسان امليزان ،373-370/1 :الرقم.1162 :

((( (ش ،عة)« :احلسن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«العقرانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«العقرابـي»( ،هـ ،ت ،ح ،عة):
((( (م):
ّ
ّ
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم.178 :
كل ما يف املتن من رجال الن
ّ
موافق للمصدر.
((( مل ترد يف( :عة) .وما أثبتناه
ٌ
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الغضائري :يعرف((( حديثه تار ًة و ُينكر((( أخرى وجيوز أن
أيب عبد اهلل .(((قال ابن
ّ
خيرج شاهدً ا(((.

اشـي ،123/2 :ح ،22الكايف ،285/6 :ح ،499/6 ،1ح.14
((( الحظ :تفسري الع ّي ّ
((( (س ،حج ،هـ ،ح)« :نعرف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،عش)« :ينكره»( ،هـ ،حج ،ح)« :ننكره» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،37 :الرقم.3 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب الرابع� :أحمد
(مخسة وعرشون اً
رجل)
[ ]1/1268أمحد بن زياد اخلزّاز
من أصحاب موسی((( الكاظم،
واقفي(((.
ّ
الرسي
[ ]2/1269أمحد بن
ّ
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
ـزاعي
[ ]3/1270أمحد بن الفضل الـخُ
ّ
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
[ ]4/1271أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التماّ ر

(((

((( (عة) :مل ترد «موسى».
الطوسـي ،الرقم.4943 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.4944 :
((( رجال
ّ
الكش« :محدويه قال :ذكر بعض أشياخيّ :
أن أمحد بن
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم .4949 :وقال ّ يّ
اخلزاعي
الفضل
الكش ،556 :الرقم.1049 :
ّ
ّ
واقفي» .رجال يّ ّ
(امليثمي) .الكايف ،179/3 :ح ،381/3 ،3ح،3
الروايات بعنوان:
ّ
((( قد وقع يف أسانيد ّ
امليثمي) .هتذيب األحكام،129/7 :
 ،501/5ح ،304/6 ،4ح .12وكذا بعنوان( :أمحد
ّ
ح.34
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امليثمي ،من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
موىل بني أسد
ّ
ّ

النجايش :وهو -عىل ٍّ
معتمد عليه((( ،وعندي
قال
كل -وج ٌه ثق ٌة ،صحيح احلديثَ ،
ّ

فيه تو ّقف.

األنامطي
[ ]5/1272أمحد بن احلارث
ّ
من أصحاب الكاظم،
املفضل بن عمر ،وروى
واقفي((( ،وكان من أصحاب ّ
ّ

أبوه عن الصادق.(((

الطوسـي ،الرقم.4950 :
((( رجال
ّ
أيضا .وقال الشيخ يف فهرسته« :صحيح
((( رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .179 :والعنوان منه ً
ّ
امليثمي ،قال محدويه :عن
الكش« :يف أمحد بن احلسن
ّ
احلديث» .الفهرست ،الرقم .66 :وقال يّ ّ
احلسن بن موسى قال :أمحد بن احلسن
الكش ،468 :الرقم.890 :
ّ
امليثمي كان واقف ًّيا» .رجال يّ ّ
ٍ
وروی الصدوق يف العيون رواي ًة يف سند هكذا« :حدّ ثنا أيب قال :حدّ ثني احلسن بن عبد اهلل

حممد بن عيسى ،عن أبيه ،عن احلسن بن موسى ّ
حممد بن األصبغ عن أمحد بن
اخلشاب عن ّ
ابن ّ
األولّ :
«إن
الرضا .20/1 :ولكن قال
احلسن
املجلسـي ّ
ّ
امليثمي وكان واقف ًّيا» .عيون أخبار ِّ
ّ
الرضاّ 
تدل علی رجوعه عن الوقف كام يظهر من التت ّبع ،فإنهّ م كانوا أعادي له
روايته عن ِّ

بخالف الفطح ّية ،فإنهّ م كانوا يعتقدون بإمامته .»روضة املتّقني .44/14 :ولك ّن املح ّقق
الرضا ال ّ
تدل علی الرجوع وال علی عدم الوقف؛ ّ
التسرتي قالّ :
ألن الشيخ
ّ
الرواية عن ِّ
«إن ِّ
الرضا كعثامن بن عيسی ،وعيسی بن عيسی ،ومقاتل بن
رصح بوقف مجاعة من أصحاب ِّ
ّ
الرجال،201/1 :
جمرد الرواية ،ولو بطريق
ّ
املحاجة» .قاموس ِّ
مقتل ،فرياعون يف الصحابة ّ
الرقم ،199 :فتأ ّمل.
الطوسـي ،الرقم.4952 :
((( هذا من رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،247 :وفيه زيادة« :غمز
((( من قوله« :وكان من أصحاب» إلی هنا رجال الن
ّ
أصحابنا فيه» .وقال
األنامطي« :محدويه قال :حدّ ثني احلسن بن
الكش يف أمحد بن احلارث
ّ
يّ ّ
موسى ّ
أن أمحد بن احلارث
الكش ،468 :الرقم.892 :
ّ
األنامطي كان واقف ًّيا» .رجال يّ ّ
تنبيه:

ّ
املفضل بن عمر» .رجال=
إن الشيخ قال يف أصحاب الصادق« :أمحد بن احلارث ،روى عنه ّ
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تائي
ب ّ
[ ]6/1273أمحد بن هالل ال َع رَ ْ

(((

(((
ثم التاء
بالعني غري املعجمة  ،والباء املن ّقطة حتتها نقط ٌة واحدةٌ ،وبعدها راءّ ،

املن ّقطة فوقها نقطتان.

ٍ
النهروان،غال(((.
منسوب إىل (عربتا) قرية بناحية إسكاف بني جنيد من قرى

حممد
العسكري(((و(((.
ّ
ورد فيه ذ ٌّم كثري من س ّيدنا أيب ّ
مهام :ولد أمحد بن هالل سنة ثامنني ومائة ،ومات سنة تسع وستني
عيل بن ّ
قال أبو ّ

وماءتني(((.

=الطوسـي ،166 :الرقم .1924 :وقال
الربقي يف أصحاب الصادق« :أمحد بن احلارث،
ّ
ّ
بعض حّاتا َده مع َمن يف املتن .نقد
املفضل بن عمر» .رجال
الربقي .21 :واحتمل ٌ
روى عنه ّ
ّ
الرجال ،110/1 :الرقم ،202 :منتهى املقال ،241/1 :الرقم .124 :إلاّ ّ
الس ّيد
اخلوئي
ّ
أن ّ
ِّ
ذهب إلی التعدّ د وقالّ :
املفضل ،وذلك من
«إن هذا من أصحاب الكاظم ويروي عن ّ
املفضل» .معجم رجال احلديث ،69/2 :الرقم.479 :
أصحاب الصادق ويروي عنه ّ

أقول :ال يبعد حّ
االتاد إلاّ ّ
والربقي أو من
َّجاشـي ،والسهو إ ّما من الشيخ
أن الصواب ما يف الن
ّ
ّ
املفضل عنه ،بل ما وجدنا
الناسخ ،والوجه يف ذلك أنّا مل نجد يف أسانيد أمحد بن احلارث رواية ّ
(للنعامين)،175-174 :
املفضل .الحظ :كفاية األثر ،53 :الغيبة
رواية أمحد بن احلارث عن ّ
ّ
ح10ـ ،12كامل الدين ،253/1 :ح ،328/1 ،3ح.10
الكرخي) .دالئل اإلمامة ،366 :ح،17
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :أمحد بن هليل
ّ
فالح السائل.233 ،227 ،221 ،152 :
((( (عة)« :بالعني املهملة».
ّهام يف دينه» .الفهرست،
((( رجال
الطوسـي ،الرقم .5649 :وقال يف الفهرست« :كان غال ًيا ،مت ً
ّ
الرقم.107 :
حممد
الكش.537-535 :
ّ
((( مل نعثر علی ما ورد فيه من الذ ّم عن أيب ّ
العسكري .الحظ :رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقم.199 :
((( قوله« :ورد يف ذ ّم» إلخ مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقمّ ،199 :إال ّ
أن فيه بدل (تسع) (سبع) ،ومثله يف=
((( هذا مذكور يف رجال الن
ّ
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ِ
الغضائري
الروايةُ ،يعرف منها و ُينكر(((و((( ،وتو ّقف ابن
صالح
النجايش :إنّه
قال
ّ
ُ
ّ

وحممد بن أيب عمري
يف حديثة إلاّ يف ما يرويه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخةّ ،

من نوادره ،وقد سمع هذين الكتابني ُّ
جل أصحاب احلديث واعتمدوه فيها(((.
وعندي ّ
أن روايته غري مقبولة(((.

=الفهرست ،الرقم.107 :
التسرتي« :مل أفهم وج َه اجلمع بني قوله( :صالح الرواية) و(يعرف وينكر) ّ
ولعل
((( قال املح ّقق
ّ
الرجال ،670/1 :رقم ،616 :فتأ ّمل،
الرواية بدل صالح الرواية» .قاموس ِّ
الصواب :كثري ِّ
حررناه حول مصطلح (يعرف وينكر) يف جامع الرواة ،321/1 :اهلامش.
وراجع ما ّ
َّجاشـي ،الرقم.199 :
((( رجال الن
ّ
الغضائري ،112 :الرقم.166 :
((( رجال ابن
ّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد قال :سمعت سعد بن
((( وقال الصدوق« :حدّ ثنا شيخنا ّ
عبد اهلل يقول :ما رأينا وال سمعنا بمتش ّي ٍع رجع عن التّش ّيع إىل النّصب إلاّ أمحد بن هالل،
تفرد بروايته أمحد بن هالل فال جيوز استعامله ،وقد علمنا ّ
وكانوا يقولونّ :
واألئمة
ّبي
ّ
أن الن ّ
إن ما ّ
ّ
والشاك يف اإلمام عىل غري دين اهلل ،وقد ذكر موسى بن
ال يشفعون إلاّ ملن ارتىض اهلل دينه،
جعفر أنّه سيستوهبه من ر ّبه يوم القيامة» .كامل الدين .76/1 :وقال يف ذيل خربّ :
«إن راوي
هذا اخلرب أمحد بن هالل وهو جمروح عند مشاخينا .»كامل الدين.76/1 :
خيتص بروايته
بالغلو واللعنة ،وما
وقال الشيخ يف ذيل خرب« :أمحد بن هالل فإنّه مشهور
ّ
ّ
ال نعمل عليه» .هتذيب األحكام ،204/9 :ذيل ح .9وقريب منه يف االستبصار ،28/3 :ذيل
ح.22

حممد
األئمة ]أمحد بن هالل
العربتائي ،روى ّ
ّ
وقال يف الغيبة« :ومنهم [أي املذمومني من قبل ّ
العمري يف توقيع طويل اختصـرناه ،ونحن نربأ إىل اهلل تعاىل من ابن
ابن يعقوب قال :خرج إىل
ّ
ِ
َ
وأهل بلده ممّا أعلمناك من حال هذا
اإلسحاقي
هالل -ال َرحمِ ه اهلل -وممّن ال يربأ منه فأعل ْم
َّ
الفاجر ومجيع من كان سألك ويسألك عنه» .الغيبة.353 :

الكرخي ،قال
وقال يف موض ٍع آخر« :ومنهم [أي املذمومني الذين ا ّدعوا الباب ّية] أمحد بن هالل
ّ
حممد فاجتمعت ّ
حممد
الشيعة عىل وكالة ّ
مهام :كان أمحد بن هالل من أصحاب أيب ّ
عيل بن ّ
أبو ّ
بنص احلسن يف حياته ،ولـماّ مىض احلسن قالت ّ
الشيعة :اجلامعة له ،أال=
ابن عثامنّ 
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الرساج
[ ]7/1274أمحد بن أيب برش ّ

واقفي املذهب ،روى عن موسى
كويف ،موىل ،يكنّى :أبا جعفر ،ثقة يف احلديث،
ّ
ّ
نص عليه اإلمام املفرتض ال ّطاعة؟ فقال
حممد بن عثامن وترجع إليه ،وقد ّ
=تقبل أمر أيب جعفر ّ
ينص عليه بالوكالة وليس أنكر أباه يعني عثامن بن سعيد فأ ّما أن أقطع ّ
أن أبا جعفر
هلم :مل أسمعه ّ
الزمان فال أجرس عليه ،فقالوا :قد سمعه غريك ،فقال :أنتم وما سمعتم ووقف
وكيل صاحب ّ
ثم ظهر التّوقيع عىل يد أيب القاسم بن روح بلعنه والرباءة منه
ربءوا منهّ .
عىل أيب جعفر فلعنوه وت ّ
يف مجلة من َل َعن» .الغيبة.399 :
الشلمغاين« :أعلمهم أنّنا يف التّو ّقي واملحاذرة ممّن تقدّ مه من نظرائه
ويف آخر توقيع ورد يف لعن
ّ
ّمريي واهلال ّيل والبال ّيل وغريهم» .الغيبة.411 :
من الشرّ
يعي والن ّ
ّ

واملتهمون واملض ّعفون وغري هؤالء ،فام
وقال الشيخ يف عدّ ة األصول« :أ ّما ما ترويه الغالة
ّ
غلو ،عمل بام رووه يف حال
خيتص ال ُغالة بروايته ،فإن كانوا ممّن عرف هلم حال استقامة وحال ّ
ّ
االستقامة ،وترك ما رووه يف حال خطأهم ،وألجل ذلك عملت الطائفة بام رواه أبو اخل ّطاب
حممد بن أيب زينب يف حال استقامته ،وتركوا ما رواه يف حال ختليطه ،وكذلك القول يف أمحد بن
ّ
العربتائي ،وابن أيب عزاقر وغري هؤالء ،فأ ّما ما يرويه يف حال ختليطهم فال جيوز العمل به
هالل
ّ
كل ٍ
عىل ّ
حال ،وكذلك القول فيام ترويه املتّهمون واملض ّعفون» .عدّ ة األصول.151/1 :

اخلوئي« :ال ينبغي اإلشكال يف فساد الرجل من جهة عقيدته ،بل ال يبعد استفادة
الس ّيد
ّ
وقال ّ
ثم كان ُي ِ
هيمنا
مرة،
ظهر
َ
َّ
والنصب أخرى ،ومع ذلك ال ّ
الغلو ّ
أنّه مل يكن يتد ّين بيشء ،ومن ّ
احلجية بعد وثاقة الراوي،
الرواية عن ّ
إثبات ذلك ،إذ ال أثر لفساد العقيدة ،أو العمل يف سقوط ِّ
َّجاشـي (صالح الراوية) أنّه يف نفسه ثقة ،وال ينافيه قوله( :يعرف منها
والذي يظهر من كالم الن
ّ
أمورا منكرة من جهة كذب من حدّ ثه هبا ،وممّا
وينكر) ،إذ ال تنايف بني وثاقة الراوي وروايته ً
يؤ ّيد ذلك تفصيل الشيخ بني ما رواه حال االستقامة ،وما رواه بعدها ،فإنّه ال يبعد أن يكون فيه
أيضا ،وأ ّما تفصيل ابن
شهادة بوثاقته ،فإنّه إن مل يكن ثقة مل جيز العمل برواياته حال االستقامة ً
الغضائري ،فالظاهر أنّه يرجع إىل تفصيل الشيخ وإلاّ فلو كان الرجل ثق ًة أو غري ٍ
ثقة ،فكيف
ّ
َ
فاملتحصل ّ
أن الظاهر
يفرق بني رواياته عن كتاب ابن حمبوب ونوادر ابن أيب عمري ،وبني غريها،
ّ
ّ
ّ
بصحة رواياته،
يضـر
ّ
أن أمحد بن هالل ثقة ،غاية األمر أنّه كان فاسد العقيدة ،وفساد العقيدة ال ّ
حجية خرب الثقة مطل ًقا» .معجم رجال احلديث ،153-152/3 :الرقم:
عىل ما نراه من ّ
.1008
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ابن جعفر.(((
محاد بن سعد بن مهران
[ ]8/1275أمحد بن احلسني بن سعيد بن ّ

األه��وازي ،املل ّقب دن��دان((( بالدال غري
عيل بن احلسني ،أبو جعفر
ّ
موىل ّ

محاد بن عيسى ،فيام زعم
املعجمة قبل النون وبعدها روى عن مجيع شيوخ أبيه إلاّ عن ّ
القم ّيون ،وذكروا أنّه ٍ
الغضائري :وحديثه
غال(((وحديثهُ ،يعرف و ُينكَر((( و((( .قال ابن
ّ
ّ
– يف ما رأيته -سامل(((.

والذي اعتمد عليه التو ّقف يف ما يرويه(((.
َّجاشـي ،الرقمّ ،181 :إال ّ
أن فيه
((( هذا ك ّله مأخوذ من الفهرست ،الرقم .64 :ومثله يف رجال الن
ّ
(واقفي املذهب).
(واقف) بدل
ّ
((( الظاهر من ّ
ـي كون دندان لقب سعيد والد احلسن واحلسني حيث قال« :احلسن واحلسني
الكش ّ
ّ
ـي .508 :وقال يف موض ٍع آخر« :سعيد كان
ابنا سعيد األهواز ّيان ابنا دندان» .رجال
الكش ّ
عرف بـ :دندان» .رجال ّ
ـي.552 :
الكش ّ
ُي َ
ٍ
مصح ًفا عن (عال) بالعني املهملةّ ،
فإن رواية
األبطحي« :حيتمل كون (غال)
الس ّيد
ّ
ّ
((( قال ّ
علو اإلسناد به ،إلاّ ّ
أن احتامل كون روايته عنهم بواسطته أوجبت
أمحد عن شيوخ أبيه توجب ّ
القم ّيني له» .هتذيب املقال .258/3 :وفيه ما ال خيفی.
تضعيف ّ
((( (عة)« :ينكر ويعرف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم:
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .67 :وقريب منه يف رج��ال الن
ّ
.183
القم ّيون :كان غال ًيا ،وحديثه -يف ما رأيته
((( رجال ابن
ّ
الغضائري ،40 :الرقم .12 :وفيه« :قال ّ
ساملٌ -واهلل أعلم».
((( وقال الشيخ يف رجاله يف من مل ِ
حممد بن أمحد
يرو عنهم« :أمحد بن احلسني بن سعيد ،روى عنه ّ
مرة
ابن حييى ،وهو ضعيف ،ذكر ذلك ابن بابويه» .رجال
الطوسـي ،الرقم .5973 :وقال فيه ّ
ّ
بالغلو،
محاد بن عيسىُ ،يرمى
أخری« :أمحد بن احلسني بن سعيد ،روى عن مجيع شيوخ أبيه إلاّ ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.6006 :
مات بقم» .رجال
ّ
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حممد بن س ّيار
[ ]9/1276أمحد بن ّ

(((

بالسني غري املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة ،والراء بعد األلف.

حممد ،ويعرف
أبو عبد اهلل الكاتب،
ّ
بصـري ،كان من ُكتّاب آل طاهر يف زمن أيب ّ

جمفو الرواية ،كثري املراسيل(((.
اري ضعيف احلديث ،فاسد املذهبّ ،
بـ :الس ّي ّ

عيل ب��ن
حكى ّ
حممد بن ّ
بالتناسخ(((و(((.

(((

حمبوب عنه يف كتاب النوادر املصنّف

(((

أنّ��ه قال

عيل بن فضال بن عمرو((( بن
عيل بن ّ
حممد بن ّ
[ ]10/1277أمحد بن احلسن بن ّ

أيمن

ِ
ايض((( ،أبو عبد اهلل ،وقيل :أبو احلسني ،كان فطح ًّيا،
موىل عكرمة بن ر ْبعي الف ّي ّ

اري) .السـرائر ،569/3 :املحاسن،507/2 :
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :أيب عبد اهلل الس ّي ّ
البرصي.
حممد
ّ
ثم إنّه وقع يف بعض األسانيد أمحد بن ّ
ح ،653علل الرشائع ،121/1 :حّ .6
البرصي» .معجم
اري
الس ّيد
ّ
حممد الس ّي ّ
اخلوئي« :الظاهر أنّه أمحد بن ّ
ّ
الكايف ،470/3 :ح .3قال ّ
رجال احلديث ،14/3 :الرقم.794 :
َّجاشـي ،الرقمّ 192 :إال ّ
أن
((( إىل هنا مذكور يف الفهرست ،الرقم .70 :ومثله يف رجال الن
ّ
جمفو الرواية ،كثري
فيه« :ضعيف احلديث ،فاسد املذهب ،ذكر ذلك لنا احلسني بن عبيد اهللّ .
املراسيل».
«علـي بن» .وما يف املتن هو الصوابّ ،إال ّ
أن يف املصدر:
((( (هـ ،عش ،ح ،م ،س ،ش) :مل يرد:
ّ
حممد بن حمبوب».
«عيل بن ّ
ّ
((( (عة)« :النوادر للمصنّف»( ،ح)« :املصنّف»( ،هـ)« :نوادر املصنّف» .وما أثبتناه موافق ملا يف
املصدر.
الغضائري.
الزنجانـي (مدّ ظ ّله) :تلفيق من الفهرستني ورجال ابن
الس ّيد
ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،40 :الرقم.11 :
((( من قوله« :حكی» إلی آخره من رجال ابن
ّ
((( (عة)« :عمر» .وهو الصوابّ ،إال ّ
أن النسخ التي كانت بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (ش)« :الف ّياض».
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غري أنّه ثق ٌة يف احلديث ،ومات سنة ستّني ومائتني(((.
وأنا أتو ّقف يف روايته(((.
[ ]11/1278أمحد بن أيب زاهر
واسم أيب زاهر موسى ،أبو جعفر
وجها بقم،
القم ّي((( ،موىل ،كان
ّ
ً
األشعري ّ

(((
أخص أصحابه به(((و(((.
وحديثه ليس بذلك
حممد بن حييى الع ّطار ّ
النقي ،وكان ّ
ّ

عيل بن عمر بن رياح((( بن قيس بن سامل ّ
القالء
[ ]12/1279أمحد بن ّ
حممد بن ّ

السواق
ّ

أبو احلسن ،موىل آل سعد بن أيب و ّقاص ،وهم ثالثة إخوة :أبو احلسن هذا ،وأبو

عيل وهو األصغر
احلسني ّ
حممد وهو األوسط ومل يكن من أهل العلم ،وأبو القاسم ّ
َّجاشـي ،الرقمّ 194 :إال ّ
أن فيه« :أبو
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .72 :ومثله يف رجال الن
ّ
احلسني ،وقيل :أبو عبد اهلل».
((( الشهيد« :قد تقدّ م من املصنّف احلكم عىل أخيه ّ
كعلـي بن أسباط وعبد اهلل
عيل وعىل مجاعة
ّ
األول وعمل عىل رواياهتم ،فال وج َه
ابن ُبكَري أنهّ م فطح ّيون ،لكنّهم ثقات ،فأدخلهم يف القسم ّ
فضال من بينهم مع مشاركته هلم يف الوصف واملذهب».
إلخراج أمحد بن ّ
األشعري» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«القم ّي
((( (عش ،عة):
ّ
ّ
((( (ش)« :بذاك»( ،س)« :لذاك».
َّجاشـي والشيخ ّ
اخلوئيّ :
وجها بقم ،ظاهر يف
«إن قول الن
الس ّيد
إن أمحد بن أيب زاهر كان ً
ّ
ّ
((( قال ّ
وجها من جهة أنّه كان حمدِّ ًثا كام ّ
أخص
حممد بن حييى الع ّطار
ّ
أنّه كان ً
يدل عليه قوهلام( :وكان ّ
أصحابه) ،وعليه فام ذكراه من ّ
النقي ال بدّ من محله عىل أنّه توجد يف
أن حديثه ليس بذلك
ّ
أحاديثه روايات منكرة ،وهذا ال ينايف وثاقة الرجل» .معجم رجال احلديث ،29/2 :الرقم:
.411
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم .215 :ومثله يف الفهرست ،الرقم:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
.76
َّجاشـي ،الرقم.229 :
((( يف املصدر« :رباح» .وكذا يف رجال الن
ّ
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وهو أكثرهم((( حدي ًثا .وجدّ هم عمر بن رياح((( القلاّ ء روى عن أيب عبد اهلل وأيب
ِ
(((
(((
احلسن ووقفُّ ،
حممد بن
وكل ُولده واقفة  ،وآخر من بقي منهم أبو عبد اهلل ّ
حممد ثق ًة
علـي بن عمر بن رياح كان شديد العناد يف املذهب ،وكان أبو احلسن أمحد بن ّ
ّ
يف احلديث(((.

ولست أرى قبول روايته منفر ًدا(((.
حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد اهلل((( بن
[ ]13/1280أمحد بن ّ

دانـي الكويفّ
زياد بن َع ْجالن(((بن سعيد بن َق ْيس
السبيعي َ
الـه ْـم ّ
ّ

(((و(((1

((( (ش)« :أكثر».
((( والحظ :ترمجة عمر بن رياح يف هذا القسم ففيه ما يرتبط باملقام.
((( (م ،هـ ،ت ،حج ،س)« :واقف ّية» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س)« :ما».
َّجاشـي ،الرقمّ ،229 :إال ّ
أن
((( هذا ك ّله مأخوذ من الفهرست ،الرقم .82 :ومثله يف رجال الن
ّ
السواق.
عيل بن عمر بن َرباح القلاّ ء ّ
فيه :أمحد بن ّ
حممد بن ّ
((( وقال الشيخ يف رجاله يف َمن مل ِ
علـي بن عمر بن رباح (رياح)
حممد بن ّ
يرو عنهم« :أمحد بن ّ
عيل ،وهو األصغر وهو أكثرهم حدي ًثا،
أبو احلسن ،وأخوه ّ
حممد أبو احلسني ،وأبو القاسم ّ
عيل بن عمر بن
عيل بن ّ
واقفة ،وآخر من بقي من بني رباح (رياح) أبو عبد اهلل ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
الطوسـي ،الرقم .6014 :وقال أبو
رباح (رياح) وكان شديد العناد ،وأمحد املتقدّ م ثقة» .رجال
ّ
فقيها ثقة يف حديثه كثري الرواية».
حممد بن رباح من رجال الواقفة إلاّ أنّه كان ً
غالب« :أمحد بن ّ
الزراري.150 :
رسالة أيب غالب
ّ
((( (ش)« :عبيد اهلل» .وما يف املتن هو الصواب.
((( يف املصدر زيادة« :موىل عبد الرمحن بن سعيد».
(للطوسـي) ،97 :ح،4-2
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان( :ابن عقدة) .الحظ :األمايل
ّ
 ،99ح ،337 ،6ح ،338 ،24ح ،342 ،30ح ،346 ،41ح ،54وغريها.
الدارقطني :أمجع أهل الكوفة أنّه مل ُي َر من زمن عبد اهلل بن مسعود إىل زمن
( ((1الشهيد« :قال
ّ
أيب الع ّباس بن عقدة أحفظ منه=.
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املعروف بـ :ابن عقدة .يكنّى :أبا الع ّباس((( ،جليل القدر ،عظيم املنزلة ،وكان

زيد ًّيا جارود ًّيا ،وعىل ذلك مات .وإنّام ذكرناه من مجلة أصحابنا؛ لكثرة رواياته عنهم
ُ
وخلطته هبم وتصنيفه هلم((( ،روى مجيع كتب أصحابنا وصنَّف هلم وذكر أصوهلم وكان

ُح َف َظة(((.

قال الشيخ
الطوسـي((( :سمعت مجاعة حيكون عنه أنّ��ه ق��ال :أح َف ُظ مائة
ّ
ِ
ُب ذكرناها
وعشـرين ألف حديث بأسانيدها ،و ُأذاكر بثالثامئة((( ألف حديث((( ،له ُكت ٌ

الرجال الذين َر َووا عن الصادق أربعة آالف
يف كتابنا الكبري ،منها كتاب أسامء ِّ
رجل ،وأخرج فيه ِّ
لكل رجل احلديث الذي رواه.

مات بالكوفة سنة ثالث وثالثني وثالثامئة(((.
=وقال أبو الط ّيب بن هرثمة :كنّا نحرض ابن عقدة ا ُمل َحدّ ث ونكتب عنه ويف املجلس رجل
هاشمي إىل جانبه ،فجرى حديث ح ّفاظ احلديث ،فقال أبو الع ّباس :أنا ُأجيب يف ثالثامئة ألف
ّ
اهلاشمي» .الحظ :تذكرة
حديث من حديث أهل البيت ،هذا سوى غريهم ،ورضب بيده عىل
ّ
احل ّفاظ ،840/3 :الرقم  ،820سري أعالم النبالء ،345/15 :الرقم  ،178تاريخ بغداد
 ،16/5الرقم .2365

الشيعي أحد أركان احلديث ،كان
الكويف
حممد بن عقدة
البهائي« :قال
ّ
ّ
اليافعي يف تارخيه :أمحد بن ّ
ّ
ّ
ُ
يقول :أنا أجيب يف ثالثامئة ألف حديث من أحاديث أهل البيت ،وكان يميل مثالب الصحابة
فض ّعفوه لذلك» .الحظ :مرآة اجلنان.311/2 :
((( (عش ،ح ،عة)« :أبو الع ّباس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.86 :
الطوسـي ،الرقم.5949 :
((( من قوله« :روی مجيع» إلی هنا من رجال
ّ
ترد«الطوسـي».
((( (عة) :مل
ّ
((( (عة)« :يف ثالثامئة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الطوسـي ،الرقم.5949 :
((( رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم=:
((( ما يف املتن من تاريخ وفاته موافق ملا يف الفهرست ،الرقم 86 :ورجال الن
ّ
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عيل
[ ]14/1281أمحد بن ّ

الرازي ،اخلضيب باخلاء املعجمة ،والضاد املعجمة
عيل
ّ
أبو الع ّباس ،وقيل :أبو ّ

اإليادي.
ّ

(((
بالغلو ،وله كتاب( :الشفا واجلالء يف
مل يكن بذلك الثقة يف احلديث ،و ُيت َّهم
ّ

الغيبة) ،استحسنه الشيخ
الطوسـي.(((
ّ

الغضائري :حدّ ثني أيب أنّه كان يف مذهبه ارتفاع ،وحديثه يعرفه((( تار ًة
قال ابن
ّ

وينكره((( أخرى(((.

الطوسـي،
= .233ولكن قال الشيخ يف رجاله« :مات سنة اثنتني وثالثني وثالثامئة» .رجال
ّ
الكويف وهذا الرجل ممّن
حممد بن سعيد ابن عقدة
الرقم .5949 :وقال
ّ
النعامين« :أمحد بن ّ
ّ
للنعامين .25 :وقال
والرجال الناقلني له» .الغيبة
ال يطعن عليه يف الثقة وال يف العلم باحلديث ِّ
ّ
الكويف املشهور بكثرة احلديث ،وما يتّهم يف معرفته
حممد بن سعيد بن عقدة
ّ
أبو غالب« :أمحد بن ّ
ّ
ال��زراري ،139-138 :وانظر :سري أعالم النبالء:
يشك يف علمه» .رسالة أيب غالب
وال
ّ
أيضا تاريخ بغداد ،225-217/5 :الرقم،2680 :
 ،355-340/15الرقم .178 :والحظً :
لسان امليزان ،266-263/1 :الرقم.817 :
((( (ح ،ش)« :متّهم» .وما يف املتن موافق يف املصدر.
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.91 :
((( (س)« :نعرفه» .و يف املصدر« :يعرف».
((( (س)« :ننكره» .و يف املصدر« :ينكر».
الغضائري ،43 :الرقم .18 :وقال الشيخ يف رجاله يف َمن مل ِ
يرو عنهم :متّهم
((( رجال ابن
ّ
َّجاشـي« :قال أصحابنا :مل يكن بذاك .وقيل:
الطوسـي ،الرقم .6020 :وقال الن
بالغلو .رجال
ّ
ّ
ّ
عيل بن اخلضيب
غلو وتر ّفع» .رجال الن
فيه ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم .240 :وقال ابن حجر« :أمحد بن ّ
الطوسـي :مل يكن بذاك الثقة يف احلديث .روى عنه
شيعي له تواليف .قال أبو جعفر
الرازي،
ّ
ّ
ّ
اخلصيبي» .لسان امليزان ،225/1 :الرقم .701 :وقال يف
التلعكربي ،انتهى .وحيتمل أن يكون
ّ
ّ
اإليادي ّ
اري أبو الع ّباس .ذكره ابن
عيل بن أيب اخلضيب
خط كام يف األ ّب ّ
ّ
موض ٍع آخر« :أمحد بن ّ
حممد بن أمحد بن داوود=
بابويه يف تاريخ ّ
الري وقال« :كان من غالة الشيعة له تصانيف .روى عنه ّ
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حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن ع ّياش -بالشني املعجمة-
[ ]15/1282أمحد بن ّ

اجلوهري
ابن إبراهيم بن أ ّيوب
ّ

ّ
كتب،
أبو عبد اهلل،كان سمع احلديث و َأك َث َر،
واختل واضطرب يف آخر ُع ُمره ،له((( ٌ

األئمة االثني عرش.(((
منها كتاب مقتضب األثر يف إمامة ّ

َّجايش :رأيت هذا الشيخ ،وكان صدي ًقا يل ولوالدي ،وسمعت منه شي ًئا
قال الن
ّ
كثريا ،ورأيت شيوخنا يض ّعفونه ،فلم ِ
أرو عنه((( وجتنّبتُه.
ً
مات سنة إحدى وأربعامئة(((.

[ ]16/1283أمحد بن سابق

الصحة ّ
روى
أن الرضا لعنه((( ،والوجه عندي
الكش بطريق غري معلو ِم
ّ
يّ ّ
التو ّقف يف ما يرويه.
املروزي
محاد
ّ
[ ]17/1284أمحد بن ّ

الكش ّ
أن املايض (((كتب إليه :يقول له :قد مضـى أبوك ريض اهلل عنه
روى يّ ّ

عيل اخلضيب فيحتمل أن يكون
ّ
=القم ّي» .وقد تقدّ م يف األصل [أي ميزان االعتدال] أمحد بن ّ
هو» .لسان امليزان ،234/1 :الرقم.736 :
((( (ح ،عة)« :وله» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم ،207 :ولكن
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .99 :ومثله يف رجال الن
ّ
ليس فيه« :واختل».
((( وذلك بنحو« :أخربنا»« ،حدّ ثنا»ّ ،
وإال فقد حكى عنه بنحو« :قال» ،و«ذكر ابن عياش» ،كام يف
َّجاشـي بتحقيقنا.
َّجاشـي ،الرقم .79 :والحظ :مقدّ مة رجال الن
احلسني بن بسطام يف رجال الن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.207 :
((( رجال الن
ّ
الكش ،552 :الرقم.1043 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :الباقر .»وما أثبتناه موافق للمصدر.
اخلراسانـي( :املراد باملايض أبو جعفر
ّ
اجلواد.)
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وعنك وهو عندنا عىل حال حممود((( ولن تبعد من((( تلك احلال((( .وروى عنه أشياء

رد ّية ّ
تدل عىل ترك العمل بروايته ،وقد ذكرته يف الكتاب الكبري ،واألوىل عندي التو ّقف

يف ما((( يرويه(((.

عيل بن كلثوم
[ ]18/1285أمحد بن ّ

(((

بالغلو((( .قال ّ
من أهل رسخس ،متّهم
ـي :كان من القوم ،وكان مأمونًا عىل
ّ
الكش ّ

احلديث(((.

((( (م ،هـ ،عش ،ت ،عة)« :حال حممودة» .ويف املصدر« :حالة حممودة».
((( (ش)« :يف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،560 :ذيل الرقم .1057 :ورواه يف موضع آخر :ابن مسعود قال« :حدّ ثني أبو
((( رجال ّ يّ
الكش ،511 :الرقم:
عيل
ّ
املحمودي ،قال :كتب أبو جعفر إ ّيل بعد وفاة أيب ،إلخ» .رجال يّ ّ
ّ
.986
(عام).
((( «س»ّ :
التسرتي« :قال املصنّف :تو ّقف اخلالصة فيه لتعارض أخبار ّ
ـي فيه ،فثالث
((( قال املح ّقق
ّ
الكش ّ
منها من املدح ،و اثنان من القدح ،و اعرتض عليه بعدم وضوح داللتهام ،وضعف سندمها؛ ّ
ألن
ّ
القتيبي ،واجلهالة يف الباقي؛
وألن الثاين مل يثبت وثاقة
والشاذاين مل يثبت عدالته؛
األول وجادةٌ،
ّ
ّ
ّ
الكش هلام فيه ،مع ّ
أن
ولعدم معلوم ّية إرادته منهام .قلت :يكفي يف إرادته منهام ّأولاً نقل مثل يّ ّ
والقتيبي جليالن معروفان ،والوجادة أحد أنحاء
الشاذاين،
محاد يف طبقته منحرص به ،و
أمحد بن ّ
ّ
ّ
أن خربي القدح يف غاية الوضوح ،وأ ّما ثالثة املدح فليس يتّضح داللتها إلاّ
الرواية .مع ّ
األول،
ّ
و أ ّما خرب
الكش ففيهام من التحريف ما ال يفهم منهام معه
ّ
املحاجة و مها الثاين واخلامس من يّ ّ
يشء ،مع ّ
املحاجة مع العا ّمة تثبت إمام ّيته ،وأ ّما حسنه وديانته فال .والصواب يف اجلواب هو
أن
ّ
وأن ابنه املتّفق عىل جالله روى جاللهّ ،
صحة أخبار املدحّ ،
وأن سبيل أخبار الذ ّم
االقتصار عىل ّ
الرجال.456/1 :
فيه سبيلها يف سائر األج ّلة» .قاموس ِّ

تكرره هنا إىل الوهم» .رجال ابن داوود:
علـي واحد ،ونسب ّ
((( الشهيد« :قال ابن داوود :إنّه ّ
 ،421الرقم.33 :
الطوسـي ،الرقم.5923 :
((( رجال
ّ
((( رجال ّ
املامقانـي« :أراد بالقوم الغالة ،واحتمل بعضهم=
ـي ،531 :الرقم .1015 :قال
ّ
الكش ّ
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والوج ُه عندي ر ُّد روايتِه.
[ ]19/1286أمحد بن بشري((( ،وأمحد بن احلسني بن سعيد ،روى عنهام أمحد بن

حممد بن حييى ،ضعيفان.
ّ

قال الشيخ
الطوسـي :ذكر ذلك ابن بابويه(((.
ّ
حممد
[ ]20/1287أمحد بن ّ
الطربي ،ضعيف جدًّ ا،
اآلميل
اخللييل ،الذي يقال له :غالم خليل،
أبو عبد اهلل
ّ
ّ
ّ

ال ُيل َت َفت إليه(((ّ ،
وضاع للحديث ،فاسد(((و(((.
كذاب ّ
=إرادة العا ّمة به ،وبعضهم الشيعة ،وبعضهم الفقهاء».

وقال الوحيد« :ال يبعد كونه إشارة إىل الغالة أو إىل العا ّمة ،كام هو املعهود من كتب احلديث،
اخلوئي ذلك بالفقهاء .معجم
الس ّيد
وحيتمل الشيعة» .تعليقة الوحيد
ّ
وفس ّ
البهبهاين39 :؛ رَّ
ّ
رجال احلديث ،181/2 :الرقم.703 :

يوضح إرادة الغالة به ما رواه ّ
عيل
قال املح ّقق
التسرتي« :ممّا ّ
ّ
الكش ّ
ايش ،قال :وأ ّما ّ
ـي عن الع ّي ّ
ابن عبد اهلل بن مروان ّ
الرجال:
فإن القوم يعني الغالة ُيمت ََحنون يف أوقات الصالة» .قاموس ِّ
 ،535-534/1الرقم.456 :
ِ
عيل بن كلثوم ،من أهل
أقول :ويؤيد ذلك قال الشيخ يف رجاله يف من مل يرو عنهم :أمحد بن ّ
الطوسـي ،الرقم .5923 :والظاهر أنّه ال مستند له إلاّ كالم
بالغلو .رجال
رسخس ،متّهم
ّ
ّ
الكش يف املقام.
يّ ّ

((( (ح ،عة)« :برش» .وما أثبتناه موافق للمصدر .ومثله يف رجال ابن داوود ،419 :الرقم.22 :
الربقي» .ويف رجال ابن داوود،419 :
الطوسـي ،الرقم .5974 :وفيه« :أمحد بن بشري
((( رجال
ّ
ّ
الرقم 22 :الر ّق ّي.
الغضائري ،42 :الرقم:
َّجاشـي ،الرقم .238 :وما بعده من رجال ابن
((( إلی هنا من رجال الن
ّ
ّ
.16
((( (عة) زيادة« :املذهب» ،وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
َّجاشـي.
الغضائري وفهرست الن
الزنجانـي (مدّ ظ ّله) :تلفيق من رجال ابن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
((( ّ
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اهلاليل
العامري
[ ]21/1288أمحد بن رشيد بن خيثم
ّ
ّ

ِ
ضعيف
حديث أصحابنا،
زي��دي ،يدخل حدي ُثه يف
الغضائري :إنّه
قال ابن
ٌ
ّ
ّ

فاسد(((.

[ ]22/1289أمحد بن مهران
روى عنه يف كتاب الكايف(((.
الغضائري :إنّه ضعيف(((.
قال ابن
ّ
[ ]23/1290أمحد بن القاسم بن طرخان
الغضائري :إنّه ضعيف(((.
قال ابن
ّ
(((
األصفهانـي
[ ]24/1291أمحد بن عبد اهلل
ّ

عيل بن شهرآشوب :إنّه
احلافظ أبو نُعيم -بالنون املضمومة -قال شيخنا ّ
حممد بن ّ

عا ّم ّي(((.

الغضائري ،37 :الرقم.4 :
((( رجال ابن
ّ
((( وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،118/1 :ح ،147/1 ،11ح ،178/1 ،5ح،195/1 ،4
ح ،196/1 ،4ح ،207/1 ،1ح ،213/1 ،2ح ،218/1 ،1ح.1
الغضائري ،42 :الرقم.15 :
((( رجال ابن
ّ
الغضائري ،112 :الرقم.167 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ش ،ح ،س ل)« :عبيد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
البهائي« :يف كتاب ابن شهر آشوب :أمحد بن عبداهلل بغري ياء ،وكذا يف كتاب ابن داوود».
ّ
الحظ :معامل العلامء ،21 :الرقم  ،121رجال ابن داوود ،420 :الرقم .20
((( هذا مأخوذ من معامل العلامء ،61 :الرقم .123 :وفيه« :عا ّم ّي املذهبّ ،إال ّ
أن له كتاب منقبة
املطهرين ومرتبة الط ّيبني ،وما نزل من القرآن يف أمري املؤمنني.»
ّ
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[ ]25/1292أمحد بن عبد امللك املؤ ّذن
حممد بن شهرآشوب :إنّه عا ّم ّي(((.
أبو صالح .قال ّ

((( هذا مأخوذ من معامل العلامء ،61 :الرقم .124 :وفيه« :عا ّم ّي املذهب ّإال ّ
أن له كتاب األربعني
يف فضائل الزهراء».
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الباب اخلام�س� :أُم َّية
[ُ ]1/1293أم ّية بن عمرو

(رجالن)

من أصحاب موسی((( الكاظم،
واقفي(((.
ّ
ُ
الشامي
القييس
عيل
ّ
ّ
[ ]2/1294أم ّية بن ّ

ض ّعفه أصحابنا ،وقالوا :روى عن أيب جعفر الثاين(((و(((.
((( (عة) :مل ترد « :موسی».
الطوسـي ،الرقم.4932 :
((( رجال
ّ
علـي قال:
((( الحظ :إثبات الوص ّية ،223 :دالئل اإلمامة ،401 :ح ،19وفيهام« :روى أم ّية بن ّ
(للنعامين) ،185 :ح،36
كنت باملدينة اختلف إىل أيب جعفر »كفاية األثر ،284 :ال َغيبة
ّ
اخلرائج واجلرائح ،667/2 :مناقب آل أيب طالب .389/4 :كام أنّه قد روی عن أيب احلسن
الغمة.362/2 :
الرضا .كشف ّ
ولع ّله ِّ
قال ابن داوود« :قيل روى عن الصادق .»رجال ابن داوود ،429 :الرقم .68 :وقد ورد
عيل قال أبو عبد اهلل.»
يف إسناد رواية هكذا« :أمحد بن هليل عن ابن أيب عمر عن أم ّية بن ّ
فالح السائل .221 :وظاهره روايته عن الصادق .إلاّ ّ
أن يف هذا السند حتريف وصوابه أمحد
عيلّ ،
فلعل روايته عن الصادق حتريف آخر ،بل ال بدّ
ابن هالل عن ابن أيب عمري وأم ّية بن ّ

من القول هبذا التحريف؛ ّ
أيضا غريب،
ألن الزمه رواية ابن أيب عمري عن الصادق وهذا ً
فافهم.
َّجاشـي ،الرقم.264 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
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القم ّيني ،ضعيف الرواية ،يف
قال ابن
ّ
حممد ،يف عداد ّ
الغضائري :إنّه يكنّى :أبا ّ

مذهبه ارتفاع(((.

الغضائري ،38 :الرقم.6 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب ال�ساد�س :يف الآحاد
(تسعة رجال)
الكندي
[ ]1/1295أشعث بن قيس
ّ

زوجه أبو بكر أختَه أ ّم فروة ،وكانت
النبي يف ِر ّدة أهل يارسّ ،
حممد ،ارتدّ بعد ّ
أبو ّ

(((
ثم((( صار خارج ًّيا ملعونًا(((.
علـيّ ،
حممدً ا  ،وكان من أصحاب ّ
عوراء ،فولدت له ّ

صيفي
بضم اهلمزة -بن
ّ
[ُ ]2/1296أهبانّ -

عيل.(((
س ّيئ الرأي يف ّ
الطوسـي ،الرقم.22 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
ثم».
((( (س) :مل ترد « ّ
الكندي ،قال أبو عمر
الطوسـي ،الرقم .473 :قال ابن قليج« :أشعث بن قيس
((( هذا من رجال
ّ
ّ
النبي سنة عرش من اهلجرة يف ستّني راك ًبا من قومه فأسلموا وتوفيّ سنة
رب  :وفد إىل ّ
ابن عبد ال ّ
النبي .وقال
البغوي عن
اثنتني وأربعني ويف كتاب
ّ
ّ
الواقدي :قدم يف بضعة عرش راك ًبا ،يعني عىل ّ
الكلبي  :اسمه معدي كرب ،و ُل ّقب األشعث لشعث رأسه .ويف كتاب الصحابة البن ح ّبان :
ّ
مات وله ثالث وستّون سنة ،وكان س ّيد قومه .وروي عن أيب بكر الصديق عند موته أنه قال :
أسريا كنت رضبت عنقه وذكر أبو عبيدة يف كتاب املثالب تأليفه :أنّه
ليتني حني أتيت باألشعث ً
الشعبي ثبت ذلك ،وقد
عيل وقد عدّ ته العلامء عليه وكان
اتهُّ م بأنّه ّ
ّ
شجع ابن ملجم عىل قتل ّ

الكلبي وث ّبته ،وقد عدّ د ذلك
أيضا
ذكره ابن ع ّياش املنتوف وأنّه أعلم الناس باألخبار ،وقد رواه ً
ّ
املذهبة» .إكامل هتذيب الكامل ،244-241/2 :الرقم.568 :
عليه الفرزدق يف قصيدته ّ
الطوسـي ،الرقم .34 :وزاد كنيته( :أبو مسلم) .وانظر :اإلصابة ،290/1 :الرقم=:
((( رجال
ّ
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[َ ]3/1297أبان بن أيب ع ّياش
بالعني غري املعجمة ،والشني املعجمة((( ،واسم أيب ع ّياش فريوز -بالفاء املفتوحة،

تابعي ضعيف جدًّ ا.
والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،وبعدها راء ،وبعد الواو زاي-
ّ
عيل بن احلسني ،(((ال ُيلتفت إليه ،وينسب
روى عن أنس بن مالك ،وروى عن ّ

أصحابنا وضع كتاب ُس َليم بن قيس إليه ،هكذا قاله ابن
الغضائري(((.
ّ

الرجالَ :أبان بن أيب ع ّياش كان سبب
عيل بن أمحد
العقيقي يف كتاب ِّ
ّ
وقال الس ّيد ّ

احلجاج ليقتله حيث هو من أصحاب
تعريفه((( هذا األمر ُس َليم بن قيس ،حيث طلبه ّ
عيل ،فهرب إىل ناحية من أرض فارس وجلأ إىل َأبان بن أيب ع ّياش ،فلماّ حضـرته
ّ
الوفاة قال البن أيب ع ّياشّ :
ع�لي((( ح ًّقا وقد حرضين املوت يا ابن أخي إنّه
إن لك ّ

كان من األمر بعد رسول اهلل كيت وكيت ،وأعطاه كتا ًبا ،فلم يرو عن ُس َليم بن
صيفي
البخاريُ « :أهبان بن
= .308وقال
عيل بالبرصة ليخرج معه كان اتخّ ذ
ّ
ّ
ّ
الغفاري أتاه ّ
خرجت معك هبذاّ ،
عمك أمرين إذا كان قتال
سي ًفا من خشب فقال :إن شئت
ُ
فإن خلييل وابن ّ
ّ
فاستل بعضه وهو يف حجره فانرصف» .التاريخ
بني فئتني من املسلمني أن اتخّ ذ سي ًفا من خشب،
الكبري ،45/2 :الرقم.1634 :

(احلق مع
النبي:
ّ
أقول :لعنة اهلل عليه حيث هو؛ يؤمن ببعض ويكفر ببعض ،فهو سمع قول ّ
احلق يدور حيث ما دار) ،فرتكه وأخذ بام مل يروه غريه.
عيل
وعيل مع ّ
ّ
ّ
البهائي :روی صاحب ميزان االعتدال عن شعبة أنّه كان يقول« :لئن أرشب من بول ٍ
محار
(((
ّ
أحب إ ّيل من أن أروي عن أبان بن أيب ع ّياش» .الحظ :ميزان االعتدال،34/1 :
حتّی أروی
ّ
الرقم .17
علـي بن احلسني ،ضعيف» بدل:
((( يف املصدر« :روى عن أنس بن مالك و روى عن
ّ
عيل بن احلسني».
«ضعيف جدًّ ا ،روى عن أنس بن مالك ،وروى عن ّ
الغضائري ،36 :الرقم.1 :
((( رجال ابن
ّ
((( (عش)« :معرفته»( ،ح)« :معرفة»( .س ،ش ،حج ،عش ل)« :تعرفه».
علـي بن احلسني».
((( (عة) :مل ترد «ضعيف جدًّ ا .روى عن أنس بن مالك ،وروى عن ّ
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ً
شيخا متع ّبدً ا له نور
قيس أحد من الناس سوى أبان .وذكر أبان يف حديثه قال :كان

يعلوه.

الغضائري عليه بالضعف،
واألقوى عندي التو ّقف يف ما يرويه لشهادة((( ابن
ّ

وكذا قال شيخنا
ضعيف(((.
الرجال ،قال :إنّه
ٌ
ّ
الطوسـي يف كتاب ِّ
[ ]4/1298أفلح ،بالفاء ،واحلاء غري املعجمة(((.
من أصحاب الرضا ،جمهول(((.
القالنيس
حممد
[ ]5/1299آدم بن ّ
ّ

األئمة ،قيل :إنّه كان يقول بالتفويض(((و(((.
من أهل بلخ ،مل يرو عن ّ

[ ]6/1300أسد بن أيب العالء
الكش :إنّه يروي املناكري(((.
قال يّ ّ
[ ]7/1301أسلم املك ّّي

عيل الباقر ،وأنّه قال:
سـر ّ
حممد بن احلنف ّية ،روي أنّه أفشى ّ
موىل ّ
حممد بن ّ
((( (حج)« :بشهادة».
الطوسـي ،الرقم .1264 :وانظر :هتذيب التهذيب ،87-85/1 :الرقم.174 :
((( رجال
ّ
((( (عة)« :واحلاء املهملة».
الطوسـي ،الرقم ،5229 :وفيه( :أفلح بن يزيد) .ومثله يف رجال ابن داوود،429 :
((( رجال
ّ
الرقم.67 :
وفوض إليهام مجيع األمور من احلساب والعقاب ودخول
(((
حممدً ا وعل ًّيا ّ
البهائي« :يعني خلق اهلل ّ
ّ
اجلنّة وغريها».
الطوسـي ،الرقم.5924 :
((( رجال
ّ
الكش ،323 :ذيل الرقم.585 :
((( رجال ّ يّ
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لو كان الناس ك ّلهم لنا شيعة لكان ثلثهم((( شكّاكًا ،والربع اآلخر أمحق((( .رواه ّ
ـي
الكش ّ
لاّ (((
عن محدويه ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن عاصم بن محيد ،عن س ر
اجلمحي((( ،وال حيضـرين اآلن حال ّ
ابن سعيد
صح سند احلديث،
سالر((( ،فإن كان ثقة ّ
ّ

وإلاّ فالتو ّقف((( يف روايته متع َّيـن(((.
[ ]8/1302أحكم بن ّ
بشار
ٍ
غال ،ال يشء(((.

(((
لـي
[ ]9/1303أرصم بن َح ْو َشب ال َب َج ّ

عا ّم ّي ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل.((1(

((( (عة)« :ثالثة أرباعهم» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
البهائي« :والباقي يف غاية االستقامة والفروس ّية».
(((
ّ
((( (عة)« :سالم» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
الكش ،204 :الرقم.359 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :سالم» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (م ،ش)« :والتو ّقف».
ّ
سالر ،فاعرتضوا عليه بأنّه اشتبه عليه ّ
اخلراسانـي« :يف بعض النسخّ :
بـ(سالر) لغلط
سالم
(((
ّ
النسخ فلم حيضـره حاله ،وإلاّ فسلاّ م ذكره موجود يف أصحاب الصادق.»
الكش ،569 :الرقم.1077 :
((( رجال ّ يّ
((( (حج)« :جوشب»( .م)« :خوشب» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
َّجاشـي ،الرقم ،271 :وانظر :لسان امليزان ،462-461/1 :الرقم ،1429 :وقال
( ((1رجال الن
ّ
الذهبي« :قيل :مات سنة اثنتني ومائة» .تاريخ اإلسالم .68-67/14 :والحظ :تاريخ بغداد:
ّ
34/7ـ ،35الرقم ،3495 :تاريخ اإلسالم ،100/16 :ميزان االعتدال،273-272/1 :
الرقم.1017 :
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يف ال َباءِ

وفيه :ثالثة أبواب

الباب الأ َّول :بكر
(أربعة رجال)
حممد بن جناح
[ ]1/1304بكر بن ّ

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
الرازي
[ ]2/1305بكر بن صالح
ّ

(((و(((
التفرد
موىل بني ض ّبة ،روى عن أيب احلسن الكاظم
 .ضعيف جدًّ ا ،كثري ّ

بالغرائب(((.

األول من الكتاب ،الرقم.158 :
((( رجال
الطوسـي ،الرقم .4958 :والحظ ً
أيضا :القسم ّ
ّ
الرضا،39/1 :
((( الحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف ،191/8 :ح ،221عيون أخبار ِّ
التسرتي حيث قال« :الظاهر َو َهم الن
ح .4فمنها تعرف وجه النظر يف قول املح ّقق
َّجاشـي
ّ
ّ
والربقي إذ مل يعدّ اه يف
يف قوله بروايته عن الكاظم ،فمع معارضته الظاهرة رجال الشيخ
ّ
ٍ
الرجال.369/2 :
أصحابه إذ مل نقف علی روايته عنه بال واسطة» .قاموس ِّ

الرضا .الحظ :الكايف ،3/6 :ح ،7وقارنه مع مكارم األخالق:
وكيفام كان إنّه روی عن ِّ
وأيضا
الكش ،456 :اخلرائج واجلرائحً .362/1 :
 ،224املحاسن ،60/1 :ح ،101رجال يّ ّ
ي��روي عن اجلواد .الح��ظ :الكايف ،352/4 :ح ،12من ال حيرضه الفقيه،353/2 :
ثم
ح ،2675هتذيب األحكام ،311/5 :ح ،412/5 ،66ح ،79األمايل للمفيد ،191 :حّ 20

إنّه قد وردت يف بعض األسانيد روايته عن الصادق الحظ :املحاسن ،547/2 :ح.868
ولكن الظاهر سقوط الواسطة وحتريف النسخة .الحظ :الكايف ،351/6 :ح.4
َّجاشـي ،الرقم.276 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،44 :الرقم .19 :كام ّ
أن=
((( من قوله« :ضعيف جدًّ ا» إلی آخره من رجال ابن
ّ
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َين
الـمز ّ
[ ]3/1306بكر بن عبد اهلل بن حبيب ُ
ُيعرف و ُينكر ،ويسكن الري(((.

األشج
[ ]4/1307بكر بن أمحد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد
ّ

(((

(((
(((
النبي يف
أبو عبد اهلل
حممد((( الذي يقال له ّ
أشج بن عصـر  ،الوارد عىل ّ
ّ

=الن
َّجاشـي ،الرقم.276 :
أيضا ض ّعفه .الحظ :رجال الن
َّجاشـيً 
ّ
ّ

تنبيه:

الطوسـي ،الرقم:
قال الشيخ يف رجاله« :يف أصحاب الباقر :بكر بن صالح» .رجال
ّ
الطوسـي،
الرازي ،موىل» .رجال
الرضا :بكر بن صالح الض ّب ّي
ّ
ّ
 .1291وقال« :يف أصحاب ِّ
الرازي ،روى عنه إبراهيم بن هاشم».
رو عنهم :بكر بن صالح
ّ
الرقم .5233 :وقال« :يف َمن مل ُي َ
الرازي
الرضا :بكر بن صالح
الطوسـي ،الرقم .6031 :وقال
رجال
ّ
الربقي« :يف أصحاب ِّ
ّ
ّ
الربقي .55 :فوقوع البحث يف حّاتاد بكر بن صالح أو تعدّ ده ظاهر كثري من
ض ّب ّي» .رجال
ّ
الرضا .الحظ :جامع
أنهّ ام رجالن؛ أحدمها من أصحاب الباقر ،واآلخر من أصحاب ِّ
التسرتيّ :
«إن بكر بن صالح واحد وهو من أصحاب
الرواة .702/1 :ولكن قال املح ّقق
ّ
الرضا؛ إلطالق األخبار فيه وألنّا مل َنر أحدً ا عدّ د عنوانه يف كتاب أو باب .وأ ّما عدّ الشيخ
ِّ
إ ّياه يف أصحاب الباقر فوهم ،فالظاهر أنّه رأی روايته يف بعض األخبار عن أيب جعفر
الرجال ،370-368/2 :رقم.1181 :
وزعم أنّه الباقر .»قاموس ِّ
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.277 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
الرضا:
((( وقد ورد يف بعض الروايات بعنوان( :بكر بن أمحد
ّ
القرصي) .عيون أخبار ِّ
 ،131/2ح ،15اخلصال ،336/1 :ح.39
الرضا ،70/2 :ح.1
((( وهو مكنّی بـ :أيب احلسن ً
أيضا .الحظ :عيون أخبار ِّ
حممد» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة)« :أبو ّ
قال
حممد) ،ويف بعضها:
الرجال( :أبوعبد اهلل) ،ويف بعضها( :أبو ّ
اخلراساين« :يف بعض كتب ِّ
ّ

حممد)».
(أبوعبد اهلل بن ّ
((( (عة)« :بني أعرص» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
النجايش ،109 :ضبطه (أعرص) ،ويف اخلالصة للعلاّ مة كذلك .327 :وأعرص
ولكن يف رجال
ّ
ابن سعد :حي من قيس ابن عيالن من العدنان ّية ،غلب عليهم اسم أبيهم ،هلم :أعرص ،وهم=:
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(((و(((
العصـري ،يزعم
حممد
َو ْفد عبد القيس .روى عن أيب جعفر الثاين
ّ
 .يكنّى :أبا ّ

أشج بن(((عرصية ،يروي الغرائب ويعتمد املجاهيل ،وهو ضعيف ،وأمره
أنّه من ولد ّ
مظلم(((و(((.

=بنو أعرص واسمه منبه بن سعد بن قيس ابن عيالن ،منهم باهلة ،وقالوا :باهلة ابن أعرص.
األعرجي.
عيل
ّ
دّ .
حممد
العسكري
ّ
((( الحظ :مائة منقبة ،171 :ح ،14اليقني ،251 :ح .14وروی عن أيب ّ
الرضا ،131/2 :ح 13و.15
ً
أيضا .الحظ :عيون أخبار ِّ
َّجاشـي ،الرقم.278 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (عة)« :بني» .وهو موافق للمصدر ،إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
الغضائري).
َّجاشـي ،ورجال ابن
الزنجانـي ( ُمدّ ظ ّله) ( :تلفيق من فهرست الن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،44 :الرقمّ .20 :إال ّ
أن قوله:
حممد» إلی آخره من رجال ابن
ّ
((( من قوله« :يكنّی أبا ّ
َّجاشـي ،الرقم.278 :
«وهو ضعيف» مأخوذ من رجال الن
ّ
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الباب الثاينَّ :
ب�شار

(((

(رجالن)
[ ]1/1308بشار بن زيد بن نعامن

(((

من أصحاب أمري املؤمنني ،جمهول(((.
[ّ ]2/1309
األشعري
بشار
ّ

ُ
الصادق.(((
لعنه

((( (عش ،ش) زيادة« :يف ّ
بشار».

((( (عة)« :النعامن» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
الطوسـي،
((( هذا مذكور يف رجال الشيخّ ،إال أنّه مذكور يف أصحاب الباقر .الحظ :رجال
ّ
الرقم .1286 :نعم ،ذكره ابن داوود كام يف املتن .رجال ابن داوود ،431 :الرقم.74 :
الكش ،305 :الرقم.549 :
((( رجال ّ يّ
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الباب الثالث :يف الآحاد
(مخسة رجال)
[ُ ]1/1310برس
بضم الباء((( ،وإسكان السني غري املعجمة بن أرطاة ،الذي قتل ابنَي عبيد اهلل
ّ

ابن الع ّباسُ ،ق َثم ،وعبد الرمحن(((.
[ ]2/1311بشري

في ،األزرق ،ب ّياع الطعام ،جمهول(((.
جل ْع ّ
حممد ،املستنري ،ا ُ
يكنّى :أبا ّ
[ ]3/1312برش بن الربيع
برتي(((.
ّ
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطة».
ثم ّ
إن ابن داوود نقل عنه هكذا:
((( رجال
الطوسـي ،الرقم .94 :وليس فيه« :قثم وعبد الرمحن»ّ .
ّ
«هو الذي قتل ابنَي عبد اهلل بن الع ّباس» .رجال ابن داوود ،430 :الرقم .73 :ولك ّن الصواب
ما يف املتن.
وانظر :هتذيب الكامل ،69-59/4 :الرقم.665 :

الطوسـي ،الرقم ،1287 :يف أصحاب الباقر.
((( رجال
ّ
((( مل نعثر علی مستند ّ
العالمة يف املقام .نعم ،يف رجال ّ
ـي ورجال الشيخ ( :قيس بن الربيع:
الكش ّ
ب�تري) .رجال
الس ّيد
الكش ،390 :الرقم ،733 :رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم .1558 :قال ّ
ّ
يّ ّ
التفريشّ :
الكش أو رجال الشيخ كان  :برش=
ّ
«كأن يف النسخة التي كانت عند العلاّ مة من رجال يّ ّ
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بضم الباء بعدها النون قبل األلف وبعدها.
[ُ ]4/1313بنانّ ،

روى ّ
الطياليس ،عن عبد
حممد بن خالد
ـي عن سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني ّ
الكش ّ
ّ

الرمحن بن أيب نجران ،عن ابن سنان ّ
أن الصادق لعنه(((.

[ ]5/1314بزيع ،بالزاي بعد الباء املفتوحة((( ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
روى هبذا الطريق املتقدّ مّ :
أن الصادق لعنه له ول ُبنان(((.

الرجال ،279/1 :الرقم .719 :هذا ولك ّن العلاّ مة ينقل قيس
=ابن الربيع فنقل هكذا» .نقد ِّ
أيضا ،فراجع.
ابن الربيع ً
أيضا :رجال ّ
ـي:
الكش ،305 :الرقم .549 :وفيه بدل بنان ( :بيان) .والحظً :
الكش ّ
((( رجال ّ يّ
 ،290الرقم ،302 ،511 :الرقم ،543 :اخلصال ،402/2 :ح .111والصواب( :بيان) .قال
األشعري :فرقة من البيان ّية زعمت ّ
املهدي هو ابن هاشم [كذا والصحيح:
أن اإلمام القائم
ّ
ّ
ويص بعده ،و َغ َلوا فيه
أبو هاشم] وقد مات ،ويرجع فيقوم بأمر الناس ويملك األرض وال
ّ
ِ
يان للن ِ
وقالواّ :
َّاس﴾» [آل
وتأولوا يف ذلك قول اهلل﴿ :هذا َب ٌ
نبي ّ
إن أبا هاشم ن ّبأ بيانًا عن اهلل فبيان ّ
عمران .]138 :املقاالت والفرق .37 :وقريب منه التبصري يف الدين ،104 :بيان األديان،73 :

تبرصة العوام ،169 :الفرق بني الفرق ،227 :الفصل يف امللل واألهواء والنحل.119/3 :
((( (عة) زيادة« :املن ّقطة حتتها نقطة».
الكش ،304 :الرقم .547 :انظر:
الكش ،305 :الرقم .549 :والحظً :
أيضا :رجال ّ يّ
((( رجال ّ يّ
األعرجي.
عيل
ّ
 4/1313املتقدّ م ،وفيه لعن عىل لسان اإلمام الصادق .دّ .
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يف التاء
(اسامن)

القريش
[ ]1/1315متيم بن عبد اهلل بن متيم
ّ

حممد بن بابويه ،ضعيف(((.
الذي روى عنه أبو جعفر ّ

[ ]2/1316تَليد بن سليامن
يب ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((مل نقف ألحد((( من علامئنا
الـمحار ّ
أبو إدريس ُ

(((
حممد بن
عىل جرحه وال عىل تعديله .لكن قال ابن عقدة  :حدّ ثنا أمحد ،قال :حدّ ثنا ّ

اجلحاف ثقة .وليس((( أعتمد بام
عبد اهلل بن سليامن ،قال :سمعت ابن نمري يقول :أبو ّ

يروي عنه تليد(((.

الغضائري فقط ،وما يف الكتاب من كالمه .الحظ:
الزنجانـي (مدّ ظ ّله) :عنونه ابن
الس ّيد
ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،45 :الرقم.21 :
رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.295 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (م)« :مل نقف علی أحد»( ،عة)« :مل يقف أحد».
((( (عة) زيادة« :قال».
((( (م ،عة)« :ولست».
اجلحاف
((( وقال ابن داوود« :روى ابن عقدة عن ابن نمري أنّه قال :ال أعتمدُ بام روى تليد عن أيب ّ
مع ّ
الرواية
احلجاف ثقة .وهذا ليس
ً
أن أبا ّ
جرحا جلواز أن يكون املانع من اعتداده تارخيًا ينايف ِّ
عنه أو غري ذلك» .رجال ابن داوود ،75 :الرقم.267 :
أيضا« :مات بعد سنة تسعني
انظر :هتذيب التهذيب ،448-447/1 :الرقم .948 :وقال ً
ومائة» .تقريب التهذيب ،142/1 :الرقم .799 :والحظ :تاريخ بغداد،146-144/7 :
الرقم ،3582 :هتذيب الكامل ،323-320/4 :الرقم.798 :
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يف الثاء

(اسم واحد)

[ ]1/1317ثابت احلدَّ اد

(((

أبو املقدام،
برتي(((.
زيديّ ،
ّ

((( قد وقع يف ٍ
سند بعنوان( :ثابت أيب املقدام) .الكايف ،188/3 :ح ،6هتذيب األحكام،196/3 :
ح.23
الكش ،233 :ذيل الرقم ،236 ،422 :الرقم ،390 ،429 :الرقم:
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
.733

الكش
التسرتي« :اإلنصاف وقوع التعارض بني سكوت الن
قال املح ّقق
ّ
ّ
َّجاشـي والشيخ وطعن يّ ّ
ٍ
الرجال،474/2 :
فيه ،فال يبعد تر ّددمها يف برت ّيته ،فالواجب حينئذ سرب أخباره» .قاموس ِّ
الرقم.1289 :
الكليني
وروی
حممد ،عن
ً
ّ
حممد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
أيضا ما ينايف كونه برت ًّيا ،فروی «عن ّ
ابن حمبوب ،عن عمرو بن أيب املقدام ،عن أبيه قال :قلت أليب جعفرّ :
إن العا ّمة يزعمون
ّ
حممد من بعده،
أن بيعة أيب بكر حيث اجتمع الناس كانت رضا هلل تعاىل وما كان اهلل ليفتن أ ّمة ّ
﴿و َما محُ ََّمدٌ إِ اَّل َر ُس ٌ
ت
ول َقدْ َخ َل ْ
فقال أبو جعفرَ :أو ما يقرءون كتاب اهللَ ،أو ليس اهلل يقولَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ب َعىل َعق َب ْيه َف َل ْن َي ُض َّـر اهللَ
الر ُس ُل َأ َفإِ ْن َ
مات َأ ْو ُقت َل ا ْن َق َل ْبت ُْم َعىل َأ ْعقابِك ُْم َو َم ْن َينْ َقل ْ
م ْن َق ْبله ُّ
َشيئًا وسيج ِزي اهللُ َّ ِ
يفسون عىل وجه
الشاك ِر َ
ْ َ َ َ ْ
ين﴾ [آل عمران .]144 :قال :فقلت له :إنهّ م رّ

آخر ،فقال :أو ليس قد أخرب اهلل عن الذين من قبلهم من األمم أنهّ م قد اختلفوا من بعد ما
جاءهتم البينات حيث قال﴿ :وآ َتينا ِعيسى ابن مريم ا ْلبي ِ
نات َو َأ َّيدْ نا ُه بِ ُروحِ ا ْل ُقدُ ِ
شاء اهللُ
ّ
َ ْ َ َ ْ َ َ َ ِّ
َ ْ
س َو َل ْو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخ َت َل ُفوا َفمن ُْه ْم َم ْن َآم َن َومن ُْه ْم َم ْن
نات َولك ِن ْ
جاء هْ ُت ُم ا ْل َب ِّي ُ
َما ا ْق َتت ََل ا َّلذ َ
ين م ْن َب ْعده ْم م ْن َب ْعد ما َ
ّ
يستدل به عىل
شاء اهللُ َما ا ْق َت َت ُلوا َولكِ َّن اهللَ َي ْف َع ُل ما ُي ِريدُ ﴾ [البقرة ،]253 :ويف هذا ما
َك َف َر َو َل ْو َ
ّ
حممد قد اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من كفر» .الكايف،270/8 :
أن أصحاب ّ
ح.398

وانظر :هتذيب التهذيب ،16-15/2 :الرقم.25 :
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يف اجليم
وفيه بابان

الباب الأ ّول :جعفر
وفيه( :ثامنية رجال)
حممد بن سامعة
[ ]1/1318جعفر بن ّ
ثق ٌة يف احلديث،
واقفي(((.
ّ

[ ]2/1319جعفر بن املثنّى اخلطيب
كويف،
واقفي(((.
ّ
مولىً لثقيفّ ،
ثم قال الشيخ يف رجاله« :يف أصحاب
((( هذا مأخوذ من رجال الن
َّجاشـي ،الرقمّ .305 :
ّ
الطوسـي ،الرقم .4969 :فقد ذهب مجاعة إلی
واقفي» .رجال
الكاظم :جعفر بن سامعة،
ّ
ّ
الرجال ،344/1 :الرقم،968 :
حممد سامعة .الحظ :نقد ِّ
حّاتاد جعفر بن سامعة وجعفر بن ّ
الرجال ،28/2 :حاوي األقوال ،199 :الرقم ،1051 :منتهى املقال ،247/2 :الرقم:
جممع ِّ
 ،553شعب املقال ،60 :الرقم ،135 :خامتة املستدرك .219/7 :والوحيد تأ ّمل يف ذلك،
الرضا فكيف يكون ابنه من
حممد بن سامعة والد جعفر أنّه من أصحاب ِّ
فإنّه سيجيء يف ّ
حممد بن سامعة عن صفوان بن حييى
أصحاب الصادق ،ويف كتاب األخبار عن احلسن بن ّ
عن جعفر بن سامعة .تعليقة عىل منهج املقال.106-105 :

وصحة جعفر
حممد بن سامعة
وقال املح ّقق
ّ
ّ
التسرتي« :جعفر بن سامعة متّحد مع جعفر بن ّ

حممد
حممد بن سامعة وإن ا ّدعاه الن
َّجاشـي يف عنوانه وعنوان ّ
ّ
ابن سامعة وعدم وجود جعفر بن ّ
حممد بن سامعة فلم نقف عليه يف خرب
ابن سامعة ،لوجود ّ
األول يف األخبار بخالف جعفر بن ّ
الرجال ،627/2 :الرقم.1451 :
حم ّقق» .قاموس ِّ
الرضا.
((( رجال
الطوسـي ،الرقم ،5236 :يف أصحاب ِّ
ّ
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حممد بن مالك بن عيسى بن سابور
[ ]3/1320جعفر بن ّ

زاري ،أبو عبد اهلل،
النجاشـي:
كوفـي((( .قال
موىل مالك بن((( أسامء بن خارجة ال َف ّ
ّ
ّ

ثم قال :قال أمحد بن احلسني :كان يضع احلديث وض ًعا
كان ضعي ًفا يف احلديثّ ،
أيضا فاسد املذهب والرواية ،وال أدري
ويروي عن املجاهيل ،وسمعنا من قال((( كان ً

عيل بن مهام ،وشيخنا اجلليل الثقة أبو غالب
كيف روى عنه شيخنا النبيل الثقة أبو ّ
األئمة ومواليدهم)،
الزراري((( ،له كتاب (غرر األخبار) ،و(كتاب أخبار
ّ
ّ

وكتاب (الفتن واملالحم)(((.

الغضائري :إنّه كان ّ
وقال ابن
كذا ًبا مرتوك احلديث مجلة ،وكان يف مذهبه
ّ

ارتفاع ،ويروي عن الضعفاء واملجاهيلّ ،
وكل عيوب الضعفاء جمتمع ٌة فيه(((.

وقال الشيخ
كويف ،ثقة ،ويض ّعفه قوم،
حممد بن مالك،
ّ
ّ
الطوسـي :جعفر بن ّ

روى يف مولد القائم أعاجيب((( ،والظاهر أنّه هو هذا املشار إليه؛ فعندي يف حديثه

تو ّقف ،وال ُ
أعمل بروايته(((.

موافق ملا يف املصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بني أيدينا متّفقة علی
((( مل ترد يف( :عة)« :بن» ،وهو
ٌ
الغضائري ،48 :الرقم.27 :
موافق ملا يف رجال ابن
ما أثبتناه ،نعم ،ما يف املتن
ٌ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.313 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (س)« :وقال سمعنا».
«الرازي» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( (عش ،م ،س ،ت ،ح ،ش):
ّ
َّجاشـي ،الرقم.313 :
((( رجال الن
ّ
الغضائري ،48 :الرقم.27 :
((( رجال ابن
ّ
الطوسـي ،الرقم.6037 :
((( رجال
ّ
الغضائري ّإال ّ
أن أبا غالب
َّجاشـي وابن
حممد بن مالك عن الن
ّ
ّ
((( قد عرفت تضعيف جعفر بن ّ
البزاز ،وكان كالذي ر ّباين؛ ّ
ألن جدّ ي
حممد بن مالك
الفزاري ّ
ّ
ّ
الزراري قال فيه« :جعفر بن ّ
عيل بن=
حممد بن سليامن حني أخرجني من ال ُكتّاب جعلني يف ّ
البزازين عند ابن ّ
ّ
عمه احلسني بن ّ
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[ ]4/1321جعفر بن معروف
قال ابن
السمرقندي ،يروي عنه
الغضائري :جعفر بن معروف ،أبو الفضل
ّ
ّ
العيايش كثريا ،كان يف مذهبه ارتفاع ،وحديثه نعرفه((( تار ًة ون ِ
ُنكره((( أخرى((( .والوجه
ّ ّ ً

الغضائري عنه(((.
عندي التو ّقف يف روايته ،لقول هذا((( الشيخ ابن
ّ
[ ]5/1322جعفر بن واقد ،بالقاف.

حممد بن قولويه واحلسني بن احلسن بن بندار ،قاال :حدّ ثنا
الكش عن ّ
روى يّ ّ

عيل بن مهزيار
سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني إبراهيم بن مهزيار ّ
وحممد بن عيسى ،عن ّ
سمعت أبا جعفر يلعن جعفر بن واقد(((.
قال:
ُ
[ ]6/1323جعفر بن ميمون
الكش عن محدويه بن نصري ،قال((( :حدّ ثني أ ّيوب بن نوح ،عن حنان بن
روى يّ ّ

سدير ،عن أيب عبد اهلل ما ّ
يدل عىل ّ
أن جعفر بن ميمون من أصحاب أيب اخل ّطاب،

وأنّه من((( أهل النار(((.

وزهادهم وظهر من بعد موته من زهده مع كثرة ما كان جيري
=مالك ،وكان أحد فقهاء الشيعة ّ
الزراري.150 :
عىل يده أمر عجيب ليس هذا موضع ذكره» .رسالة أيب غالب
ّ
((( (عة)« :يعرف»( .ح ،ش ،ت ،عش)« :يعرفه».
((( (عة)« :ينكر»( .ح ،ش ،ت ،عش)« :ينكره».
الغضائري ،47 :الرقم.26 :
((( رجال ابن
ّ
((( (حج ،عش) مل يرد« :هذا».
األول من الكتاب ،الرقم .188 :ففيه ما يرتبط باملقام.
((( والحظً :
أيضا القسم ّ
الكش ،528 :الرقم.1012 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش) مل ترد« :قال».
((( (ش) مل ترد« :من».
الكش ،344 :الرقم .638 :والحظ :متن اخلرب بتاممه يف ترمجة حفص بن ميمون يف=
((( رجال ّ يّ
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مفضل
حممد بن ّ
[ ]7/1324جعفر بن ّ

الغضائري :ما رأيت له رواية صحيحة،
خاصة ،قال ابن
ّ
كويف ،تروي عنه ال ُغالة ّ
ّ

وهو متّهم يف ّ
كل أحواله(((.

املقري
[ ]8/1325جعفر بن إسامعيل
ّ

(((

الغضائري :إنّه كان غال ًيا
كويف ،روى عنه محيد((( بن زياد وابن رباح .قال ابن
ّ
ّ

ّ
كذا ًبا(((.

أيضا إن شاء اهلل.
=هذا القسم ،ونذكر فيه ما يرتبط باملقام ً
الغضائري :إنّه كان خ ّطاب ًّيا يف مذهبه ،ضعي ًفا يف حديثه ،وكتابه مل يروِ
اخلراسانـي« :قال ابن
(((
ّ
ّ
صح .نسب املريزا هذه العبارة إىل اخلالصة».
إلاّ من طريق واحد َّ
الغضائري:
الغضائري ما نقله العلاّ مة يف املتن .الحظ :رجال ابن
أقول :املوجود يف رجال ابن
ّ
ّ
 ،47الرقم.24 :
َّجاشـي وابن
املنقري) .أق��ول :هكذا ورد يف الن
الزنجانـي (مدّ ظ ّله)( :الصواب
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،ولكن ما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،434 :الرقم.87 :
ّ
((( (حج)« :مجيل» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
الغضائري وكذا ما قبله ،وذكره
الزنجانـي (مدّ ظ ّله)« :من ّأوله إلی آخره كالم ابن
الس ّيد
ّ
ّ
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم:
الغضائري ،47 :الرقم ،25 :رجال الن
َّجاشـي وأمهله» .الحظ :رجال ابن
الن
ّ
ّ
ّ
.308
78

الباب الثاين :يف الآحاد
(مخسة رجال)
[ ]1/1326جهيم((( -باجليم املضمومة -بن جعفر بن ح ّيان
واقفي(((.
ّ
[ُ ]2/1327جنْدَ ب بن((( أ ّيوب
واقفي(((.
ّ
بضم اجليم -بن أسامء
[ُ ]3/1328جويريةّ -
زنديق ال يرجع أبدً ا ،وحمُ ْران مؤمن ال يرجع
روي عن الصادق أنّه قال فيه :إنّه
ٌ

(((و(((
البرصي.
حممد
أبدً ا
ّ
 ،ويف الطريق إسحاق بن ّ

((( (م ،عة)« :جهم » .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال ابن داوود ،436 :الرقم.99 :
الرجال ّ
جهيام اسم منفرد و ليس ابن جعفر بن ح ّيان وإنّام ذكر
أن
(((
ّ
ً
التسرتي( :الذي يفهم من ِّ
واقفي
واقفي يف جعفر حيث قال يف رجال الكاظم ما صورتهُ :جهيم جعفر بن ح ّيان
قوله:
ّ
ّ
وقد وافق ابن داوود يف ذلك املصنِّف مستندً ا إلی رجال الشيخ وهو عجيب) .الحظ :رجال
الطوسـي ،الرقم 4966 :و ،4967رجال ابن داوود ،436 :الرقم.99 :
ّ
((( (ش)« :أبو» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
الطوسـي ،الرقم.4968 :
((( رجال
ّ
«وح ْـمران مؤمن ال يرجع أبدً ا» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) :مل تردُ :
الكش ،179 :الرقم.311 :
الكش ،397 :الرقم .742 :والحظً :
أيضا :رجال ّ يّ
((( رجال ّ يّ
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الطائي
الـم ِغرية
ّ
[َ ]4/1329ج ْحدَ ر بن ُ
كويف ،يروي عن أيب عبد اهلل ،وله عنه كتاب.
ّ

رو إلاَّ
قال ابن
الغضائري :إنّه كان خ ّطاب ًّيا يف مذهبه ،ضعي ًفا يف حديثه ،وكتابه مل ُي َ
ّ
ٍ
ٍ
طريق
من
واحد(((.
في الصائغ
[ ]5/1330مجاعة بن سعد ُ
الـج ْع ّ

(((

روى عن أيب عبد اهلل ،خرج مع أيب اخل ّطاب و ُقتِل ،وهو ضعيف يف احلديث،

ومذهبه ما((( ذكرت(((.

َّجاشـي ،الرقم.336 :
أيضا :رجال الن
((( رجال ابن
الغضائري ،46 :الرقم .22 :والحظ ً
ّ
ّ
((( (س)« :الصانع».
((( (عة)« :كام» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،46 :الرقم.23 :
((( رجال ابن
ّ



يف احلاء

وفيه ستّة أبواب

الباب الأ ّول :احل�سن
وفيه( :سبعة عرش اً
رجل)

(((

[ ]1/1331احلسن بن عامرة
من أصحاب الباقر ،عا ّم ّي(((.
حممد بن سامعة
[ ]2/1332احلسن بن ّ

(((

واقفي املذهب ،إلاّ أنّه ج ّيد التصانيف،
الكويف،
الصرييف
الكندي
حممد
ّ
ّ
ّ
ّ
أبو ّ
نقي الفقه ،حسن االن��ت��ق��اء(((و((( ،كثري احل��دي��ث ،فقي ٌه ث��ق�� ٌة ،وك��ان م��ن شيوخ
ّ
رجال» .وهو موافق للمذكور يف البابّ ،إال ّ
((( (عة)« :ثامنية عرش ً
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة
علی ما أثبتناه.

البهائي« :قال سبعة عرش وذكر ثامنية عرش».
ّ
الطوسـي ،الرقم .1338 :وانظر :هتذيب التهذيب ،266-263/2 :الرقم.532 :
((( رجال
ّ
الكندي» .الكايف ،664/2 :ح،11
حممد
ّ
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :احلسن بن ّ
 ،133/3ح ،146/3 ،7ح ،153/3 ،15ح ،156/3 ،9ح ،157/3 ،4ح .4وكذا بعنوان
ابن سامعة .الكايف ،499/2 :ح ،167/3 ،2ح ،59/4 ،3ح ،121/4 ،5ح ،129/4 ،5ح،7
الصرييف) .الكايف،335/1 :
حممد
ّ
 ،229/4ح ،274/4 ،4ح .2وكذا بعنوان( :احلسن بن ّ
األسدي).
حممد
ّ
ح ،370/1 ،1ح .3والحظ :جامع الرواة 412/2 :وكذا بعنوان( :احلسن بن ّ
الكايف ،616/2 :ح .12الحظ :معجم رجال احلديث ،118/6 :الرقم.3085 :
((( (هـ)« :االعتقاد»( .عة)« :االنتقاد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( إلی هنا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.193 :
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(((
حممد بن سامعة أبوه من ولد سامعة
الواقفة((( ،يعاند يف الوقف
ّ
ويتعصب  ،وليس ّ
(((
ٍ
خلمس((( َخ َ
حممد بن سامعة ليلة اخلميس
لون من مجادى
ابن مهران  ،مات احلسن بن ّ

العلوي ودفن
حممد
ّ
األولی سنة ثالث وستّني ومائتني بالكوفة ،وصلىّ عليه إبراهيم بن ّ
يف
جعفي(((.
ّ

[ ]3/1333احلسن بن بشري

من أصحاب الكاظم ،جمهول(((.
عيل بن أيب عثامن
[ ]4/1334احلسن بن ّ

(((

(((
حممد اجلواد.
ُيل ّقب بـ:
ّ
حممد ،من أصحاب أيب جعفر ّ
السجادة  ،يكنّى :أبا ّ

(((
ٍ
القم ّيني(.((1
غال ضعيف ،يف عدد
ّ

((( (عة)« :الواقف ّية» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.84 :
((( من قوله« :كثري احلديث» إلی هنا من رجال الن
ّ
الكش ،469 :الرقم.894 :
((( من قوله« :وليس ّ
حممد بن سامعة» إلی هنا من رجال ّ يّ
((( (ش) مل ترد « :خلمس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
أيضا :الفهرست ،الرقم:
((( قوله «مات» إلی آخره من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .84 :والحظً :
ّ
.193
الرضا .وهكذا ذكره ابن داوود
((( رجال
الطوسـي ،الرقم .5284 :ولكنه مذكور يف أصحاب ِّ
ّ
ثم قال« :و ما رأيته يف رجال الكاظم يف جخ» .رجال ابن داوود ،438 :الرقم.112 :
ّ
(سجادة) .املحاسن ،471/2 :ح ،549/2 ،465ح،879
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوانّ :
عيل بن عثامن).
الكايف ،160/5 :ح ،3اخلصال ،284/1 :ح ،33وكذا بعنوان( :احلسن بن ّ
الكايف ،113/1 :ح ،2كامل الزيارات ،80 :ح ،3ثواب األعامل ،150 :اخلصال،334/1 :
ح،35
«بسجادة»( .عش ،ت ،ش)« :السجادة».
((( (عة):
ّ
((( (ح ،هـ ل ،عة)« :عداد».
الغضائري) .الحظ :رجال=
الزنجانـي (مدّ ظ ّله)( :تلفيق من رجال الشيخ ورجال ابن
الس ّيد
ّ
ّ
(ّ ((1
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السجادة لعن ُة اهلل ولعن ُة الالعنني واملالئكة والناس أمجعني ،فلقد
الكش :علی
ّ
قال يّ ّ

كان يف العليان ّية((( الذين يقعون((( يف رسول اهلل ،ليس له يف اإلسالم نصيب(((.
(((
القمي
[ ]5/1335احلسن بن عبيد اهلل
ّ

ُيرمى
بالغلو(((.
ّ
حممد بن بابا
[ ]6/1336احلسن بن ّ

(((

ٍ (((
أن من ّ
حممد الفضل بن شاذان يف بعض كتبهّ :
الكذابني
قم ٌّي غ��ال  .ذكر أبو ّ
ّ

القم ّي(((.
املشهورين :ابن بابا ّ

عيل بن أيب محزة
[ ]7/1337احلسن بن ّ

واقف.
حممد،
واسم أيب محزة سامل،
ٌ
البطائني ،موىل األنصار ،أبو ّ
ّ

الطوسـي،
الغضائري ،52 :الرقم ،35 :وفيه« :ضعيف ،و يف مذهبه ارتفاع» .رجال
=ابن
ّ
ّ
الرقم.5675 ،5548 :
(((( .ح)« :العلبان ّية»( .م)« :العلبائ ّية».
((( (هـ ،ل)« :يصفون» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،571 :ذيل الرقم.1082 :
((( رجال ّ يّ
((( (عش ،ح ،عة)« :عبد اهلل».
القم ّي).
القم ّي يف املصادر ،بل املذكور فيها( :احلسني بن عبيد اهلل ّ
((( مل نجد احلسن بن عبيد اهلل ّ
الرجال ،100/2 :منتهى املقال ،404/2 :أعيان
الحظ :رجال
الطوسـي ،الرقم ،5682 :نقد ِّ
ّ
الشيعة ،87/6 :هتذيب املقال.326/2 :
((( الشهيد :قال ابن داوود« :يايا باليائني املثنّاتني من حتت» .الحظ :رجال ابن داوود،442 :
الرقم.130 :
��ي ،ال��رق��م ،5684 :يف أص��ح��اب اهلادي ،5847 ،يف أصحاب
((( رج���ال ال��ط��وس��ـ ّ
العسكري.
الكش ،520 :ذيل الرقم.999 :
((( رجال ّ يّ
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قال ّ
فضال عن
عيل بن احلسن بن ّ
ـي :حدّ ثني ّ
الكش ّ
حممد بن مسعود ،قال :سألت ّ

ٌ
البطائني ،قالّ :
ملعونَ ،ر َويت عنه أحاديث كثرية
اب
عيل بن أيب محزة
كذ ٌ
ّ
احلسن بن ّ

ّ
أستحل أن أروي عنه حدي ًثا
و َكتَبت عنه تفسري القرآن ك ّله من ّأوله إىل آخره ،إلاّ أنّني ال
واحدً ا(((.

(((
علـي
وحكى أبو احلسن محدويه بن نصري عن بعض أشياخه أنّه قال :احلسن بن ّ

ثم ّ
أيضا .الحظ:
الكش نقل هذا احلديث يف أبيه ً
الكش ،552 :الرقمّ .1042 :
إن ّ يّ
((( رجال ّ يّ
عيل بن أيب محزة يف هذا الكتاب.
ترمجة ّ

عيل بن احلسن بن فضال تفسري القرآن
الس ّيد
ّ
قال ّ
اخلوئي« :من البعيد جدًّ ا تعدّ د الواقعة ،وكتابة ّ
عيل بن أيب محزة ،وأخرى عن ابنه احلسن ،فال بدّ من وقوع االشتباه
ك ّله من ّأوله إىل آخره تار ًة عن ّ
بعيل
صحة النقل ّ
مرتني ،والظاهر ّ
يف ذكر القضية ّ
األول؛ وذلك لعدم الترصيح عند ذكره ثان ًيا ّ
ابن أيب محزة ،وإنّام املذكور فيه ابن أيب محزةّ ،
عيل بن أيب محزة .والذي
ولعل املراد به احلسن بن ّ
الرضا وإنّام هو من أصحاب اهلادي
عيل بن احلسن بن فضال مل يدرك ِّ
يد ّلنا عىل ذلك أن ّ
ٍ
والعسكري ،ومل ِ
الرضا بال واسطةّ ،
معتذ ًرا بأنّه كان
ّ
يرو عن أبيه الذي هو من أصحاب ِّ
عيل بن
صغري الس ّن يف زمانه ،فكيف يمكن أن يكتب التفسري ك ّله ،ويروي أحاديث كثرية عن ّ
الرضا ،ويؤكّد ما ذكرناه ّ
َّجاشـي ذكر يف ترمجة
أن الن
أيب محزة
ّ
البطائني الذي مات يف زمان ِّ
ّ
عيل بن أيب محزة عن ّ
فضال عن
عيل بن احلسن بن ّ
ـي سؤال ّ
الكش ّ
حممد بن مسعود َّ
احلسن بن ّ
يتوهم من ّ
عيل
عيل بن أيب محزة ،وبام ذكرناه يندفع ما ّ
أن الصحيح نسبة ّ
القصة إىل ّ
احلسن بن ّ
ابن أيب محزة ال إىل احلسنّ ،
عيل بن أيب
عيل بن أيب محزة له كتاب التفسري ،وليس للحسن بن ّ
فإن ّ
عيل بن احلسن .وجه االندفاع ما عرفت من ّ
عيل بن احلسن
أن ّ
محزة كتاب تفسري حتّى يكتبه عنه ّ
عيل بن أيب محزة تفسري القرآن ،ويروي عنه أحاديث كثرية.
ابن فضال ال يمكن أن يكتب عن ّ
مضا ًفا إىل أنّه مل يثبت ّ
عيل بن أيب محزة مل يكن له كتاب تفسري ،غاية األمر أنهّ م مل
أن احلسن بن ّ
يذكروه يف كتبه ،عىل ّ
عيل ال يستلزم أن يكون له كتاب» .معجم
أن كتابة التفسري عن احلسن بن ّ

رجال احلديث ،247-246/12 :الرقم .7846 :وقريب منه يف كلامت اآلخرين .الحظ:
الطاوويس ،175 :الرقم ،176 :حاشية خالصة األقوال ،1079 :استقصاء االعتبار:
التحرير
ّ
 ،182/6خامتة املستدرك.471-470/4 :
((( (عة) زيادة« :يل» ،وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
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ابن أيب محزة رجل سوء(((.

ٍ
ضعيف يف نفسه ،وأبوه أوثق منه.
واقف،
واقف ابن
الغضائري :إنّه
قال ابن
ٌ
ٌ
ّ

عيل بن احلسن((( بن ّ
أروي عن احلسن
عيل بن فضال :إنيّ ألستحي من اهلل أن
َ
وقال ّ

عيل ،وحديث الرضا فيه مشهور(((و(((.
ابن ّ

حممد بن سهل النو َف ّيل
[ ]8/1338احلسن بن ّ

(((

ضعيف(((.

الكش ،552 :ذيل الرقم.1042 :
((( رجال ّ يّ
((( (م ،هـ ،س ،ش)« :حسن».
الرضا فيه مشهور ،تأ ّمل فيه ،فإنّه يرتاءى يل ّ
((( قال احلائري« :وقول ّ
أن
العالمة :وحديث ِّ
حديثه املشهور يف أبيه ال فيه كام يظهر من ترمجة أبيه» .منتهى املقال ،409/2 :الرقم.755 :
اخلوئي .معجم رجال احلديث ،19/6 :الرقم.2937 :
الس ّيد
ّ
وقريب منه يف كالم ّ
الغضائري ،51 :الرقم.33 :
((( رجال ابن
ّ
النوفلـي) .التوحيد ،417 :ح ،441 ،1ح .1وكذا بعنوان:
حممد
ّ
((( وقد وقع بعنوان( :احلسن بن ّ
اهلاشمي) .الكايف ،288/1 :ح ،427/1 ،3ح ،219/8 ،77ح.270
حممد
ّ
(احلسن بن ّ
َّجاشـي ،الرقم.75 :
((( رجال الن
ّ
تذييل:

ّ
األول من
حممد بن الفضل السابق أي املذكور يف القسم ّ
إن الوحيد استظهر حّاتاده مع احلسن بن ّ
الكتاب ،وهذا ٍ
مبتن علی مقدّ مات:

األولیّ :
حممد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن نوفل
إن الن
َّجاشـي ذكر بعد هذا ،احلسن بن ّ
ّ
الرضا نسخ ًة ،وعن أبيه عن أيب عبد
ابن احلارث بن عبد امل ّطلب ،وقال« :ثقة ...روی عن ِّ
كبري .قال ابن ع ّياش :حدّ ثنا عبيد اهلل بن أيب زيد قال :حدّ ثنا
اهلل وأيب احلسن موسی .وله ٌ
كتاب ٌ
حممد بن الفضل ...ثقة .روى أبوه عن أيب
ثم ذكر احلسني بن ّ
حممد بن مجهور عنه بهّ ،
احلسن بن ّ
الرضا مع أهل األديان.
عبد اهلل وأيب احلسن ،وكان ثقة .صنّف جمالس ِّ
َّجاشـي ّ
أيضا مكبرّ ً ا=
الثانية :إنّه استظهر وقوع التكرار يف كالم الن
وأن ما ذكره ثان ًيا هو احلسن ً
ّ
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الطفاوي
[ ]9/1339احلسن بن راشد
ّ
والطفاو ّيون منسوبون إىل حبال((( بن منبه ،ومنبه هو أعصـر بن سعد بن قيس
النساخ؛ وألجل ذلك اقترص العلاّ مة علی ذكر احلسن فقط وذكر فيه بعض
=واالشتباه من ّ
َّجاشـي يف احلسن وبعض ما ذكره يف احلسني ،ويؤ ّيد ذلك اقتصار ابن داوود علی
ما ذكره الن
ّ
أيضا.
ذكر احلسن ً

الثالثةّ :
حممد بن الفضل ،والراوي عنه
الرضا مع أهل األديان هو احلسن بن ّ
إن مصنِّف جمالس ِّ
حممد بن مجهور وحيث ّ
الرضا والراوي واحد وهو احلسن
إن املصنّف هو جمالس ِّ
احلسن بن ّ
حممد بن مجهور ،يستكشف ّ
حممد بن الفضل .ويؤ ّيد
حممد بن سهل هو احلسن بن ّ
أن احلسن بن ّ
ابن ّ
ذلك ّ
حممد
الرضا مع أهل األديان عن احلسن بن ّ
أن الصدوق روى ىف العيون والتوحيد جملس ِّ
النوفيل ،وهذا
حممد
الرضا مع سليامن
ّ
املروزي عن احلسن بن ّ
النوفيل ،وكذا روي فيهام جملس ِّ
ّ
ّ
لاّ
الرضا وإ لرواه الصدوق
حممد
النوفيل يروي جملس ِّ
شاهد علی أنّه ليس غري احلسن بن ّ
ّ
إن الوحيد احتمل ْ
ثم ّ
مصحف سعيد أو يكون أحد أجداده ومل يذكر يف
أن تكون كلمة سهل
ً
ّ
أيضاّ .
ثم قال :وأ ّما التضعيف فلع ّله ملا وجد جش أو
نسبه ىف العنوان اآليت ،أو يكون أحد أجداده أل ّمهّ ،
أحد من يستند جش إليه يف كتابه ما ال يالئم مذاقه» .تعليقة علی منهج املقال.132-131 :

اخلوئي« :استظهار حّ
االتاد بعيد جدً ا؛ وذلك ّ
ألن احتامل التكرار والسيام مع
الس ّيد
ّ
ولكن قال ّ
فصل ٍ
ٍ
حممد بن الفضل أنّه روی عن
قليل بعيدٌ غايته ،ويزاد علی ذلك أنّه ذكر يف احلسن بن ّ
حممد
الرضا نسخة ،وله كتاب كبري رواه ابن ع ّياش عن عبيد اهلل بن أيب زيد عن احلسن بن ّ
ِّ
الرضا مع أهل األديان ومل
حممد بن الفضل أنّه صنّف جمالس ِّ
بن مجهور ،وذكر يف احلسني بن ّ
يذكر طريقه إليه ،ومع هذا كيف يمكن ْ
النساخ؟ وأ ّما
أن يقال :إنّه تكرار يف الرتمجة واالشتباه من ّ
يدل علی حّ
اقتصار العلاّ مة وابن داوود فهو ال ّ
يتعرضا لرتمجة
االتاد ،بل من املحتمل قو ًّيا أنهّ ام مل ّ
الرضا عن احلسني
حممد بن الفضل وهذا غري عزيز .أ ّما عدم نقل الصدوق جملس ِّ
احلسني بن ّ
َّجاشـي ولذلك مل يذكر
حممد بن الفضل ،فلع ّله لعدم وصول كتابه إليه كام أنّه مليصل إلی الن
ّ
ابن ّ
طريقه إليه .وممّا يكشف عن التغاير ّ
َّجاشـي ض ّعف احلسن ،وو ّثق احلسني فهام شخصان،
أن الن
ّ
أن ٍّ
وجمرد ّ
حممد بن مجهور ال يكشف عن
الرضا وقد رواه احلسن بن ّ
لكل منهام تأليف جمالس ِّ
ّ
َ
حّ
االتاد بوجه ،إذ يمكن ْ
الرضا وقد روي عنهام شخص
أن يكون شخصان جمَ َعا وأ َّلفا جمالس ِّ

واحد» .معجم رجال احلديث ،135-137/6 :رقم.3116 :
((( (حج ،عش)« :جبال»( ،عة)« :حيان» .والصواب ما أثبتناه=.
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ابن عيالن(((بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان ،ومسكنهم البصـرة ،وأ ّمهم الطفاوة

بنت جرم((( بن ر ّيان ،ولدت((( حلبال((( جر ًيا ورس ًيا وسنانًا ،وكان احلسن ضعي ًفا يف
الرواية(((.

(((
(((
الطفاوي
حممد ،يروي عن
الغضائري :احلسن بن أسد
وقال ابن
ّ
ّ
ّ
البرصي  ،أبو ّ

الضعفاء ويروون عنه ،وهو فاسد املذهب ،وما أعرف له شي ًئا((( أصلح فيهّ ،إال روايته
عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم ،وقد رواه عنه غريه((( .والظاهر(ّ ((1
أن هذا
كتاب ّ
هو( ((1الذي ذكرناهّ ،
وأن الناسخ أسقط الراء من ّأول اسم أبيه.

القيسـي« :طفاوة ...نسب إليها ولدها من حبال بن من ّبه وهو أعرص بن سعد بن قيس
=قال
ّ
عيالن» .توضيح املشتبه.45/6 :
((( (عش ،م ،س ،عة)« :غيالن» .وما أثبتناه هو الصواب.
«الطفاوي :لنسبته إىل ثعلبة وعامر ومعاوية أوالد أعرص بن سعد بن قيس
قال ابن األثري:
ّ
عيالن ..وأ ّمهم طفاوة بنت جرم بن ر ّيان فنسبوا إليها» .اللباب يف هتذيب األنساب.283/2 :
((( (عة)« :حرم»( .حج)« :حزم» .والصواب ما أثبتناه .الحظ :اهلامش السابق.
((( (عة)« :وولدت».
((( (حج ،عش)« :جلبال»( .عة)« :حل ّيان» .والصواب ما أثبتناه.
الغضائري ،49 :الرقم.28 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ح ،هـ ،ت ،ش)« :راشد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«البرصي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( مل ترد يف( :عة) ،ويف (ح):
ّ
((( (ش)« :أشياء».
الغضائري ،52 :الرقم.36 :
((( رجال ابن
ّ
املامقانـي :هذا االستظهار ليس بشـيء ،إذ ّ
لعل احلسن بن راشد
اخلراسانـي« :قال
(((1
ّ
ّ
عم ،فمن أين علم حّاتادمها؟ واحلسن بن راشد موىل
الطفاوي ،واحلسن بن أسد
ّ
ّ
الطفاوي ابنا ّ
املنصور كموىل آل امله ّلب رجالن آخران .فقصارى ما ينتج ّ
الغضائري مل يتك ّلم يف احلسن
أن ابن
ّ
النجايش فيه وض ّعفه».
ابن راشد .نعم تك ّلم
ّ
(( ((1عة) مل ترد« :هو».
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حممد ،روى عن أيب
وقال ابن
ّ
الغضائري :احلسن بن راشد ،موىل املنصور ،أبو ّ
ِ
األول.
عبد اهلل وأيب احلسن موسى،
ٌ
ضعيف يف روايته((( .وها هنا ُذكر بالراء((( يف ّ
والظاهر ّ
األول من كتابنا عن
أن هذا ليس هو ذاك ،وليس هو الذي ذكرناه يف القسم ّ
الشيخ
بغدادي،
عيل ،موىل آل امله ّلب،
ّ
ّ
الطوسـي ،فإنّه قال :احلسن بن راشد يكنّى :أبا ّ

من أصحاب اجلواد ،ثقة(((.

[ ]10/1340احلسن بن أيب سعيد هاشم بن ح ّيان

املكاري ،أبو عبد اهلل ،كان هو وأبوه وجهني يف الواقفة،
بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان،
ّ
الغضائري ،49 :الرقم.28 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ت ،م ،عة)« :الراء».
((( أقول :أ ّما القول بكون الناسخ« :أسقط الراء من ّأول اسم أبيه» فيؤ ّيده ّ
الغضائري قال:
أن ابن
ّ
عيل بن إسامعيل» .مع ّ
أن الذي وجدناه رواية
«ال أعرف له شي ًئا أصلح فيه إلاّ روايته كتاب ّ
عيل بن إسامعيل .الحظ :الكايف ،377/1 :ح ،507/3 ،3ح.2
احلسن بن راشد عن ّ
الطفاوي ،فأقول :أ ّما الذي هو
وأ ّما تغاير احلسن بن راشد ،موىل املنصور واحلسن بن راشد
ّ
مولی املنصور فقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق« :احلسن بن راشد ،موىل بني
الطوسـي ،الرقم .2172 :وقال يف أصحاب الكاظم« :حسني بن
كويف» .رجال
الع ّباس،
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .4973 :ومن املحتمل
راشد ،موىل بني الع ّباس ،بغداذي (بغدادي)» .رجال
ّ
الرجال ،21/2 :الرقم.1265 :
كون (احلسني) من اشتباه الناسخ .نقد ِّ
وقال
املهدي
الربقي يف أصحاب الصادق« :حسن بن راشد موىل بني الع ّباس ،وكان وزير
ّ
ّ
الربقي .26 :وقال يف أصحاب الكاظم« :حسن بن
بغدادي» .رجال
وموسى وهارون،
ّ
ّ
أيضا مولی بني الع ّباس كام يظهر من
كويف» .رجال
الربقي .48 :وهذا ً
ّ
راشد موىل بني الع ّباس ّ
الطربي.536/6 :
تاريخ
ّ
ّ
فمتأخر عن احلسن بن راشد موىل بني الع ّباس بحسب الطبقة كام يشهد به روايته
الطفاوي
وأ ّما
ّ
الرضا ،فالتمييز بالطبقة.
عيل بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم الذي هو من أصحاب ِّ
كتاب ّ
الرجال ،235/3 :الرقم.1888 :
والحظ ً
أيضا :قاموس ِّ
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الكش يف مجلة الواقفة ،وذكر فيه ذمو ًما(((،
وكان احلسن ثق ًة يف حديثه .وذكره أبو عمرو يّ ّ
وليس هذا موضع ذكرها(((.

[ ]11/1341احلسن بن ُخ َّرزاذ

(((

باخلاء املعجمة املضمومة ،والراء املشددة ،والزاي ،والذال املعجمة بعد األلف،

قم ّي ،كثري احلديث ،وقيل :إنّه غال يف آخر ُع ُمره(((.
ّ

الشجاعي
[ ]12/1342احلسن بن الط ّيب بن محزة
ّ
خاص يف أصحابنا(((.
غري
ّ

[ ]13/1343احلسن بن الع ّباس((( بن احلريش((( ،باحلاء غري املعجمة ،والراء،

والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والشني املعجمة.

ضعيف جدًّ ا(.((1
عيل ،روى عن أيب جعفر الثاين(((،(((
ٌ
أبو ّ
املكاري».
الكش .465 :وفيه« :ابن أيب سعيد
ّ
((( الحظ :رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقمّ ،78 :إال ّ
((( كل ما نقله ّ
أن فيه :احلسني بن
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
كاري.
الـم
ّ
أيب سعيد هاشم بن ح ّيان ُ
((( الشهيد« :ويف كتاب ابن داوود :بسكون الراء» .الحظ :رجال ابن داوود ،439 :الرقم.116 :
َّجاشـي ،الرقم.87 :
((( هذا منقول عن رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،89 :وانظر :تاريخ بغداد ،346-344/7 :الرقم:
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
.3849
((( (ح)« :ع ّباس».
(للنعامنـي) ،60 :ح.3
((( وقد ورد بعنوان( :احلسن بن الع ّباس بن اجلريش) .الغيبة
ّ

موافق للمصدر.
((( مل ترد يف (عة)« :الثاين»،وما أثبتناه
ٌ
القم ّي ،351/2 ،301/2 :بصائر الدرجات ،130/1 :ح،222/1 ،2
((( الحظ :تفسري ّ
ح ،12الكايف ،242/1 :ح ،532/1 ،1ح ،317/7 ،11ح1
َّجاشـي ،الرقم.138 :
( ((1إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
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(((
ضعيف((( ،روى
وقال ابن
حممد،
ٌ
ّ
الغضائري :احلسن بن الع ّباس بن احلريش ،أبو ّ
عن أيب جعفر الثاين فضل ﴿إِنَّا َأ ْن َز ْلنَا ُه فيِ َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر﴾ كتا ًبا مصنّ ًفا ،فاسد األلفاظ،
تشهد خمايله((( عىل أنّه موضوع ،وهذا الرجل ال ُيل َت َفت إليه ،وال ُيكتَب حديثه(((.

حممد بن حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني
[ ]14/1344احلسن بن ّ

عيل بن أيب طالب
عيل بن احلسني بن ّ
ابن ّ

(((

حممد ،املعروف بـ :ابن أخي طاهر ،روى عن جدّ ه حييى بن احلسن وغريه،
أبو ّ

وروى عن املجاهيل أحاديث منكرة.

وقال
النجايش((( :رأيت أصحابنا يض ّعفونه(((.
ّ

الغضائري :إنّه كان ّ
كذا ًبا يضع احلديث جماهرة ،ويدّ عي رجالاً غرباء
وقال ابن
ّ

ال ُيعرفون ،ويعتمد جماهيل ال يذكرون ،وم��ا((( تطيب األنفس من روايتهّ ،إال يف
العقيقي من كتبه
عيل
ّ
عيل بن أمحد بن ّ
ما يرويه من كتب جدّ ه التي رواها عنه غريه ،وعن ّ
املصنّفة املشهورة(((.

((( (ح)« :ع ّباس».
((( (عة) زيادة« :الرأي» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :خمايله تشهد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،51 :الرقم.34 :
((( رجال ابن
ّ
الرضا:
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :احلسن بن حييى
ّ
العلوي» .عيون أخبار ِّ
العلوي
حممد احلسن بن حييى
حممد
ّ
ّ
 ،141/2ح ،6وفيه« :أبو ّ
احلسيني .وكذا احلسن بن ّ
حممد».
ابن حييى
ّ
العلوي» .كامل الدين ،505/2 :ح ،36كفاية األثر ،183 :وفيه« :احلسني بن ّ
((( (هـ ،عش ،ش) :مل ترد« :و».
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.149 :
العالمة يف املتن إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (عة) زيادة « :ال» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،54 :الرقم.41 :
((( رجال ابن
ّ
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األول سنة ثامن
واألقوى عندي الوقف((( يف روايته مطل ًقا((( ،ومات يف شهر ربيع ّ

ومخسني وثالثامئة ،ودفن يف منزله بسوق((( العطش(((.

[ ]15/1345احلسن بن حذيفة -باحلاء غري املعجمة املضمومة ،والذال املعجمة-

ابن منصور بن كثري بن سلمة ُ
زاعي
اخل ّ

الغضائري :إنّه ضعيف جدًّ ا ال ُيرتَفع به(((.
قال ابن
ّ
واألقوى عندي ر ّد قوله؛ لطعن هذا الشيخ فيه ،مع أنيّ مل أقف له((( عىل مدح من

غريه.

العدوي
ري
ّ
عيل بن زكر ّيا ال َبز َْو َف ّ
[ ]16/1346احلسن بن ّ

ع���������دي ال�������رب�������اب ،ض���ع���ي���ف ج�����������دًّ ا؛ ق�������ال�������ه((( اب����ن
م������ن
ّ

((( (ح ،عة)« :الوقف».
العقيقي أو غري ذلك .وفيه
البهائي« :قوله( :مطل ًقا) أي سواء كانت من كتب جدّ ه أو من كتب
(((
ّ
ّ
نظرّ ،
الغضائري،
فإن ما رواه من كتب جدّ ه التي رواها غريه ممّا تطيب النفس بروايته كام ذكره ابن
ّ
أن ّ
ألن فيه كال ًما ،ودعوی ّ
العقيقي يف حم ّله؛ ّ
ّ
كل
فإن جدّ ه ثقة .نعم التو ّقف فيام رواه من كتب
ّ
الغضائري ،54 :الرقم.41 :
ما رواه من كتب جدّ ه ضعيف بعيد» .الحظ :رجال ابن
ّ
((( (عة)« :يف سوق» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم ،149 :وانظر :تاريخ بغداد،433/7 :
((( قوله« :ومات» إلی آخره من رجال الن
ّ
أيضا :ميزان االعتدال ،521/1 :الرقم.1943 :
الرقم .3984 :والحظ ً
الكوفـي ،من
الغضائري ،50 :الرقم .31 :وفيه« :احلسن بن حذيفة بن املنصور
((( رجال ابن
ّ
ّ
ثم إنّه قد ورد قبل هذا
مهدان ،ب ّياع
ّ
السابري» .ومثله يف رجال ابن داوود ،439 :الرقمّ .114 :
اخلزاعي» .رجال ابن
الغضائري« :حذيفة بن منصور بن كثري بن سلمة
العنوان يف رجال ابن
ّ
ّ
الغضائري ،50 :الرقم.30 :
ّ
((( (عة) مل ترد« :له».
((( (هـ ،عة)« :قال».
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(((
حممد بن صدقة ،عن موسى بن جعفر ،وروى عن
ّ
الغضائري  ،وروى نسخة عن ّ

خراش عن أنس ،وأمره أشهر من أن ُيذكر.

الكوفـي
الثوري
داين
حي َ
ّ
ّ
الـه ْم ّ
[ ]17/1347احلسن بن صالح بن ّ

(((

من أصحاب الباقر ،وهو صاحب املقالة((( ،إليه

(((

منهم(((و(((.

تُنسب

(((

الصاحل ّية

الغضائري ،54 :الرقم .42 :كام ّ
أيضا من رجال
((( رجال ابن
أن قوله« :وروی نسخة» إلی آخره ً
ّ
الغضائري.
ابن
ّ
الثوري) .الكايف ،2/3 :ح،260/7 ،4
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :احلسن بن صالح
ّ
حي).
ح ،292/7 ،1ح ،327/7 ،10ح ،283/8 ،4ح .426وكذا ورد بعنوان( :احلسن بن ّ
من ال حيرضه الفقيه ،106/4 :ح ،169/4 ،5200ح.5384
الكر عنه عن الصادق .وروی الشيخ يف التهذيب
(((
البهائي« :روی يف الكايف حديث تقدير ّ
ّ
ثم قالّ :
برتي
إن احلسن بن صالح
زيدي ّ
ّ
يف ّأول باب املياه وأحكامها من أبواب الزياداتّ ،
خيتص بروايته» .الحظ :الكايف ،2/3 :ح ،4هتذيب األحكام ،ج،408/1
مرتوك العمل بام
ّ
ذيل ح.1282
((( (عة)« :وإليه»( .ح)« :التي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،س)« :ينسب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الصاحلي ،ومذهب الصاحل ّية جواز قيام العلم والقدرة والسمع
البهائي« :ألنّه ُيقال له احلسن
(((
ّ
ّ
والبرص بامليت».
زيدي ،إليه تنسب
الطوسـي ،الرقم .1327 :وفيه« :صاحب املقالة،
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
ّ
ثم ّ
إن الن
َّجاشـي ،الرقم:
َّجاشـي عنون احلسن بن صالح األحول» .رجال الن
ّ
الصاحل ّية منهمّ .
ّ
الثوري
حي ،أبو عبد اهلل
ّ
 .107وقال الشيخ يف أصحاب الصادق« :احلسن بن صالح بن ّ
الطوسـي ،الرقم.2150 :
اهلمداين ،أسند عنه» .رجال
ّ
ّ

الطوسـي ،الرقم .4988 :وقال
وقال يف أصحاب الكاظم« :احلسن بن صالح» .رجال
ّ
ّ
ـي يف البرت ّية« :حدّ ثني سعد بن صباح
حممد ،قال :حدّ ثنا
الكش ّ
عيل بن ّ
الكش قال :حدّ ثنا ّ
يّ ّ
حممد بن فضيل ،عن أيب عمرو
حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
أمحد بن ّ
سعد احللاّ ب ،عن أيب عبد اهلل قال :لو ّ
صف واحد ما بني املرشق إىل املغرب=،
أن البرت ّية
ّ
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عيل ابن
عيل بن احلسني بن ّ
عيل بن احلسن بن عمر بن ّ
[ ]18/1348احلسن بن ّ

أيب طالب

حي ،وسامل بن
=ما ّ
أعز اهلل هبم دينًا .والبرت ّية هم أصحاب كثري ّ
النواء ،واحلسن بن صالح بن ّ
أيب حفصة ،واحلكم بن عتيبة ،وسلمة بن كهيل ،وأبو املقدام ثابت احلدّ اد ،وهم الذين دعوا إىل
ثم خلطوها بوالية أيب بكر وعمر ويثبتون هلام إمامتهام ،وينتقصون عثامن وطلحة
عيلّ 
والية ّ
عيل بن أيب طالب يذهبون يف ذلك إىل األمر باملعروف
والزبري ،ويرون اخلروج مع بطون ولد ّ
والنهي عن املنكر ،ويثبتون ّ
الكش:
عيل عند خروجه اإلمامة» .رجال يّ ّ
لكل من خرج من ولد ّ
رصح به مجاعة .معجم رجال احلديث:
 ،233-232الرقم .422 :والظاهر حّاتاد اجلميع كام ّ
 ،352/5الرقم .2882 :إلاّ ّ
أن بعضهم ذهب إلی التغاير.
حي له أصل ،أسند عنه من أصحاب الباقر
قال املح ّقق
املجلسـي« :احلسن بن صالح بن ّ
ّ
والصادق،زيدي إليه تنسب الصاحل ّية منهم .وهو [أي احلسن بن صالح] مشرتك بينه
ّ
وبني احلسن بن صالح األحول من أصحاب الكاظم .ويظهر التمييز بينهام ّ
بأن الراوي عن
واألول ،وإن كان رديء املذهب إلاّ ّ
أن كتابه
األول وعن الكاظم هو الثاين
ّ
الصادق هو ّ
ّ
واألول أظهر» .روضة املتقني:
واملتأخرون عكسهم
من األصول ومعتمد القدماء ،وأسند عنه،
ّ
.351/14

��ي] مع سابقه
الس ّيد
اخلوئي« :الظاهر اتحّ��اد هذا [أي احلسن بن صالح بن ح ّ
ّ
ولكن قال ّ
[أي احلسن بن صالح األحول] ،وذلك لبعد ّ
تعرض الشيخ
يتعرض الن
َّجاشـي له ،مع ّ
ّ
أن ال ّ
َّجاشـي بذكر أرب��اب الكتب ،عىل ّ
ح��ي ،وله
له ،واهتامم الن
أن األح��ول لو كان غري ابن ّ
ّ
ٍ
كتاب لذكرت وال ّ
أقل رواية واحدة عنه مع أنهّ ا غري موجودة .فبذلك يثبت ّ
أن األحول هو ابن
َّجاشـي بلقبه ،وإن كان يبعده ّ
أن العباس بن معروف
حي بعينه ،ذكره الشيخ بنسبه ،وذكره الن
ّ
ّ
ٍ
الذي هو راو لكتاب األحول مع كثرة روايته مل يرو عنه وال رواية واح��دة» .معجم رجال
احلديث ،354-353/5 :الرقم ،2882 :وانظر :هتذيب الكامل ،190-177/6 :الرقم:
.1238

حي سنة مائة ومات متخ ّف ًيا سنة ثامن وستني ومائة
وقال ابن النديم :ولد احلسن بن صالح بن ّ
فقيها متك ّلماً » .فهرست ابن النديم:
وكان من كبار الشيعة الزيد ّية وعظامئهم وعلامئهم ،وكان ً
.227
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حممد ،األطروش((( ،كان((( يعتقد اإلمامة(((.
أبو ّ

حممد األطروش» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) مل ترد« :أبو ّ
((( (هـ)« :وكان» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.135 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ

عيل بن أيب طالب،
قال
ّ
عيل بن احلسني بن ّ
عيل بن عمر بن ّ
عيل بن احلسن بن ّ
العلوي« :احلسن بن ّ
حممد ،وهو النارص الكبري األطروش ،صاحب الديلم ،الشاعر ،الفقيه ،املصنّف ،له
يكنّى :أبا ّ
النسابة .ورد بالد الديلم سنة
عيل ّ
كتاب األلفاظ ،وهو أل ّم ولد ،كذلك قال والدي ّ
حممد بن ّ
ثم خرج إىل طربستان يف جيش عظيم وحارب
تسعني ومائتني أ ّيام املكتفي ،فأقام هبوشمّ ،
الساماين سنة إحدى وثالثامئة ،وملك طربستان ،وتوفيّ سنة أربع وثالثامئة يف شعبان».
صعلوكًا
ّ
املجدي يف أنساب الطالب ّيني.153-152 :
96

الباب الثاين :احل�سني
وفيه (أربعة عرش اً
رجل)
القالنيس
[ ]1/1349احلسني بن خمتار
ّ

(((

من أصحاب أيب احلسن موسى،
واقفي(((.
ّ
األول(((.
كويف ،ثقة((( ،واالعتامد عندي عىل ّ
عيل بن احلسن :إنّه ّ
وقال ابن عقدة عن ّ
القالنسـي» .املحاسن ،379/2 :ح ،158بصائر
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان« :احلسني
ّ
الدرجات ،462/1 :ح ،10هتذيب األحكام ،281/8 :ح ،125/9 ،20ح-97/10 ،278
 ،98ح .34وكذا بعنوان« :احلسني صاحب القالنس» .الحظ :هتذيب األحكام ،20/2 :ح.6
الطوسـي ،الرقم.4972 :
((( رجال
ّ
مس املحدث ّ
خط املصحف من املختلف أنّه يعتمد علی
(((
البهائي« :يظهر من كالمه يف بحث ّ
ّ
الشمسني» .الحظ :خمتلف
توثيق ابن عقدة له ،وقد تك ّلمنا يف ذلك يف كتابنا املوسوم بـمرشق
َ
الشمسني.170 :
الشيعة ،138/1 :مشـرق
َ
هم ّإال أن ُيقال غرض ّ
العالمة علی توثيق ابن عقدة؛
(((
البهائي« :ال خيفی أنّه ال منافاة تبني ال ّل ّ
ّ
كويف ،إذ رجال الكوفة ك ّلهم أم ّيون كام يفهم من هذا الكالم
ذيق فهم املنافاة من قوله
ألنّه ُأ َ
ّ
وغريه».

الكليني يف الصحيح عن احلسني بن املختار قال« :خرج إلينا من أيب احلسن
أقول :روی
ّ
بالبرصة ألواح مكتوب فيها بالعرض :عهدي إىل أكرب ولدي يعطى فالن كذا وفالن كذا وفالن
عيل املوت إن اهلل يفعل ما يشاء» .الكايف:
كذا ،وفالن ال يعطى حتّى أجيء أو يقضـي اهللّ 
الرضا ،30/1 :ح.23
 ،313/1ح .9وقريب منه يف عيون أخبار ِّ
عيل بن موسى باإلمامة من أبيه واإلشارة إليه=
وقد عدّ ه املفيد« :ممّن روى ّ
النص عىل ِّ
الرضا ّ
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ِ
التميمي
ري
[ ]2/1350احلسني بن أمحد الـمنْ َق ّ
ّ

أبو عبد اهلل ،من أصحاب أيب احلسن موسى .روى رواية شا ّذة عن أيب عبد

اهلل ال تثبت ،وكان ضعي ًفا(((.

[ ]3/1351احلسني بن موسی

(((

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
[ ]4/1352احلسني بن كيسان

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
[ ]5/1353احلسني بن قياما

(((

واقفي ،ال يقول بإمامة الرضا.(((
من أصحاب الكاظم،
ّ
خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته» .اإلرشاد247/2 :ـ.248
=منه بذلك من ّ
فعليه رميه بالوقف من منفردات الشيخ ،ولكن ال يمكن املساعدة عليه.

الرجال من وقفه ،وإلاّ لذكر يف األخبار كام
قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :ال شاهد ملا ذكره الشيخ يف ِّ
النص من الكاظم ،وبقي علی الوقف ويبقی
يف احلسني بن قياما وزياد بن مروان ممّن روی ّ
التوثيقان فيه ساملة .كام ّ
عيل بن أيب محزة وزياد بن مروان وقال بعد
أن يف العيون روی ّ
النص عن ّ
أيضا واقف ًّيا لقاله زيادة يف إثبات
ربهيامَ :ر َويا و َأنكرا .ومل يقل يف هذا شي ًئا ولو كان هو ً
نقل خ َ
الرجال ،533-532/3 :الرقم.2259 :
إقرارا من اخلصم» .قاموس ِّ
املطلب؛ لكونه ً
َّجاشـي ،الرقم .118 :كام أنّه قال الشيخ يف رجاله « :يف
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.4977 :
املنقري ،ضعيف» .رجال
أصحاب الكاظم :احلسني بن أمحد
ّ
ّ
((( (عة)« :قياما».
الطوسـي ،الرقم.4995 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.4996 :
((( رجال
ّ
((( (عة)« :موسی».
الكش ،554-553 :الرقم=:
((( رجال
أيضا :رجال
الطوسـي ،الرقم .4997 :والحظً :
ّ
ّ يّ
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الكلبي
[ ]6/1354احلسني بن ُع ْلوان
ّ
(((
حممدَ ،ر َويا عن الصادق،(((
كويف ،عا ّم ّي ،وأخوه احلسن  ،يكنّى أبا ّ
موالهم ّ

أخ��ص بنا وأوىل((( .ق��ال اب��ن ُع��ق��دةّ :
أوث��ق من أخيه،
إن احلسن ك��ان
واحلسن
َ
ّ
=.1046-1044
األول ،فراجع.
((( عنونه يف القسم ّ
((( الحظ :رواية احلسني عن الصادق وهي كثرية يف :قرب اإلسناد،48/1 ،42/1 ،24/1 :
 ،58/1 ،57/1 ،56/1 ،55/1 ،49/1الكايف ،253/2 :ح ،199/6 ،6ح،381/6 ،5
ح.7
أ ّما رواية احلسن عن الصادق فالحظ :الزهد ،101 :ح.276-274
َّجاشـي ،الرقم.116 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ

واعلم ّ
خفي إمجال قوله من جهات:
أن حفيد الشهيد نقل كالم الن
َّجاشـي وقال« :غري ّ
ّ

أن احلسني عا ّم ّي وأخاه كذلك ،وحيتمل أن يراد ّ
األوىل :قوله( :وأخوه احلسن) ،فإنّه حيتمل ّ
أن
ّ
حممد وهو ثقة دون احلسني.
أخاه يكنّى :أبا ّ

أخوة احلسن له من دون اإلخبار
والثانية :حيتمل قوله( :وأخوه احلسن) ،أن يكون
إخبارا عن ّ
ً
عن املشاركة يف كونه عا ّم ًّيا.
حممد) ،هو يريد به احلسني والتوثيق له دون احلسنّ ،
الثالثة :حيتمل ّ
ولعل
أن قوله( :يكنّى :أبا ّ
كويف ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل هو
هذا هو الظاهر ،وقد ذكر الن
َّجاشـي احلسن قائلاً ( :إنّه ّ
ّ
أخص بنا .والعلاّ مة يف اخلالصة يف القسم
وأخوه احلسني ،وكان احلسني عا ّم ًّيا ،وكان احلسن
ّ
حممد،
الثاين قال :احلسني بن علوان
كويف ،عا ّم ّي ،وأخوه احلسن يكنّى :أبا ّ
الكلبي ،موالهمّ ،
ّ
أخص بنا وأوىل.
َر َويا عن الصادق ،واحلسن ّ
قال ابن عقدةّ :
(إن احلسن كان أوثق من أخيه ،وأمحد عند أصحابنا) ،انتهى .فليتأ ّمل يف كالم
َّجاشـي وكالم العلاّ مة» .استقصاء االعتبار.40/6 :
الن
ّ

اخلوئي« :استفاد بعضهم ّ
أن التوثيق يف كالمه راجع إلی احلسن ،ولكنّه فاسد،
الس ّيد
ّ
ولكن قال ّ
حممد) مجلة معرتضة
بل التوثيق راجع إلی احلسني ،فإنّه املرتجم ومجلة (وأخوه احلسن يكنّى :أبا ّ
حممد بن أمحد بن عبد اهلل أيب
تكرر ذلك يف كالم
النجايش يف عدّ ة موارد ،منها يف ترمجة ّ
وقد ّ
ّ
أخص بنا وأولی» .معجم رجال احلديث=:
الثلج .نعم يستفاد توثيق احلسن من قوله :واحلسن ّ
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وأمحدَ ((( عند أصحابنا.

ِ
حممد بن أيب نرص
[ ]7/1355احلسني بن م ْهران -بالراء ،والنون بعد األلف -بن ّ

كوين
الس ّ
َّ

(((

روى عن أيب احلسن موسى والرضا ،(((وكان واق ًفا(((و((( ضعي ًفا((( ،قليل املعرفة

بالرضا ،ضعيف اليقني((( ،له كتاب عن موسى ،(((ال أعتمدُ عىل روايته(((.

= ،376/5رقم .2929 :ولكن املشهور علی رجوع التوثيق إلی احلسن ،إذ لو كان التوثيق راج ًعا
السيستاين.176 :
إلی احلسن لكان األنسب ذكره بعد قوله( :عا ّم ّي) .بحوث فقه ّية للس ّيد
ّ
اخلراسانـي( :اسم التفضيل).
(((
ّ
مرة بن
((( الشهيد« :قال ابن داوود :هو
السلولـي بِال َمينْ منسوب إىل سلول ُأ ّم بني جندل بن ّ
ّ
ب َ
قول املصنِّف إىل
صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ،وقد ذكره
احلازمي يف ال ُعجالة .ون ََس َ
ّ
الوهم».
أقولّ :
إن الذي ذكره ابن داوود إنّام هو يف حصني بن خمارق اآليت .الحظ :رجال ابن داوود:
 ،447الرقم ،152 :فيه« :بكر بن هوازن ،وولد جندل هبا يعرفون ،وهي سلول بنت ذهل بن
احلازمي يف ال ُعجالة».
شيبان ،وقد ذكره
ّ
الرضا وكتابته إليه
والرضا .نعم ،قد ورد يف روايات إدراكه ِّ
((( مل نعثر علی روايته عن الكاظم ِّ
الكش .603-599 :إلاّ ّ
أن ذلك ليس بروايته عنه.
كام يف رجال يّ ّ
((( (هـ ،عة)« :واقف ًّيا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

الرضا مجاعة من الواقفة
وروی الصدوق باإلسناد عن أيب مسـروق قال« :دخل عىل ِّ
وحممد بن إسحاق بن عماّ ر واحلسني بن مهران واحلسن [هكذا،
عيل بن أيب محزة
البطائنيّ ،
ّ
فيهم ّ
الرضا ،213/2 :ح.20
والصواب :احلسني] بن أيب سعيد
ّ
املكاري» .عيون أخبار ِّ
َّجاشـي ،الرقم.127 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،51 :الرقم.32 :
((( قوله« :ضعيف» مأخوذ من رجال ابن
ّ
َّجاشـي
الغضائري وفهرست الن
الزنجانـي (مدّ ظ ّله) « :الرتمجة مأخوذة من رجال ابن
((( الس ّيد
ّ
ّ
ّ
بالرضا ضعيف اليقني) من زيادة املصنِّف».
ومجلة( :قليل املعرفة ِّ
الغضائري ،51 :الرقم.32 :
((( قوله« :له كتاب عن موسی »مأخوذ من رجال ابن
ّ
اخلراسانـي« :ليس يف النسخ احلاكية عنه».
(((
ّ
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دي
الس ْع ّ
[ ]8/1356احلسني بن عبيد اهلل َّ

ِ (((
(((
ور ِمي
بالغلو(((.
ّ
مـمن ُطعن عليهُ ،
أبو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن سهلّ ،

عيل أمحد بن ّ
املحرر ،ذكره أبو ّ
كونـي
الس
الكش((( :احلسني بن عبيد اهلل
ّ
عيل َّ
ّ
قال يّ ّ
شقران((( ،قرابة احلسن بن خرزاذ وختنه عىل أختهّ ،
القم ّي أخرج
إن احلسني بن عبد اهلل ّ

من قم يف وقت كانوا خيرجون من اتهّ موه
بالغلو(((.
ّ

حممد بن عبد امللك الن َّْو َف ّيل
[ ]9/1357احلسني بن يزيد بن ّ

(((

الري ومات
كويف ،أبو عبد اهلل ،كان
شاعرا أدي ًبا ،وسكن ّ
ً
ن َْو َفل الن ََّخع ،موالهمّ ،

هبا .وقال قوم من القم ّيني :إنّه غال يف آخر ُع ُمره ،واهلل أعلم.
((( (ش)« :عبيد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :أطعن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.186 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (هـ ،عة)« :وقال».

((( (ح)« :سقران»( .عة)« :شفران» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
ثم يف رجال الشيخ يف أصحاب اهلادي« :احلسني بن
الكش ،512 :الرقمّ .990 :
((( رجال ّ يّ
الطوسـي ،386 :الرقم.5682 :
بالغلو» .رجال
القم ّيُ ،يرمى
ّ
ّ
عبيد اهلل ّ
قال الس ّيد
الكش غري احلسني بن عبيد اهلل بن سهل؛ ألنّه من مجلة من مل
ّ
التفريش« :ما يف رجال يّ ّ
ِ
الرجال ،100/2 :الرقم .1475 :ومثله يف
يرو عن
األئمة ،وهذا من رجال اهلادي .»نقد ِّ
ّ
معجم رجال احلديث ،28/7 :الرقم .3497 :إلاّ ّ
أن ظاهر العلاّ مة يف املقام حّاتاد احلسني بن
القم ّي.
عبيد اهلل
ّ
السعدي ،واحلسني بن عبيد اهلل ّ

األسرتآبادي يف منهج املقال] حّ
وقال الوحيد« :ظاهر املصنِّف [أي
االتاد وهو الظاهر» .تعليقة
ّ
عىل منهج املقال.144 :
(النوفلـي) فقط .الكايف ،12/1 :ح ،23/1 ،9ح،16
((( قد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان:
ّ
 ،33/1ح ،40/1 ،7ح ،46/1 ،3ح ،52/1 ،5ح ،69/1 ،7ح ،71/1 ،1ح.12
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النجايش((( :وما رأينا له رواية ّ
تدل عىل ه��ذا((( ،وأ ّم��ا((( عندي تو ّقف يف
قال
ّ

(((
(((
القم ّيني وعدم الظفر بتعديل األصحاب له.
روايته
ملجرد ما نقله عن ّ
ّ

ْبالئي((( -باجليم املضمومة ،والنون
[ ]10/1358احلسني بن مح��دان ُ
الـجن ّ
الـح
ضيني((( -باحلاء غري املعجمة املضمومة،
الساكنة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطةُ -
ّ
والضاد املعجمة ،والنون بعد الياء وقبلها -أبو عبد اهلل ،كان فاسد املذهبّ ،
كذا ًبا،

صاحب مقالة ملعون ،ال ُيلتَفت إليه(((.

((( (هـ ،م ،عة)« :وقال».
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.77 :
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (ت ،س ،هـ ،ح ،م)« :وأنا».
((( (عة)« :يف روايته تو ّقف».
«بمجرد ما نقله».
«بمجرد ما نقل»( .ح ،ت ،م):
((( (حج):
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم .159 :وما يف املتن موافق
«اجلنبالنـي» .ومثله يف رجال الن
((( (هـ ،ح ،م):
ّ
ّ
للمصدر.
((( الشهيد« :قال ابن داوود( :هو باخلاء املعجمة والصاد املهملة والياء املثنّاة حتت والباء املفردة،
كذا رأيته ّ
ثم حكى قول املصنّف .»)الحظ :رجال ابن داوود،444 :
بخط الشيخ أيب جعفرّ ،
َّجاشـي ،الرقم .159 :ومثله
«اخلصيبي» .رجال الن
َّجاشـي:
ثم أقول :يف رجال الن
ّ
ّ
ّ
الرقمّ .136 :
يف إيضاح االشتباه ،الرقم.217 :
((( ّ
الغضائري ،54 :الرقم ،40 :وفيه« :احلسني
كل ما هو املذكور يف املتن موجود يف رجال ابن
ّ
اجلنبالئي» ،كام ّ
أن الن
احلصيني
ابن محدان
َّجاشـي قال فيه« :كان فاسد املذهب» .رجال
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.159 :
الن
ّ

األول سنة ثامنية ومخسني وثالثامئة» .رجال ابن داوود:
قال ابن داوود« :مات يف شهر ربيع ّ
 ،444الرقم.136 :

التسرتي« :الظاهر أنّه احلسني بن محدان من ُق ّواد الع ّباس ّية الذين اجتمعوا يف سنة
قال املح ّقق
ّ
الرجال.279/3 :
(296هـ) خللع املقتدر ،واستخالف ابن املعتز» .قاموس ِّ

ولك ّن الظاهر ّ
عيل احلسني بن محدان بن=
أن القائد الذي د ّبر مع مجاعة َ
خلع املقتدر هو أبو ّ
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الـم ِغرية
[ ]11/1359احلسني بن أمحد بن ُ

(((

أبو عبد اهلل ال ُب َ
ْجي -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والشني املعجمة ،والنون،
وشن ّ
واجليم -كان عراق ًّيا مضطرب املذهب ،وكان ثق ًة يف ما يرويه(((.
[ ]12/1360احلسني بن م ّياح -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة بعد امليم،

املدايني
واحلاء غري املعجمة بعد األلف-
ّ

الغضائري :إنّه ضعيف ٍ
غال(((و(((.
روى عن أبيه ،قال ابن
ّ

[ ]13/1361احلسني بن مسكان
الغضائري :ال أعرفه إلاّ ّ
حممد بن مالك روى عنه أحاديث
قال ابن
ّ
أن جعفر بن ّ
عم سيف الدولة ،وكان من وجوه األمراء يف زمن العباس ّينيَ ،س َجنه املقتدر
=محدون
التغلبيّ ،
ّ
ثم قتله سنة (306هـ) .الحظ :تاريخ مدينة دمشق.58/14 :
ّ

اخلصيبي أحد املصنِّفني يف فقه اإلمام ّية .ذكره
وقال ابن حجر« :احلسني بن محدان بن اخلطيب
ّ
النبي ،وأسامء األئمة ،واألخوان ،واملائدة.
الطوسـي والن
َّجاشـي وغريمها .وله من التآليف أسامء ّ
ّ
ّ
وروى عنه أبو الع ّباس ابن عقدة وأثنى عليه .وقيل :إنّه كان يؤ ُّم سيف الدولة .وله أشعار يف
واحتج هلم ،قال:
َّجاشـي أنّه خ ّلط وصنَّف يف مذهب النصري ّية
مدح أهل البيت .وذكر ابن الن
ّ
ّ
وكان يقول بالتناسخ واحللول» .لسان امليزان279/2 :ـ ،280الرقم.1164 :
شمون ّ
((( وصفه الن
َّجاشـي ،الرقم:
بالثالج .رجال الن
ّ
ّ
حممد بن احلسن بن ّ
َّجاشـي يف ترمجة ّ
.899
الغضائري» .الحظ :رجال ابن
الزنجانـي (مدّ ظ ّله)« :الرتمجة مأخوذة من رجال ابن
الس ّيد
ّ
ّ
((( ّ
الغضائري ،117 :الرقم.189 :
ّ
َّجاشـي ،الرقمّ .165 :
الغضائري« :ثقة
فإن املذكور يف رجال ابن
أقول :بل مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
َّجاشـي ففيه كام يف املتن « :وكان ثقة فيام يرويه».
يف روايته» .وأ ّما يف رجال الن
ّ
ٍ
«غال ضعيف» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة):
الغضائري ،112 :الرقم.168 :
((( رجال ابن
ّ
103

فاسدة ،وما عند أصحابنا من هذا الرجل علم(((.
العدوي
عيل بن زكر ّيا بن صالح بن ُز َفر
ّ
[ ]14/1362احلسني بن ّ

الغضائري :إنّه ضعيف جدًّ اّ ،
كذاب(((.
البرصي ،قال ابن
أبو سعيد
ّ
ّ

كويف ،ضعيف(((.
ّ

الغضائري ،53 :الرقم.37 :
((( رجال ابن
ّ
الغضائري ،53 :الرقم.39 :
((( رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،كام ال خيفى بأدنى تت ّبع».
التسرتي« :املعروف من طريقة املصنِّف اتّباع أثر الن
(((
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.360 :
الحظ :رجال الن
ّ
الرجال َّية.377/4 :
أقول :نقلنا هذه احلاشية بواسطة الرسائل ِّ
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الباب الثالث :احلارث
وفيه( :ثالثة رجال)

الشامي
[ ]1/1363احلارث
ّ

الطياليس عن عبد الرمحن
حممد بن خالد
الكش عن سعد بن عبد اهلل قال :حدّ ثني ّ
ّ
روى يّ ّ

ابن أيب نجران عن ابن سنان عن أيب عبد اهللّ 
الرببري ملعونان(((.
أن احلارث ومحزة
ّ
الطحان
[ ]2/1364احلارث((( بن احلسن ّ

(((

كتاب ،عا ّم ّي الرواية(((و(((.
كويف ،قريب األمر يف احلديث ،له ٌ
ّ

الكش ،305 :الرقم.549 :
((( رجال ّ يّ
اخلراسانـي« :احتمل كون احلرث هو احلرب ،واشتباهه به؛ ّ
َّجاشـي ذكر حرب بن
ألن الن
(((
ّ
ّ
َّجاشـي،
الطحان» .رجال الن
«ح ْرب بن احلسن
احلسن هبذه العبارة» .أقول :عنونه
ّ
النجايشَ :
ّ
ّ
الرقم .386 :وما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود .436 :ولكن يف موضع آخر كام يف املتن.
رجال ابن داوود ،437 :الرقم .109 :والظاهر أنّه اشتبه عليهام؛ ّ
َّجاشـي مل يذكره يف باب
ألن الن
ّ
الرجال ،409/1 :الرقم.1200 :
احلارث بل ذكره يف باب اآلحاد .نقد ِّ
التغلبي).
((( هذا العنوان مذكور يف املطبوعة بعد (احلارث بن عبد اهلل
ّ
((( يف الطبعة احلجر ّية زيادة« :حاويه» .وفع ّلق
اخلراسانـي عليه« :الظاهر أحاديثه».
ّ
أقول :ليس املراد منه أنّه عا ّم ّي بل املراد منه ّ
أن رواياته مرو ّية عن العا ّمة ،وإلاّ حرب من اإلمام ّية.
األودي قال« :دخلت مسجد
حممد بن سامعة عن أمحد بن حييى
ّ
فقد تقدّ م يف ترمجة احلسن بن ّ
الطحان ومجاعة من أصحابنا» إلخ.
اجلامع ألُ َص يِّل الظهر ،فلماّ ص َّليت رأيت حرب بن احلسن
ّ

َّجاشـي ،الرقم .84 :وهذا رصيح يف كونه من اإلمام ّية .ويف غيبة الشيخ« :فقال حييى
رجال الن
ّ
عيل بن أيب محزة عىل ْ
وح َسدَ ه»؟ الغيبة.66 :
أن َ
برئ منه َ
ابن احلسن حلرب :فام محل ّ
األزدي .انتهى .وذكره=
الطحان ،ليس حديثه بذاك ،قاله
((( قال ابن حجر« :حرب بن احلسن
ّ
ّ
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التغلبي
[ ]3/1365احلارث((( بن عبد اهلل
ّ
كويف ،ضعيف.
ّ

شيعي -قريب األمر ،له كتاب،
الرواية -أي
=ابن ح ّبان يف الثقات .وقال ابن الن
ّ
َّجاشـي :عا ّم ّي ِّ
ّ
اللؤلؤي» .لسان امليزان ،184/2 :الرقم.827 :
روى عنه حييى بن زكر ّيا
ّ
((( (عش ،س)« :حارث».
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الباب الرابعَ :حفْ�ص
وفيه( :رجالن)
القايض
[َ ]1/1366ح ْفص بن غياث
ّ

ويل القضاء هل��ارون ،وروى عن الصادق(((و((( ،وكان عا ّم ًّيا ،وله كتاب

معتمد(((و(((.

((( الحظ :الكايف ،35/1 :ح ،46/1 ،6ح ،46/1 ،3ح ،47/1 ،4ح ،77/2 ،1ح،88/2 ،8
ح ،128/2 ،3ح ،148/2 ،2ح ،263/2 ،2ح ،317/2 ،12ح ،319/2 ،9ح،13
 ،452/2ح ،456/2 ،4ح ،628/2 ،15ح ،10/5 ،6ح ،28/5 ،2ح ،31/5 ،6ح،2
 ،44/5ح ،2وغريها.
َّجاشـي ،الرقم346 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم:
ست وتسعني ومائة» .الحظ :رجال الن
((( الشهيد« :مات حفص بن غياث سنة ّ
ّ
«إن سنة وفاته هي أربع وتسعون ومائة .إلاّ ّ
 ،346وفيهّ :
املز ّي نقل ثالثة أقوال :أحدها
أن ّ
مطابق ملا ذكره الشهيد» .هتذيب الكامل.69/7 :
((( قوله« :كان عا ّم ًّيا» إلی آخره من الفهرست ،الرقم.242 :

وقال الشيخ يف عدّ ة األص��ول« :إن مل يكن من الفرقة املح ّقة خرب يوافق ذلك وال خيالفه،
أيضا العمل به ،ملا روي عن الصادق أنّه قال :إذا أنزلت بكم
وال يعرف هلم قول فيه ،وجب ً
عيل فاعملوا به .وألجل
حادثة ال جتدون حكمها فيام روي عنّا فانظروا إىل ما رووه عن ّ
والسكوين،
دراج،
ما قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص بن غياث ،وغياث بن كلوب ،ونوح بن ّ
ّ
أئمتنا فيام مل ينكروه ومل يكن عندهم خالفه» .عدة األصول149/1 :
وغريهم من العا ّمة عن ّ
 ،150وانظر :سري أعالم النبالء22/9 :ـ.34
أيضا :هتذيب الكامل ،69-56/7 :الرقم ،1415 :تاريخ اإلسالم.158-152/13 :
والحظ ً
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[َ ]2/1367ح ْفص بن ميمون
الكش عن محدويه بن نصري ،قال :حدّ ثني أ ّيوب بن نوح ،عن حنان((( بن
روى يّ ّ

ثم
سدير ،عن أيب عبد اهلل قال :إنيّ ألنفس عىل أجساد أصيبت معه يعني أبا اخل ّطاب ّ
وح ْفص بن ميمون ،ويسألوين فأخربهم
ذكر ابن األش َيم((( قال :كان يأتيني هو وصاحبه َ
باحلق ،وخيرجون من عندي إىل أيب اخل ّطاب ،فيخربهم بخالف قويل ،فيأخذون بقوله
ّ

واقفي ،إلاّ أنّه ثقة ،فالوجه((( عندي
ويذرون قويل((( .ويف هذا الطريق حنان((( ،وهو
ّ
التو ّقف عن روايته.

((( (ش)« :ح ّيان» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
((( (ح ،عة)« :أشيم» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،344 :الرقم .638 :والعنوان فيه هكذا« :ما روي يف موسى بن أشيم و حفص
((( رجال ّ يّ
ابن ميمون و جعفر بن ميمون».
الكش كثرية التحريف يف ِّ
قال املح ّقق
كل موض ٍع نقل
ّ
التسرتي« :التحقيق أنّه لـماّ كانت نسخة يّ ّ
منه ،فال يبعد أن يكون األصل يف العنوان (ابن أشيم وابن ميمون) وكان اسم الثاين مر ّد ًدا بني
اخلط ،وكان ّ
(حفص) و(جعفر) ،لقرهبام يف ّ
كل منهام يف نسخة فجمع بينهام يف النسخ األخرية،
ّ
الرجال يف أصحاب الصادق دون (جعفر)
وأن الصحيح هنا (حفص) لعدّ الشيخ له يف ِّ
عيل هو وصاحبه
ولوقوع (حفص) يف اخلرب ،دون (جعفر) وأن يكون األصل يف املتن« :فيدخل ّ
ثم خيرجان من عندي إىل أيب اخل ّطاب فيخربمها
حفص بن ميمون ،فيسأالين ،فاخربمها
ّ
باحلق ّ
الرجال .692/2 :وقال يف موض ٍع آخر:
بخالف قويل ،فيأخذان بقوله ويذران قويل» .قاموس ِّ
لـماّ كان العنوان« :ما روي يف موسى بن أشيم وجعفر بن ميمون وحفص بن ميمون» .حيتمل

أن يكون األصل يف قوله« :هو وصاحبه وحفص» إلخ ،وقال« :هو وصاحباه جعفر بن ميمون
الرجال.598/3 :
وحفص بن ميمون» .قاموس ِّ
((( (ش)« :ح ّيان» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
((( (عة)« :والوجه».
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[الباب اخلام�س] :يف احلكم

(((

وفيه( :رجالن)
[ ]1/1368احلكم بن عتيبة
بضم العني املهملة ،مذموم وكان من فقهاء العا ّمة ،وكان برت ًّيا(((.
ّ

الكندي ،مولىً ،
الكويف،
حممد،
برتي(((و(((.
زيدي ّ
ّ
ّ
ّ
قال الشيخ :إنّه أبو ّ

[ ]2/1369احلكم بن ّ
بشار
ٍ
غال ،ال يشء(((.

((( (م ،عة) :مل ترد «يف».
الكش.209 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
((( الشهيد« :مات احلكم بن عتيبة سنة مخس عرشة ومائة».

الواقدي« :سنة أربع عرشة ومائة» .الحظ :هتذيب الكامل120/7 :
وقال
ّ
الطوسـي ،الرقم.2245 :
((( رجال
ّ
الكش ،569 :الرقم .1077 :نعم ،ابن داوود
((( هذا مذكور يف احلكم بن بشار .الحظ :رجال ّ يّ
نقل كام يف املتن .رجال ابن داوود .448 :والظاهر ّ
أن مستنده كالم العلاّ مة يف املقام.
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الباب ال�ساد�س :يف الآحاد
وفيه( :سبعة رجال)
بضم اجليم-
الكويف
العبيس
[ ]1/1370حبيب بن ُجريّ -
ّ
ّ

قال الشيخ :فيه نظر ،وهو من أصحاب الباقر والصادق.(((

وقال يف موضع آخر :إنّه مشكوك فيه(((.
الصرييف
[ ]2/1371حنان -بالنون قبل األلف وبعده -بن سدير
ّ

الكاظمواقفي؛ قاله((( الشيخ
الطوسـي ،(((وقال يف موضع
من أصحاب
ّ
ّ

آخر((( :إنّه ثقة((( .وعندي يف روايته تو ّقف(((.

الطوسـي ،الرقم ،2266 :وفيه« :فيه نظر ،وهذا يف أصحاب الصادق.»
((( الحظ :رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم ،1356 :وفيه« :مشكوك فيه ،وهذا يف أصحاب الباقر.»
((( الحظ :رجال
ّ
((( (م ،ح)« :قال».
الطوسـي ،الرقم.4974 :
((( رجال
ّ
((( (ش) :مل ترد« :و».
((( الفهرست ،الرقم.254 :
وعلـي بن موسى منهم حنان بن
الكش« :ما روي يف أصحاب موسى بن جعفر
ّ
((( وقال ّ يّ
سدير :سمعت محدويه ،ذكر عن أشياخهّ :
واقفي ،أدرك
أن حنان [والصواب :حنانًا] بن سدير
ّ
الكش.555 :
أبا عبد اهلل ومل يدرك أبا جعفر ،وكان يرتيض به سديدً ا» .رجال يّ ّ
التسرتي« :قول ّ
حمرف واألصل( :يرتيض أباه
وقال املح ّقق
ّ
ـي (وكان يرتضـي به سديدً ا) ّ
الكش ّ
ِ
سديرا) بمعنی ّ
يرتض حنانًا لكونه واقف ًّيا ويرتضـي أباه؛ لكونه إمام ًّيا مستقيماً »=.
أن محدويه مل
ً
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بضم احلاء ،وفتح الضاد املعجمة((( -بن املخارق بن عبد
[ُ ]3/1372
الـح َضنيّ -

يش(((بن ُجنادة
الرمحن بن َو ْرقاء بن َح َب ّ

(((

السلو ّيل(((،
وحبيش((( صاحب
النبي ،روى عنه ثالثة أحاديث،
ّ
ّ
أبو ُجنادة َّ

بعض التضعيف(((.
وض ّعف ُ
«عيل منّي وأنا منه» ،وقيل يف ُح َضني بعض القولُ ،
أحدهاّ :
وقال الشيخ :إنّه من أصحاب الكاظم ،وإنّه
واقفي(((.
ّ

الغضائري :إنّه ضعيف .ونقل هو عن ابن عقدة أنّه كان يعني ُح َضينًا
وقال ابن
ّ
َّجاشـي وكذا الشيخ يف فهرسته أنّه
الرجال ،67/4 :الرقم .2495 :أقول :ظاهر الن
ّ
=قاموس ِّ
الكش ذهب إلی كونه واقف ًّيا وتبعه الشيخ يف رجاله .وهذا ّ
حمل
سامل املذهب عندمها ،ولكن يّ ّ

تأ ّمل.

وانظر :ميزان االعتدال ،116/2 :الرقم.3081 :

الصرييف ،وعمرو بن
وأمي
حممد،
أيضا« :حنان بن سدير
وقال ً
ّ
ّ
الصرييف ،روی عن :جعفر بن ّ
ّ
حممد
احلنفي،
وحممد بن طلحة بن مرصف .وعنه :العالء بن عمرو
املآلئي،
قيس
وعيل بن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وحممد بن اجلنيد العابد .و ّثقه
الرازي،
اهلباري ،وعيسى بن سعيد
وحممد بن ثواب
الطنافيس،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ابن ح ّبان» .تاريخ اإلسالم.165-164/13 :

الدارقطني أنّه قال يف املؤتلف واملختلف ويف العلل« :إنّه من شيوخ
وحكی ابن حجر عن
ّ
أيضا اجلرح والتعديل:
الشيعة» .لسان امليزان367/2 :ـ ،368الرقم .1510 :والحظً :
العقييل ،179/2 :الرقم.70 :
 ،299/3الرقم ،1331 :ضعفاء
ّ
((( الشهيد« :يف اإليضاح بالصاد املهملة» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.235 :
الغضائريّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،عة)« :حبش» .وهو موافق ملا يف رجال ابن
ّ
موافق للمصدر.
((( مل ترد يف( :عة) ،وما أثبتناه
ٌ
«السكونـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،عش):
ّ
الغضائريّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق
((( (ح ،ع��ة)« :حبش» .وهو موافق ملا يف رج��ال ابن
ّ
للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.376 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.4993 :
((( رجال
ّ
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يضع احلديث ،وهو من الزيد ّية ،لكن حديثه جييء يف حديث أصحابنا((( ،يشري إىل ابن

عقدة(((.

الرببري
[ ]4/1373محزة بن عامرة
ّ

(((

حممد ،عن أبيه ،واحلسني بن سعيد ،عن ابن
الكش عن سعد ،عن أمحد بن ّ
روى يّ ّ

حممد بن عمر بن
وحممد بن أيب عمري ،عن ّ
حممد بن عيسى ،عن يونس ّ
أيب عمري؛ وعن ّ
أذينة ،عن بريد ِ
الع ْج ّيل ،عن أيب جعفر الباقر أنّه قال :إنّه ملعون((( ،وروى ّ
ـي
الكش ّ
الطياليس ،عن عبد الرمحن بن أيب
حممد بن خالد
عن سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني ّ
ّ

(((
نجران ،عن ابن سنانّ ،
الشامي(((.
أن الصادق لعنه له((( وللحارث
ّ

الرساج
[ ]5/1374ح ّيان بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان ّ
الكش((( :أنّه كان كيسان ًّيا(((.
روی يّ ّ

الـه ْمداينّ
بيعي(َ ((1
الس ّ
[ُ ]6/1375حذيفة بن ُشعيب َّ
الغضائري ،112 :الرقم.169 :
((( رجال ابن
ّ
اخلراسانـي :أي قوله« :وهو من الزيد ّية» ،وانظر :لسان امليزان ،320-319/2 :الرقم:
(((
ّ
أيضا :املوضوعات ،162/3 :ميزان االعتدال ،554/1 :الرقم.2097 :
 .1308والحظً :
«الربيري» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
الكش ،304 :الرقم.548 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش)« :اهلل».
((( (س)« :حلارث».
الكش ،305 :الرقم.549 :
((( رجال ّ يّ
الكش»
((( (عة)« :قال ّ يّ
الكش ،314 :الرقم.568 :
((( رجال ّ يّ
الطوسـي،
َّجاشـي ،الرقم ،341 :رجال
«السبعي» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال الن
(( ((1عة):
ّ
ّ
ّ
الرقم.2391 :
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كويف ،يعرف((( حديثه وينكره((( ،وأكثر ختليطه يف ما يرويه عن جابر ،وأمره
ّ

مظلم(((.

[ ]7/1376حـماّ د بن يزيد

من أصحاب الصادق ،عا ّم ّي(((.

((( (م ،س ،عش)« :نعرف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :ينكر»( .م ،س ،عش)« :ننكره» .وما أثبتناه أنسب للمعنی.
الشعيبي» .كام ّ
أن عنوان
الغضائري ،49 :الرقم .29 :وفيه« :محيد بن شعيب
((( رجال ابن
ّ
ّ
َّجاشـي،
اهلمداين) .الحظ :رجال الن
السبيعي
َّجاشـي والشيخ له هكذا( :محيد بن شعيب
الن
ّ
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .2391 :إلاّ ّ
أن ابن داوود نقل عنه كام يف املتن .رجال ابن
الرقم ،341 :رجال
ّ
داوود ،437 :الرقم.107 :
الطوسـي ،الرقم.2456 :
((( رجال
ّ
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يف اخلاء

وفيه ثالثة أبواب

الباب الأ َّول :خلف
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1377خلف بن خلف
من أصحاب موسى بن جعفر ،جمهول(((.
البرصي
املاوردي
حممد بن أيب احلسن
ّ
ّ
[ ]2/1378خلف بن ّ

كان غال ًيا يف مذهبه ،ضعي ًفا ال ُيل َت َفت إليه ،قاله ابن
الغضائري(((.
ّ

الطوسـي ،الرقم.5001 :
((( رجال
ّ
الغضائري ،57 :الرقم.45 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب الثاين :خالد
وفيه( :ثالثة رجال)
[ ]1/1379خالد بن َط ْهامن
بالطاء املهملة ،أبو العالء((( اخل ّفاف ،كان من العا ّمة(((.
[ ]2/1380خالد بن عبد اهلل بن سدير
قال الشيخ
عيل بن بابويه عن
الطوسـي :له
ٌ
ّ
كتاب ،ذكر أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
مطبعي.
((( (عة)« :العلی» .ولع ّله غلط
ّ
َّجاشـي أنّه كان
الس ّيد الداماد« :رام الن
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم .397 :قال ّ
ّ
من رجال احلديث عند العا ّمة ،ال أنّه كان عا ّم َّي املذهب ،كام توهمّ ه احلسن بن داوود ،وق ّلده
يتمهر من أهل هذا العرص .كيف؟ وعلامء العا ّمة قد ض ّعفوه ،وتركوا أحاديثه
يف
ّ
التوهم من مل ّ
الذهبي يف خمترصه ويف ميزان االعتدال :خالد بن
للتش ّيع ،مع اعرتافهم بجاللته .قال أبو عبد اهلل
ّ
يب ،وأمحد بن يونس ،صدوق
طهامن ،أبو العالء،
الكويف ،اخل ّفاف ،عن أنس وعدّ ة ،وعنه الفريا ّ
ّ
البخاري فال تكن من الغافلني».
شيعي ،وض ّعفه ابن معني لذلك .ومثل ذلك يف رشح صحيح
ّ
ّ
األسرتآبادي) .660/2 :ويشهد له ما رواه ّ
ـي عن
الكش (مع تعليقات مري داماد
ّ
الكش ّ
رجال يّ ّ
حممد بن احلسني ،عن إسامعيل بن قتيبة،
طاهر ابن عيسى ،قال« :وجدت يف بعض الكتب عن ّ
عن أيب العالء اخل ّفاف ،عن أيب جعفر قال :قال أمري املؤمنني :أنا وجه اهلل ،أنا جنب اهلل،

األول ،وأنا اآلخر ،وأنا الظاهر ،وأنا الباطن ،وأنا وارث األرض ،وأنا سبيل اهلل ،وبه عزمت
وأنا ّ
الكش.211 :
عليه ،فقال معروف بن خربوذ :وهلا تفسري غري ما يذهب فيها أهل ّ
الغلو» .رجال يّ ّ
فإنّه لو كان من العا ّمة ،كيف يروي هذه الرواية؟
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حممد بن موسى
حممد بن احلسن بن الوليد أنّه قال :ال أرويه؛ ألنّه موضوع ،وضعه ّ
ّ
داين(((و((( .وهذا ال ّ
يدل عىل جرح الرجل ،إلاّ ّ
عتمد
َ
أن كتابه املنسوب إليه ال ُي َ
الـه ْم ّ
عليه.

اخلواتيمي
[ ]3/1381خالد
ّ
الكش :إنّه من أهل االرتفاع(((.
قال يّ ّ

«اهلمذانـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،هـ):
ّ
((( الفهرست ،الرقم.269 :
تنبيه:

ّ
َّجاشـي ،الرقم:
الصرييف) .رجال الن
َّجاشـي عنون( :خالد بن َسدير بن حكيم بن ُص َه ْيب
إن الن
ّ
ّ
ّ
 .390واستظهر مجاعة ّ
أن حّاتاده مع ما يف املتن .الحظ :رجال ابن داوود ،138 :الرقم،540 :
َّجاشـي،
أصح ّية ما يف الن
التسرتي
الرجال ،185/2 :الرقم .1768 :واستظهر املح ّقق
ّ
ّ
ّ
نقد ِّ

الرجال ،119/4 :الرقم.2556 :
لورده يف األخبار .قاموس ِّ

اخلوئي استبعد حّ
«إن خالد بن سدير أخو حنان بن سدير ،وال شك ّ
االتاد وقالّ :
إلاّ ّ
أن
الس ّيد
ّ
أن ّ

حنانًا ابن سدير من غري واسطة ،وعليه فخالد بن عبد اهلل بن سدير ابن أخي خالد بن سدير».
معجم رجال احلديث ،27/8 :الرقم.4190 :
((( ما نقله ّ
اخلواتيمي
العالمة موافق ملا يف رجال ابن داوود ،451 :الرقمّ .165 :إال أنّه مل نجد خالد
ّ
الكش ،326 :ذيل الرقم.591 :
يف رجال يّ ّ
الكش ،بل املوجود منه :خالد اجلوان .رجال يّ ّ
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الباب الثالث :يف الآحاد
وفيه( :رجل واحد)
(((
[]1/1382
الطحان
ّ
علـي ّ
خيربي  -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد اخلاء -بن ّ

كويف ،ضعيف يف مذهبه((( ،ضعيف يف احلديث ،كان غال ًيا ،وكان يصحب يونس
ّ
ابن ظبيان،و ُيكثِر الرواية عنه .وله كتاب عن أيب عبد اهلل ،ال ُيلت َفت إىل حديثه .وكان

أيضا يروي عن احلسن((( بن ُثوير عن األصبغ(((.
ً

«خريي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
َّجاشـي ،الرقم .408 :ومن قوله« :ضعيف يف احلديث» إلی:
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
أيضا» إلی
«ال يلتفت إىل حديثه» من رجال ابن
الغضائري ،56 :الرقم .43 :ومن قوله« :وكان ً
ّ
َّجاشـي ،الرقم.408 :
آخره مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.125 :
((( يف املصدر« :احلسني» ،وهو الصواب .الحظ :رجال الن
ّ
الغضائري
أيضا» مأخوذة من رجال ابن
الس ّيد
الزنجانـي (مدّ ظ ّله) :الرتمجة إلی« :وكان ً
ّ
ّ
((( ّ
َّجاشـي.
وآخره مأخوذ [كذا] من فهرست الن
ّ
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يف الدال
وفيه بابان

الباب الأ َّول :داوود
وفيه( :رجالن)
(((
األسدي
الـح َصي
ّ
[ ]1/1383داوود بن ُ

كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،وأيب احلسن .(((قال الشيخ
الطوسـي:
ّ
موالهم ّ

إنّه
النجاشـي :إنّه ثقة((( ،واألقوى عندي التو ّقف
واقفي((( ،وكذا قال ابن عقدة ،وقال
ّ
ّ
يف روايته(((.

مطبعي.
((( (عة)« :احلسني» .والظاهر أنّه غلط
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف ،654/2 :ح ،45/6 ،7ح ،400/6 ،4ح ،2هتذيب
األحكام ،328/4 :ح ،402/5 ،92ح ،257/6 ،46ح ،269/6 ،80ح،281/6 ،131
ح ،285/6 ،179ح ،301/6 ،192ح ،318/7 ،50ح ،157/9 ،22ح،157/9 ،22
ح ،25وغريها ،وأ ّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
الطوسـي ،الرقم.5007 :
((( رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم.421 :
((( رجال الن
ّ
((( هذا ولكن قال حفيد الشهيدّ :
َّجاشـي ذكر الوقف دليل عىل نفيه ،إذ ليس من عادته
«إن ترك الن
ّ
عدم ذكر أصحاب الوقف ونحوهم ،فالرتك يف مثل هذا أوضح شاهد عىل نفيه ،غاية األمر
وللنجايش مز ّية توجب ترجيح
َّجاشـي وإثباته من الشيخ،
يبقى التعارض بني نفي الوقف من الن
ّ
ّ

َّجاشـي .واحتمل
العدم» .استقصاء االعتبار .93/4 :فتأ ّمل والحظ :مقدّ مة حتقيق رجال الن
ّ
الزنجاين (مدّ ظ ّله) بأنّه« :كان يف برهة من الواقفة .وذلك يف الربهة التي وقف كثري من
الس ّيد
ّ
ّ
الرضا
ثم إنهّ م رجعوا إللزامهم
ّ
باحلجة ،واملعجزات التي ظهرت علی يد ِّ
أعالم الطائفةّ ،
عيل ّ
الوشاء ،أو بعد والدة أيب جعفر=
كام هو احلال يف أمحد بن ّ
حممد بن أيب نرص واحلسن بن ّ
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[ ]2/1384داوود بن عطاء
املدين،قال ابن عقدة :سمعت عبد الرمحن بن يوسف بن خداش ،يقول:
أبو سليامن
ّ

املدين ليس بيشء(((.
داوود بن عطاء
ّ

َّجاشـي» .كتاب
ثم الشيخ ا ّطلع علی وقفه ومل ي ّطلع علی رجوعه بخالف الن
ّ
=اجلوادّ ،
نكاح.4849/15 :
((( وابن داوود نسب ذلك إىل ابن عقدة نفسه .رجال ابن داوود ،452 :الرقم .172 :وانظر:
هتذيب الكامل ،420-419/8 :الرقم ،1775 :و هتذيب التهذيب.168/3 :
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الباب الثاين :يف الآحاد
وفيه( :رجالن)
بضم الدال ،وبعده راء ،وسني مهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها
[ُ ]1/1385د ُرستّ -

أخريا -بن منصور
نقطتان ً

الكش :ابن أيب منصور،
واسطي((( ،كان واقف ًّيا(((.
ّ
قال يّ ّ

[ ]2/1386دارم -بالراء بعد األلف -بن َقبِيصة -بفتح القاف ،وكسـر الباء

املن ّقطة حتتها نقطة ،وبعدها ياء ساكنة ،وصاد مهملة -بن هنشل

الغضائري :ال ُيؤنس بحديثه،
أبو احلسن السائح ،يروي عن الرضا ،قال ابن
ّ

وال ُيو َثق به(((.

البهائي( :يف الكايف يف باب جمالسة العلامء ُد ُرست بن أيب منصور ،وهو يؤ ّيد ّ
ـي) .الحظ:
(((
الكش ّ
ّ
الكايف،39/1 :ح.2
الكش :محدويه قال :حدّ ثني بعض أشياخي قال :ابن أيب منصور،
(((
ّ
اخلراسانـي« :هكذا عن ّ يّ
الكش ،556 :الرقم .1049 :وقال الشيخ
إلخ .وقد يضبط ابن أيب منصور» .الحظ :رجال يّ ّ
واقفي ،روى عن أيب عبد اهلل.»
الواسطي،
يف أصحاب الكاظمُ « :د ُرست بن أيب منصور
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.5005 :
رجال
ّ
الغضائري ،58 :الرقم.47 :
((( رجال ابن
ّ
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يف الراء

وفيه( :بابان)

الباب الأ ّول :رزين
وفيه(:رجالن)
األبزاري
[ ]1/1387رزين
ّ

(((

من أصحاب أيب جعفر الباقر ،جمهول(((.
األنامطي
[ ]2/1388رزين
ّ
من أصحاب الباقر ،جمهول(((.

مطبعي.
«األبرزاي» .ولع ّله غلط
((( (عة):
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.1404 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1405 :
((( رجال
ّ
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الباب الثاين :يف الآحاد
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1389ربيعة الرأي

(((

من أصحاب الباقر ،عا ّم ّي(((.
الوراق
[ ]2/1390ربيع بن زكر ّيا ّ

بالغلو ،له كتاب فيه ختليط ،ذكر ذلك أبو الع ّباس بن نوح((( ،وض ّعفه
ُطعن عليه
ّ

أيضا(((.
ابن
الغضائري ً
ّ

اجلوزي يف كتاب صفوة الصفوة عن يونس بن يزيد قال :رأيت أبا حنيفة عند
البهائي« :نقل ابن
(((
ّ
ّ
ربيعة و[كان] جمهود أيب حنيفة أن يفهم ما يقوله ربيعة ،توفيّ سنة ست وثالثني ومائة» .الحظ:
صفوة الصفوة.151/2 :
الطوسـي ،الرقم.1402 :
((( رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم.434 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،113 :الرقم.170 :
((( رجال ابن
ّ
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يف الزاي

وفيه أربعة أبواب

الباب الأ ّول :زيد
ي
[ ]1/1391زيد
اآلجر ّ
ّ

وفيه( :مخسة رجال)

(((

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]2/1392زيد بن أسلم

املدنـي
موىل عمر بن اخل ّطاب ،من أصحاب الصادق(((،
العدوي(((.
ّ
ّ

قال الشيخ
الطوسـي :فيه نظر(((.
ّ
[ ]3/1393زيد بن موسى

من رجال((( الكاظم،
واقفي(((.
ّ

اخلراسانـي« :وقد سقط اخلامس من النسخة ،وكأنّه كان موجو ًدا يف النسخة التي كانت عند
(((
ّ
الكويف ،إىل أن قال :ويف القاسم
في
ّ
املامقاين حيث قال يف تنقيح املقال :زيد بن موسى اجلُ ْع ّ
ّ
واقفي ،وكذلك يف منهج املقال و جامع
الكاظم
رجال
من
موسى
بن
زيد
اخلالصة
من
الثاين
ّ
الرواة» .الحظ :تنقيح املقال (ط ق) ،471/2 :منهج املقال.308/5 :
الطوسـي ،الرقم.1425 :
((( رجال
ّ
((( (ش)« :أمري املؤمنني»
املدنـي» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
«العدوي
((( (س ،ش ،هـ ،ت):
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.2267 :
((( رجال
ّ
((( (ش)« :أصحاب».
الطوسـي ،الرقم.5017 :
((( رجال
ّ
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يس ،بالنون.
[ ]4/1394زيد الن َّْر ّ
الزراد
[ ]5/1395زيد ّ

قال الشيخ
عيل بن احلسني بن بابويه،
ّ
الطوسـي :هلام أصالن ،مل يرومها ّ
حممد بن ّ

حممد بن احلسن((( بن الوليد ،وكان يقول :مها موضوعان،
وقال يف فهرسته :مل يرومها ّ
(((
حممد
وكذلك كتاب خالد بن عبد اهلل بن سدير ،وكان يقول :وضع هذه األصول ّ

(((
داين ،قال الشيخ
َّرسـي رواه ابن أيب عمري
ّ
الطوسـي  :وكتاب زيد الن ّ
ابن موسى اهل َ ْم ّ

(((
النرسـيَ ،ر َويا عن أيب
كوفـي ،وزيد
ال��زراد،
الغضائري :زيد
عنه((( .وقال ابن
ّ
ّ
ّ
ّ
(((
عبد اهلل ،قال أبو جعفر بن بابويهّ :
حممد بن موسى
إن كتاهبام موضوع ،وضعه ّ
(((
حممد
السمـان ،قال :وغلط أبو جعفر يف هذا القول ،فإن((( رأيت كتبهام مسموعة من
ّ
ّ

الغضائري ال ّ
يدل عىل طعن يف
ابن أيب عمري((( .والذي قاله الشيخ عن ابن بابويه وابن
ّ

الرجلني ،فإن كان تو ّقف ففي رواية الكتا َبني ،ولـماَّ مل أجد ألصحابنا تعديلاً هلام وال طعنًا
فيهام ،تو ّقفت عن قبول روايتهام(.((1
((( (ش)« :احلسني» ،وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
((( (ش)« :كان» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س ،ش ،ت) مل ترد« :الشيخ».
((( الفهرست ،الرقم.300-299 :
((( (عة)« :يف زيد».
((( (ش)« :كتابيهام»( .عش ،هـ)« :كتبهام» ،وما يف املتن هو املوافق للمصدر.
((( (ش)« :وإنّـي».

((( (عة)« :عن».
الغضائري ،62 :الرقم.53 :
((( رجال ابن
ّ
ّ
بخط الشيخ منصور بن احلسن
مصححة
املجلسـي عن نسخة قديمة
( ((1أقول :حكی العلاّ مة
ّ
ّ
يب ،وهو نقله من ّ
القم ّي ،وكان تاريخ كتابتها سنة أربع=
اآل ّ
حممد بن احلسن ّ
خط الشيخ اجلليل ّ
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الباب الثاين :زياد
وفيه( :ثالثة رجال)

الـمن ِْذر
[ ]1/1396زياد بن ُ

(((

�����داين -ب���ال���دال امل��ه��م��ل��ة-
�����م
اخل�����ارق�����ي((( -ب��اخل��اء
ّ
أب���و اجل������ارود اهل َ ْ
ّ
ّ
=وسبعني وثالثامئة ،وذكر أنّه أخذمها وسائر األصول املذكورة بعد ذلك من ّ
األجل
خط الشيخ
حممد
التلعكربي .وذكر يف ّأول كتاب
هارون بن موسى
ّ
النريس سنده هكذا« :حدّ ثنا الشيخ أبو ّ
ّ
اهلمداين
حممد بن سعيد
هارون بن موسى
ّ
التلعكربي (أ ّيده اهلل) قال  :حدّ ثنا أبو الع ّباس أمحد بن ّ
ّ
حممد بن أيب عمري،
العلوي أبو عبد اهلل
قال :حدّ ثنا جعفر بن عبد اهلل
املحم ّ
ّ
دي قال :حدّ ثنا ّ
ّ
حممد هارون بن موسى
عن زيد
الزراد سنده هكذا :حدّ ثنا أبو ّ
النريس .وذكر يف ّأول كتاب ّ
ّ
محاد ،عن أيب الع ّباس عبيد اهلل بن
حممد بن مهام ،عن محيد بن زياد بن ّ
ّ
عيل ّ
التلعكربي ،عن أيب ّ
الزراد» .الحظ :بحار األنوار.43/1 :
حممد بن أيب عمري ،عن زيد ّ
أمحد بن هنيك ،عن ّ

النريس بطريق ابن أيب عمري يف الكتب األربعة .الحظ :الكايف:
كام أنّه قد ورد رواية زيد
ّ
 ،185/2ح ،147/4 ،3ح ،21/7 ،6ح ،1االستبصار ،135/2 :ح ،17هتذيب األحكام:
النريس بطريق ابن أيب
 ،301/4ح ،228/9 ،18ح .46بل الصدوق نفسه نقل رواية زيد
ّ
عمري .الحظ :من ال حيرضه الفقيه ،207/4 :ح.5482
((( وقد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان( :أيب اجلارود) .وعلی سبيل املثال الحظ :املحاسن:
 ،4/1ح ،5/7،1ح ،103/1 ،9ح ،104/1 ،80ح ،119/1 ،83ح ،129الكايف:
 ،126/2ح ،143/2 ،7ح ،189/2 ،9ح ،354/2 ،7ح ،573/2 ،12ح،600/2 ،12
ح ،624/2 ،4ح.21
((( الشهيد« :قال الس ّيد :ال أعرف يف مهدان بطنًا اسمها( :خارق) باخلاء املعجمة والقاف والراء
املهملة معها ،وإنّام القبيلة املعروفة من بطوهنا باخلاء املعجمة مع الفاء و الراء املهملة ،واختار ابن=
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(((
ُرقي باحلاء املضمومة املهملة،
املعجمة و بعدها ألف ،وراء مهملة ،وقاف -وقيل :احلـ ّ

الكويف األعمى،
والراء ،والقاف
زيدي املذهب ،وإليه تنسب اجلارود ّية((( من
تابعي(((،
ّ
ّ
ّ
الزيد ّية((( ،كان من أصحاب أيب جعفر ،وروى عن الصادق ،(((وتغيرّ لـماّ خرج

زيد ،وروى عن زيد(((.

املذكورين هنا» .الحظ:
احلويف باحلاء املهملة والفاء ،وحكى القو َلني
=داوود قولاً ثال ًثا ،وهو أنّه
َ
ّ
رجال ابن داوود ،454 :الرقم.186 :

اجلزائري العبارة عن الشهيد بام لفظه« :و إنّام القبيلة املعروفة عن بطوهنا باملهملة
أقول :نقل
ّ
اخلاريف تارة بكرس الراء و ُأخرى بفتحها،
مع القاف ،انتهى .قلت :ويف كتب األنساب ذكروا
ّ
ونسبوا ذلك إىل خارف بن عبد اهلل ،وهو بطن من مهدان» .حاوي األقوال ،476/3 :والحظ:
ثم ّ
َّجاشـي ،الرقم.448 :
(اخلاريف) .رجال الن
َّجاشـي:
إن الذي ورد يف الن
ّ
ّ
ّ
األنسابّ .305/2 :
احلويف) .رجال
(اخلاريف
الغضائري ،61 :الرقم ،51 :ويف رجال الشيخ:
وكذا يف رجال ابن
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.1409 :
(احلويف) .رجال
الطوسـي ،الرقم .2685 :ويف موضع آخر منه:
ّ
ّ
ّ
((( (عة) مل ترد« :و».
«التابعي».
((( (عة):
ّ
«زيدي املذهب ،وإليه تنسب اجلارود ّية» مأخوذ من الفهرست ،الرقم.303 :
((( قوله:
ّ
البهائي« :الزيد ّية ثالث فرق :اجلارود ّية منسوبون إلی هذا ويقولون
علـي وكفر
(((
ّ
بالنص علی ّ
ّ
من أنكره ّ
وإن من خرج من أوالد احلسن واحلسني وكان عالـماً شجا ًعا فهو إمام ،والسليامن ّية
منسوبون إلی سليامن بن جرير يقولون بإمامة الشيخني وإن أخطأت األ ّمة يف بيعتهام وك ّفروا
الثومي وهم كالسليامن ّية ،إلاّ أنهّ م تو ّقفوا يف كفر عثامن».
عثامن ،والبرت ّية منسوبون إلی برت
ّ
((( الحظ :روايته عن الباقر يف :الكايف ،467/6 :ح ،5من ال حيرضه الفقيه،260/1 :
ح ،799هتذيب األحكام ،164/4 :ح ،22/8 ،34ح ،47معاين األخبار ،45 :ح،222 ،1
الطوسـي) ،456 :ح ،501 ،26ح ،4وغريها .وأ ّما روايته عن الصادق
ح ،1األمايل (للشيخ
ّ
ايش ،101/2 :ح ،93الكايف ،573/2 :ح ،365/4 ،12ح،12
فقليلة فالحظ :تفسري الع ّي ّ
 ،420/5ح ،405/6 ،2ح ،1اخلصال ،132-131/1 :ح ،139االختصاص .269 :كام ّ
أن
روايته قد وردت عن السجاد .الحظ :كامل الزيارات ،268 :ح .5فتأ ّمل.
َّجاشـي ،الرقم.448 :
((( من قوله« :كان من أصحاب» إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
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الغضائري :حديثه يف حديث أصحابنا أكثر منه يف الزيد ّية ،وأصحابنا
قال((( ابن
ّ

(((
حممد بن((( بكر
األرجني(((.
ّ
حممد بن سنان عنه  ،ويعتمدون ما رواه ّ
يكرهون ما رواه ّ

ِ
وقال
السـرحوب بالسني املهملة
الـمنْذر ،أبو اجلارود األعمى ُّ
الكش :زياد بن ُ
يّ ّ

املضمومة ،والراء ،واحلاء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة بعد الواو مذموم،

(((
وس ّمي ُسـرحو ًبا باسم شيطان((( أعمى يسكن البحر(((.
ال شبهة يف ذ ّمهُ ،

((( (عة)« :وقال».
((( ّ
ولعل الوجه فيه ّ
حممد بن سنان مل يدرك أبا اجلارود بحسب الطبقة ،فبنظرهم كانت رواية
أن ّ
حممد بن سنان يف هذا القسم
ابن سنان عنه بطريق الوجادة ال بطريق معترب آخر .والحظ :ترمجة ّ
من الكتاب.
((( (س) زيادة « :أيب» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،61 :الرقم.51 :
((( رجال ابن
ّ
((( (عة)« :وال شبهة».
((( (ش)« :سلطان» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،229 :الرقم .413 :وعدّ ه الشيخ املفيد من األعالم الرؤساء املأخوذ عنهم
((( رجال ّ يّ
احلالل واحلرام ،والفتيا واألحكام الذين ال يطعن عليهم ،وال طريق إىل ذ ّم واحد منهم .الر ّد عىل
الكليني بسند صحيح عن أيب اجلارود قال« :قلت أليب جعفر
أصحاب العدد .30 :وروی
ّ
يا ابن رسول اهلل هل تعرف مو ّديت لكم وانقطاعي إليكم وموااليت إ ّياكم؟ قال :فقال :نعم .قال:
فقلت :فإنيّ أسألك مسأل ًة جتيبني فيها فإنيّ مكفوف البرص قليل امليش وال أستطيع زيارتكم ّ
كل
حني قال :هات حاجتك .قلت :أخربين بدينك الذي تدين اهلل به أنت وأهل بيتك ألدين
اهلل به قال :إن كنت أقصـرت اخلطبة فقد أعظمت املسألة ،واهلل ألعطينّك ديني ودين آبائي
ا ّلذي ندين اهلل به شهادة أن ال إله إلاّ اهلل ّ
حممدً ا رسول اهلل ،واإلقرار بام جاء به من عند اهلل
وأن ّ
عدونا والتّسليم ألمرنا وانتظار قائمنا واالجتهاد والورع» .الكايف:
والوالية لول ّينا والرباءة من ّ
 ،21/2ح10
النوريّ :
النوبختي
حممد احلسن بن موسى
وقال املحدّ ث
ّ
ّ
«إن الذي يظهر من الشيخ األقدم أيب ّ
ابن أخت أيب سهل يف كتاب الفرق واملقاالت ،وقد اعتمد عليه ّ
جل من كتب يف هذا الف ّن،
واعتمد عليه الشيخ املفيد يف كتاب العيون واملحاسن ّ
أن أبا اجلارود املذموم املل ّقب بالسـرحوب=
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=من أيب جعفر غري زياد بن املنذر ،قال :وفرقة قالتّ :
ميض احلسني
إن اإلمامة صارت بعد ّ
عيل بن أيب طالب ،وهم ك ّلهم فيها
يف ولد احلسن واحلسني ،فهي فيهم ّ
خاصة دون سائر ولد ّ

عيل بن أيب طالب،
رشع سواء من قام منهم ودعا لنفسه فهو اإلمام املفروض الطاعة بمنزلة ّ
واجبة إمامته من اهلل عىل أهل بيته وسائر الناس ك ّلهم ،فمن خت ّلف عنه يف قيامه ودعائه
إىل نفسه من مجيع اخللق فهو هالك كافر ،ومن ا ّدعى منهم اإلمامة وهو قاعد يف بيته مرخ
وكل من اتّبعه عىل ذلك ّ
[عليه] سرته فهو كافر مرشكّ ،
سموا
وكل من قال بإمامته ،وهم ا ّلذين ّ
الواسطي واسمه يزيد ،وأصحاب فضيل بن الزبري الرسان،
الرسحوب ّية ،وأصحاب أيب خالد
ّ
عيل بن احلسني بن
يسمى أبا اجلارود و[ل ّقبه] رسحو ًبا ّ
[وزياد بن املنذر] وهو الذي ّ
حممد بن ّ
عيل ،وذكر ّ
أن رسحو ًبا شيطان أعمى يسكن البحر ،وكان أبو اجلارود أعمى البصـر أعمى
ّ
ّ
النبي ،فصاروا مع
بعد
الناس
أفضل
ا
ي
عل
إن
قالتا:
َني
ت
الل
َني
ت
الفرق
مع
هؤالء
فالتقوا
القلب،
ًّ
ّ
فسموا ك ّلهم يف اجلملة الزيد ّية
عيل بن احلسني عند خروجه بالكوفة ،فقالوا بإمامتهّ ،
زيد بن ّ
إلاّ أنهّ م خمتلفون ،إىل آخره .وظاهره ّ
أن السـرحوب ّية كانوا يف عصـر أيب جعفر ،وإنّهُ س ّمي

الكش هذه األخبار
الفضيل من رؤسائهم رسحو ًبا وإنّه املكنّى بأيب اجلارود ،وعىل ما ذكره فذكر يّ ّ
يف ترمجة زياد بن املنذر يف غري حم ّله ،وتبعه غريه من غري تأ ّمل .ويؤ ّيده مضا ًفا إىل من استقامة زياد
قبل خروج زيد بعد وفاة أخيه الباقر بسبع سنني ّ
أن الباقر والصادق من الذين ا ّدعوا
اإلمامة من غري خروج منهام عند الرسحوب ّية ،فلو كان أبو اجلارود زياد بن املنذر هو املل ّقب
بالرسحوب كيف يروي عن أيب جعفر متام تفسري كتاب اهلل؟! بل يف العيون :حدّ ثنا أمحد
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن احلسن بن
حممد بن حييى الع ّطار ،قال :حدّ ثنا أيب ،عن ّ
ابن ّ
األنصاري ،قال :دخلت عىل
حمبوب ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر عن جابر بن عبد اهلل
ّ
حممد،
فاطمة وبني يدهيا لوح فيه أسامء األوصياء ،فعدّ دت اثني عرش آخرهم القائم ،ثالثة منهم ّ
حممد
عيل .حدّ ثنا احلسني بن أمحد بن إدريس قال :حدّ ثنا أيب ،عن أمحد بن ّ
وأربعة منهم ّ
ابن عيسى وإبراهيم بن هاشم مجي ًعا ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب اجلارود ،عن أيب جعفر،
األنصاري قال :دخلت ،وذكر مثله ،والسندان صحيحان .قال املح ّقق
عن جابر بن عبد اهلل
ّ
العاميل بعد اإلشارة إىل هذا اخلرب الرشيف وجوابه  :إنّه تغيرّ بعد خروج
الس ّيد صدر الدِّ ين
ّ
ّ
عيل ،وفيه كام يف كلامت غريه اعرتاف بسالمته قبله فليس هو الرسحوب امللعون
زيد بن ّ
الكذاب .مع أنّه روى اخلرب البن حمبوب بعد خروج زيد بسنني كثريةّ ،
ّ
فإن احلسن مات يف آخر

سنة مائتني وأربع وعشـرين ،وكان من أبناء مخس وسبعني ،فتكون والدته يف سنة مائة وتسع=
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النجار
[ ]2/1397زياد بن((( األسود ّ

(((

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
القندي
[ ]3/1398زياد بن مروان
ّ
األنباري،
بالقاف ،والنون ،والدال املهملة ،يكنّى أبا الفضل ،وقيل :أبو((( عبد اهلل
ّ

موىل بني هاشم ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،(((ووقف يف الرضا،(((

ّ
ـي عن محدويه،قال :حدّ ثنا احلسن بن موسى ،قال :زياد هو أحد أركان
قال
الكش ّ

الوقف(((وباجلملة ،فهو عندي مردو ُد الرواية.

حتمله اخلرب عن
=وأربعني بعد خروج زيد بثامنية وعرشين سنة ،واهلل العامل بمقدار عمره حني ّ
أيب اجلارود» .خامتة املستدرك.419-416/5 :
موافق للمصدر.
((( مل ترد يف( :عة)« :بن» ،وما أثبتناه
ٌ
«التمـار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)ّ :
الطوسـي ،الرقم.1426 :
((( رجال
ّ
((( (عة)« :أبا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،402 ،176 :صفات الشيعة،37 :
((( روايته عن الصادق قليلة .الحظ :رجال
ّ يّ
ح .58والحظ :روايته عن الكاظم يف :الكايف ،312/1 :ح ،328/3 ،6ح،331/4 ،22
ح ،524/4 ،10ح ،355/6 ،4ح ،356/6 ،7ح ،5هتذيب األحكام ،63/4 :ح ،5هتذيب
ثم ّ
إن روايته وردت عن
األحكام ،316/5 :ح ،2هتذيب األحكام ،429/5 :حّ .135
أن ذلك ّ
الرضا .الحظ :املحاسن ،549/2 :ح .876إلاّ ّ
«الرضا»
حمل تأ ّمل ،وال يبعد كون ِّ
ِّ
النساخ .الحظ :وسائل الشيعة ،167/25 :بحار األنوار.169/63 :
زيادة من ّ
َّجاشـي ،الرقم.450 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الكش ،466 :الرقمّ .886 :
«واقفي».
وإن الشيخ قال يف أصحاب الكاظم:
((( رجال
ّ
ّ يّ
القندي،
الكليني رواي ًة يف إسنادها زياد بن مروان
الطوسـي ،الرقم .5012 :وروی
رجال
ّ
ّ
ّ
حممد بن احلسن بن أمحد
وقال :كان من الواقفة .الكايف ،312/1 :ح .6وقال الصدوق« :حدّ ثنا ّ
حممد بن مجهور
حممد بن حييى الع ّطار عن أمحد بن احلسني بن سعيد عن ّ
ابن الوليد قال :حدّ ثنا ّ
عن أمحد بن الفضل عن يونس بن عبد الرمحن قال :مات أبو احلسن وليس من ُق ّوامه=
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القندي
=أحد إلاّ وعنده املال الكثري ،فكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم ملوته ،وكان عند زياد
ّ
احلق
ّ
عيل بن أيب محزة ثالثون ألف دينار قال :فلام رأيت ذلك وتبينّ
سبعون ألف دينار ،وعند ّ
ودعوت الناس إليه قال :فبعثا إ ّيل وقاال
مت
الرضا ما
ُ
علمت تك ّل ُ
ُ
وعرفت من أمر أيب احلسن ِّ
كف
يل :ما يدعوك إىل هذا إن كنت تريد املال فنحن نغنيك وضمنا يل عرشة آالف دينار وقاال يلّ :
يظهر
فأبيت وقلت هلم :إنّا َر َوينا عن الصاد َقني أنهّ م قالوا :إذا ظهرت البدع فعىل العامل أن
ُ
َ
ِ
علمه ،فإن مل يفعل ُسلب منه نور اإليامن وما كنت ألدع اجلهاد يف أمر اهلل عىل ّ
كل حال فناصباين
َ
وأضمرا يل العداوة» .علل الرشائع ،235/1 :ح.1
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الباب الثالث :زكريا
حممد
[ ]1/1399زكر ّيا بن ّ

وفيه( :رجالن)

ولقي
أبو عبد اهلل املؤمن ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى،(((
َ
كي عنه ما ّ
يدل عىل أنّه كان واق ًفا((( ،وكان خمتلط
الرضا يف املسجد احلرامُ ،
وح َ
األمر يف حديثه(((.

[ ]2/1400زكر ّيا

األول من كتابنا ،وض ّعفه
كويف ،وقد ذكرناه يف القسم ّ
أبو حييى ،كوكب الدمّ ،

(((

(((
ابن
الكش((( ما يقتيض مدح أيب حييى
ّ
الغضائري  ،روى عن أيب عبد اهلل ،وروى ّ يّ

الغضائري
املوصيل ،فإن يكن هذا تعينّ الوقف فيه؛ ملعارضة قول ابن
كوكب الدم
ّ
ّ
ً
مقبوال.
ملدحه ،وإن يكن((( غريه كان قوله
((( مل نعثر علی روايته عن الصادق والكاظم .نعم ،ورد يف سند روايته عن الصادقّ ،إال
أن ذلك ّ
ّ
حمل تأ ّمل .املحاسن ،394/2 :ح ،55وقارنه مع وسائل الشيعة ،294/24 :بحار
األنوار.367/71 :
((( (حج)« :واقف ًّيا» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.453 :
العالمة مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (س) زيادة« :وقد ض ّعفه».
الغضائري ،62 :الرقم.54 :
((( رجال ابن
ّ
الكش ،606 :الرقم.1127 :
((( رجال ّ يّ
((( (س)« :يكون».
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الباب الرابع :يف الآحاد
وفيه( :ثالثة رجال)
[ُ ]1/1401ز َفر ،بالفاء بعدها راء.
كويف ،عا ّم ّي(((.
من أصحاب الصادقّ ،
اإليادي
[ ]2/1402زافر -بالفاء بعد األلف ،وبعدها راء -بن عبد اهلل
ّ
من رجال الصادق ،عا ّم ّي(((.
حممد
[ ]3/1403زرعة -بالعني املهملة بعد الراء املهملة -بن ّ
مي ،ثقة ،وك��ان واقف ًّيا ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب
حل ْض َـر ّ
حممد ،ا َ
أب��و ّ

احلسن ،(((ووقف ،وكان صحب سامعة ،وأكثر عنه(((.

كوفـي ،عا ّم ّي ،من اهلذيل».
«ز َفر:
((( هذا من رجال
الربقي .42 :وفيهُ :
ّ
ّ
الربقي.42 :
((( هذا من رجال
ّ
((( الحظ :روايته عن الصادق .يف الكايف ،92/4 :ح ،559/5 ،3ح .15وأ ّما روايته عن
الرجال ،450/4 :الرقم.2919 :
الكاظم فلم نعثر عليها .الحظ ً
أيضا :قاموس ِّ
«واقفي
َّجاشـي ،الرقم .466 :وقال الشيخ يف الفهرست:
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ

الطوسـي:
«واقفي» .رجال
املذهب» .الفهرست ،الرقم .313 :وقال يف أصحاب الكاظم:
ّ
ّ
 ،337الرقم .5011 :وقال ّ
احلرضمي« :أبو عمرو قال :سمعت
حممد
ّ
ـي يف زرعة بن ّ
الكش ّ
حممد بن قتيبة ،قال :حدّ ثني
احلرضمي،
حممد
عيل بن ّ
ّ
ّ
محدويه ،قال :زرعة بن ّ
واقفي .حدّ ثني ّ
وحممد بن يونس ،قاال :حدّ ثنا احلسن بن قياما=
حممد بن احلسن
الواسطي ّ
ّ
الفضل ،قال :حدّ ثنا ّ
147

الرضا فقلتُ :ج ِعلت فداك ما فعل أبوك؟ قال :مىض كام
=الصرييف ،قال :سألت أبا احلسن ِّ
ّ
احلرضمي ،عن سامعه بن
حممد
ّ
مىض آباؤه ،قلت :فكيف أصنع بحديث حدّ ثني به زرعة بن ّ
ِ
أن أبا عبد اهلل قالّ :
مهرانّ :
إن ابني هذا فيه شبه من مخسة أنبياء ،يحُ َسد كام ُحسد يوسف،
ويغيب كام غاب يونس وذكر ثالثة ُأخر؟ قال :كذب زرعة ليس هكذا حديث سامعة ،إنّام قال:

الكش-476 :
صاحب هذا األمر يعني القائم فيه شبه من مخسة أنبياء ،ومل يقل ابني» .رجال يّ ّ
 ،477الرقم.904 :
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يف ال�سني

وفيه سبعة أبواب

الباب الأ ّول� :سليمان
وفيه( :أربعة رجال)
الديلمي
[ ]1/1404سليامن
ّ

(((

الديلمي من
حممد((( :سليامن
ّ
عيل بن ّ
الكش عن ّ
حممد بن مسعود ،قالّ :
قال يّ ّ
ال ُغالة ِ
حممد ،قيلّ :
إن
النجاشـي :سليامن بن عبد اهلل
الكبار((( ،وقال
الديلمي ،أبو ّ
ّ
ّ

أصله من بجيلة الكوفة ،وكان يتّجر إىل خراسان ،ويكثر رشاء َسبي الديلم ،فقيل:
الديلمي ،غمز عليه ،وقيل((( كان غال ًيا ّ
عمل بام انفردا
حممد ،ال ُي َ
كذا ًبا ،وكذلك ابنه ّ
ّ

به من الرواية(((.

الديلمي ،روى عن أيب عبد اهللّ ،
كذاب
الغضائري :سليامن بن زكر ّيا
وقال ابن
ّ
ّ

ٍ (((
الرج َلني(((.
الكش إىل أحد هذين ُ
غال  ،وحيتمل أن يكون إشارة ّ يّ

البرصي) .الحظ :كامل الزيارات ،275 :ح،4
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :سليامن
ّ
األمايل (للصدوق) ،119 :ح.2
((( (ش) زيادة« :بن»( ،ح) زيادةّ :
«إن».
الكش ،375 :الرقم.704 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش)« :قال» .وما يف املتن موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.482 :
((( رجال الن
ّ
الديلمي.
الغضائري ،67 :الرقم .67 :وقال يف موضع آخر« :سليامن بن عبد اهلل
((( رجال ابن
ّ
ّ
الغضائري ،118 :الرقم.192 :
روى عن أيب عبد اهلل .ليس بيشء» .رجال ابن
ّ
التفرشـي« :الظاهر ّ
الغضائري ،مع احتامل=
َّجاشـي غري ما ذكره ابن
أن ما ذكره الن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
((( قال ّ
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النخعي
[ ]2/1405سليامن
ّ
روى
حممد بن مسعود ،قال :كتب إ ّيل الفضل بن شاذان يذكر عن
الكش عن ّ
يّ ّ

ابن أيب عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميدّ :
حج فتع ّبد وترك النساء
أن سليامن
النخعي ّ
ّ
والطيب والثياب والطعام الط ّيب ،وكان ال يرفع رأسه داخل املسجد إىل السامء ،ومل

الكش أبا سليامن(((.
يذكر يّ ّ

النخعي ،أبو داوود ،يقال لهّ :
كذاب
الغضائري :سليامن بن هارون
وقال ابن
ّ
ّ

النخع ،روى عن أيب عبد اهلل ضعيف جدًّ ا(((.

النخعي ،يروي عن أيب عبد
وقال يف كتابه اآلخر :سليامن بن عمر ،أبو داوود
ّ

حممد بن سعيد ،قال :كان
حممد بن موسى ،قال :حدّ ثنا أمحد بن ّ
اهلل ،حدّ ثني أمحد بن ّ

(((
النخعي يل ّقبه املحدّ ثونّ :
ثم قال يف هذا الكتاب :حدّ ثني
أبو داوود
(كذاب النخع) ّ ،
ّ

حّ
الرجال ،367/2 :الرقم.2423 :
الكش أحدمها» .نقد ِّ
=اتادمها ،وا ّلذي ذكره يّ ّ

الديلمي الذي ذكره الشيخ مع سليامن بن عبد
اخلوئي« :ال إشكال يف حّاتاد سليامن
الس ّيد
ّ
ّ
وقال ّ
حممد بن سليامن،
الديلمي الذي ذكره الن
اهلل
َّجاشـي؛ التّفاقهام عىل أنّه صاحب كتاب رواه ابنه ّ
ّ
ّ
الرجال متّحد مع من ذكره يف الفهرست .إنّام اإلشكال يف ّ
ومن الظاهر ّ
أن
تعرض له يف ِّ
أن من ّ
الكش ،هل هو سليامن بن عبد اهلل أو سليامن بن زكر ّيا املتقدّ م؟ .احتمل العلاّ مة
من ّ
تعرض له يّ ّ
يف اخلالصة كلاًّ من األمرين ،ولك ّن الظاهر حّاتاده مع سليامن بن عبد اهلل ،فإنّه املعروف واملشهور
الديلمي عىل
الديلمي ،عىل ما يظهر من الشيخ ومن مشيخة الفقيه ،إذ ذكرا سليامن
بسليامن
ّ
ّ
الديلمي ،فإنّه -وإن
اإلطالق ،وأرادا به سليامن بن عبد اهلل ،بل مل يعلم وجود لسليامن بن زكر ّيا
ّ
الغضائري سليامن بن زكريا ،إلاّ ّ
أن ابن داوود نقل عنه سليامن بن عبد اهلل-
نقل العلاّ مة عن ابن
ّ
كام تقدمّ -
حمرفة» .معجم رجال احلديث ،301-300/9 :الرقم:
فلعل نسخة العلاّ مة كانت ّ

.5536
النخعي».
الكش ،370 :الرقم .691 :وفيه« :سكني
ّ
((( رجال ّ يّ
الغضائري ،65 :الرقم.59 :
((( رجال ابن
ّ
الغضائري ،113 :الرقم.171 :
((( رجال ابن
ّ
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حممد بن الفضل ،قال :حدّ ثني عبد اهلل بن جعفر بن درستويه ،قال:
حممد بن احلسني بن ّ
ّ

النخعي يكذب عىل الوقف(((.
قال يعقوب بن سفيان :كان سليامن بن يعقوب
ّ

ِ
ري((( منسوب إىل ِمن َقر بن [عبيد]((( بن مقاعس
[ ]3/1406سليامن بن داوود الـمنْ َق ّ

مرة بن أ ّد((( بن طابخة بن الياس بن((( مرض.
ابن عمرو بن كعب بن زيد مناة بن متيم بن ّ
األصفهاين.
الشاذكوين،
أبو أ ّيوب،
ّ
ّ

النجايش :ليس باملتح ّقق بنا ،غري أنّه يروي عن مجاعة أصحابنا من أصحاب
قال
ّ

الغضائري :إنّه ضعيف جدًّ ا ،ال ُيل َت َفت إليه،
أيب جعفر ،(((وكان ثقة((( ،وقال ابن
ّ
النخعي).
الغضائري ،113 :الرقم ،172 :بعنوان( :سليامن بن يعقوب
((( رجال ابن
ّ
ّ
((( وقع بعنوان( :سليامن أيب أ ّيوب) .هتذيب األحكام ،156/6 :ح .1وكذا بعنوان( :سليامن
املنقري) .الحظ :الكايف ،77/2 :ح ،317-316/2 ،8ح ،456/2 ،8ح ،31/5 ،15ح،2
ّ
 ،108/5ح.11
((( (هـ)« :عبد اهلل»( .عة ،هـ ل ،م)« :عبيد اهلل» .وما أثبتناه هو الصواب.

«املنقري هذه النسبة بكرس امليم ،وجزم النون ،وفتح القاف ،والراء هذه النسبة
السمعاين:
قال
ّ
ّ
ِ
مر بن أ ّد بن
إىل بني من َقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن متيم بن ّ
طابخة بن الياس بن مرض بن نزار بن سعد بن عدنان ،كان منها مجاعة» .األنساب-396/5 :
.397
((( (عة)« :أدد» ،وما أثبتناه هو الصواب .الحظ :اهلامش السابق.
((( (س)« :أبو» ،والصواب ما يف املتن .الحظ :اهلامش السابق.
((( مثل حفص بن غياث .الكايف ،35/1 :ح ،88/2 ،6ح ،128/2 ،3ح ،148/2 ،2ح،2
 ،263/2ح ،452/2 ،12ح .4وسفيان بن عيينة .الكايف ،406/1 :ح ،164/2 ،6ح،3
محاد بن عيسی.
 ،521/4ح .10وفضيل بن ع ّياض .الكايف ،290/4 :ح ،9/5 ،3ح .1و ّ
ثم ّ
إن روايته وردت عن
الكايف ،479/6 :ح ،303/8 ،6ح ،348/8 ،466حّ ،547
الصادق الحظ :الكايف ،41/6 :ح .4وتأ ّمل.
َّجاشـي ،الرقم.488 :
((( رجال الن
ّ
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كثريا عىل املهماّ ت(((.
يوضع ً

[ ]4/1407سليامن بن معلىّ بن خنيس
الغضائري :إنّه ضعيف(((.
قال ابن
ّ

الغضائري ،65 :الرقم .58 :ويف بعض النسخ (الرواة) ،انظر :هامش رجال ابن
((( رجال ابن
ّ
األعرجي.
عيل
ّ
ّ
الغضائري رقم ( .)2دّ .
الغضائري ،65 :الرقم.60 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب الثاين� :سعد
وفيه( :مخسة رجال)

احلنظيل اإلسكاف
[ ]1/1408سعد بن طريف -بالطاء املهملة-
ّ

الكويف ،ويقال :سعد اخل ّفاف ،روى عن األصبغ بن نباتة(((.
موىل بني متيم
ّ

ـي عن محدويهّ :
ّ
إن سعد
قال الشيخ :وهو صحيح احلديث((( و((( ،وقال
الكش ّ

اإلسكاف وسعد بن طريف واحد ،وكان ناووس ًّيا وقف عىل أيب عبد اهلل.(((

النجايش :إنّ��ه يعرف وينكر ،روى عن األصبغ ،وروى عن الباقر
وق��ال
ّ
والصادق ،وكان قاض ًيا((( و(((.
((( الحظ :املحاسن ،191/1 :ح ،316/2 ،2ح ،345/2 ،37ح ،352/2 ،4ح ،40الكايف:
 ،10/1ح ،338/2 ،2ح ،173/3 ،6ح ،9/5 ،7ح ،54/5 ،1ح ،1وغريها.
موافق للمصدر.
((( مل ترد يف (عة)« :احلديث» .وما أثبتناه
ٌ
((( ّ
كل ما نقله ّ
الطوسـي ،الرقم.1147 :
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
مر منّا يف ترمجة
الكش ،215 :الرقم .384 :وفيه« :وفد علی أيب عبد اهلل .»أقول :قد ّ
((( رجال ّ يّ
حررناه
رأسا ،وإن شئت التفصيل فالحظ :ما ّ
أبان بن عثامن التشكيك يف وجود فرقة الناووس ّية ً
للنوبختي ،323 :اهلامش.
حوهلا يف فرق الشيعة
ّ
«قاصا» .الحظ :روضة املتّقني .62/14 :ولع ّله الصواب ،قال
((( قد ورد يف بعض نسخ املصدرًّ :
الزنجاين ( ُمدّ ظ ّله)« :حيتمل ْ
القاص؛ لعدم نسبته إلی
مصحف
أن يكون القايض
س ّيدنا األستاذ
ّ
ّ
ّ
القضاء يف غري الن
فاقص» .كتاب النكاح:
الكش :أنيّ أجلس
َّجاشـي ،ويؤ ّيد كونه ًّ
ّ
ّ
قاصا ما يف يّ ّ
.267/1
َّجاشـي ،الرقم.468 :
((( رجال الن
ّ
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الغضائري :إنّه ضعيف
وقال ابن
ّ

(((

الكندي
[ ]2/1409سعد بن احلسن
ّ

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]3/1410سعد بن خلف

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
[ ]4/1411سعد بن أيب عمران

واقفي،
من أصحاب الكاظم،
أنصاري(((.
ّ
ّ
[ ]5/1412سعد بن مسلم

الذي روى عن عمر بن توبة كتاب﴿:إِنَّا َأ ْن َز ْلنَا ُه﴾ ،ال نعرفه(((.
الغضائري ،64 :الرقم.56 :
((( رجال ابن
ّ

التميمي ،فام ذكره
متيم ،فإن كان ما ذكره الشيخ يف أصحاب الصادقّ أولاً  :سعد بن طريف
ّ
التيمي فهو رجل آخر جمهول ،وأ ّما سعد بن ظريف
ثان ًيا تكرار ال حمالة ،وإن كان سعد بن طريف
ّ
الشاعر فظاهر ذكر الشيخ له م ّتصلاً بسعد اإلسكاف أنّه رجل آخر ،واهلل العامل .معجم رجال
احلديث ،73/9 :الرقم.5053 :
ثم ّ
إن ابن
الرجال ،309/2 :الرقمّ .2212 :
رصح به مجاعة .نقد ِّ
ولكن الظاهر حّاتاد اجلميع كام ّ
الرضا .رجال ابن داوود ،167 :الرقم.670 :
داوود نسب سعدً ا إلی كونه من أصحاب ِّ
ولكن الظاهر أنّه سهو.

وانظر :هتذيب الكامل ،275-271/10 :الرقم ،2212 :وهتذيب التهذيب،411-410/3 :
أيضا :ميزان االعتدال ،124-122/2 :الرقم.3118 :
الرقم .881 :والحظً :
الطوسـي ،الرقم.1452 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5019 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5034 :
((( رجال
ّ
الغضائري ،66 :الرقم .62 :وفيه« :ال يعرف» ،ويف رجال ابن داوود ،457 :الرقم:
((( رجال ابن
ّ
 203كام يف املتن.
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الباب الثالث� :سعيد
وفيه( :أربعة رجال)

[ ]1/1413سعيد((( احلدّ اد

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
محاد
[ ]2/1414سعيد بن ّ

من أصحاب أيب احلسن الرضا ،جمهول(((.

[ ]3/1415سعيد بن منصور
زيدي(((.
ّ

[ ]4/1416سعيد بن َخ ْي َثم((( ،باخلاء املعجمة املفتوحة ،والثاء املن ّقطة فوقها

ثالث نقط بعد الياء((( املن ّقطة حتتها نقطتان.

الطوسـي ،وحكى
((( الشهيد« :قال ابن داوود :إنّه سعد احلدّ اد بغري ياء ،ونقله عن الشيخ
ّ
الطوسـي،
ما هنا عن املصنّف قولاً » .الحظ :رجال ابن داوود ،456 :الرقم ،197 :رجال
ّ
الرقم.1454 :
الطوسـي ،الرقم .1454 :وليس فيه« :جمهول» .وأ ّما ابن داوود نقل عنه كام يف املتن.
((( رجال
ّ
الحظ :رجال ابن داوود ،456 :الرقم.197 :
الطوسـي ،الرقم.5307 :
((( رجال
ّ
الكش ،232 :الرقم.420 :
((( رجال ّ يّ
((( (ح)« :اخليثم» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) زيادة« :و».
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أبو معمر ،اهلال ّيل ،وأخوه((( معمر ،ضعيف هو وأخوهَ ،ر َويا عن أيب جعفر وأيب

تابعي
عبد اهلل ،وكانا((( من دعاة زيد((( ،وحديث سعيد يف حديث أصحابنا ،وهو
ّ

النبي ،وهو ضعيف
عىل ما زعم يروي عن جدّ ه أل ّمه عبيدة بن عمر الكال ّ
يب عن ّ
جدًّ ا ال يرتفع منه(((.

((( (م ،ت ،س)« :أخو» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (م ،ش)« :كان» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.474 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،64 :الرقم .57 :وفيه:
((( من قوله« :وحديث سعيد» إلی هنا مأخوذ من رجال ابن
ّ
«ال يرتفع به».
أيضا :تاريخ اإلسالم ،168/12 :الرقم.4 :
وانظر :هتذيب التهذيب .20/4 :والحظ ً
158

الباب الرابع� :سلمة
وفيه( :أربعة رجال)
الواسطي
[ ]1/1417سلمة بن صالح األمحر
ّ

كويف ،خم ّلط(((.
من أصحاب أيب عبد اهلل ،أصله ّ

[ ]2/1418سلمة بن ح ّيان

(((

من أصحاب موسى بن جعفر،
واقفي(((.
ّ
بضم الكاف.
[ ]3/1419سلمة بن كُهيلّ ،
برتي(((.
ّ

[َ ]4/1420س َلمة بن اخل ّطاب
األزدورقاين
الرباوستاين ،منسوب إىل براوستان ،قرية من قرى قم،
أبو الفضل
ّ
ّ

(((

الطوسـي ،الرقم.2910 :
((( رجال
ّ
((( (م ،عش ،س ،ع��ة)« :حنان» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وك��ذا يف رج��ال ابن داوود:
.530
الشهيد« :يف نسختني :حنّان بالنون ،ويف نسخة بالياء».
الطوسـي ،الرقم.5018 :
((( رجال
ّ
الكش ،233 :ذيل الرقم ،236 ،422 :الرقم.429 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش)« :األزدورقاي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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حممد،
الري ،كان ضعي ًفا يف حديثه((( ،وقال ابن
ّ
قرية من سواد ّ
الغضائري :إنّه يكنّى أبا ّ
وض ّعفه(((.

َّجاشـي ،الرقم.498 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الس ّيد
الغضائري ،66 :الرقم ،64 :وفيه« :سلمة بن اخل ّطاب
((( رجال ابن
ّ
الرباوستائي ،وقال ّ
ّ
املفضل بن عمر بعد نقل حديثّ :
إن هذا الطريق فيه سلمة بن اخل ّطاب
ابن طاووس يف ترمجة ّ
الطاوويس .544 :ولكن حفيد الشهيد قال« :أظ ّن أنّه وهم؛ ّ
ألن يف
واقفي» .التحرير
وهو
ّ
ّ
واقفي ،ذكره الشيخ يف رجال الكاظم من كتابه» .استقصاء االعتبار:
الرجال سلمة بن ح ّيان
ّ
ِّ
.178/4
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الباب اخلام�س� :سامل
وفيه( :أربعة رجال)
[ ]1/1421سامل
من أصحاب أيب جعفر الباقر ،جمهول(((.
[ ]2/1422سامل بن ُمك َْرم

(((

ُيكنّى أبا خدجية ،ومكرم يكنّى أبا سلمة(((.
الطوسـي ،الرقم.1451 :
((( رجال
ّ
((( وقع يف كثري من األسانيد بعنوان( :أيب خدجية) .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،46/1 :ح،2
 ،260/1ح ،464/1 ،7ح ،535/1 ،3ح ،536/1 ،3ح ،162/2 ،2ح ،268/2 ،18ح،1
 ،304/2ح ،339/2 ،11ح ،532/2 ،5ح ،542/2 ،31ح ،123/3 ،6ح،138/3 ،6
ح ،149/3 ،1ح ،149/3 ،6ح ،549/3 ،7ح ،59/4 ،3ح ،188/4 ،6ح،498/4 ،2
ح ،81/5 ،8ح ،137/5 ،4ح ،225/5 ،1ح ،309/5 ،6ح ،550/5 ،23ح،24/6 ،4
ح .2وقد وقع بعنوان( :سامل بن أيب خدجية) .الحظ :هتذيب األحكام ،321/2 :ح.167
حمرف والصواب فيه( :سامل أبو خدجية) .الحظ :جامع الرواة ،219-218/3 :اهلامش.
ولكنّه ّ
وكذا ما وقع بعنوان( :سامل مولی أيب خدجية) .االستبصار ،257/1 :ح .48والصواب فيه
أيضا( :سامل أبو خدجية) .وكذا ما وقع بعنوان( :سامل بن أيب سلمة) .الكايف ،124/3 :ح،10
ً
 ،553/6ح ،235/8 ،10ح .314فالصواب فيه( :سامل أبو سلمة) .وكذا ما وقع بعنوان:
(سامل بن سلمة) .فالصواب فيه( :سامل أبو سلمة) .الكايف ،633/2 :ح .23الحظ :جامع
الرواة ،224/3 :اهلامش.
((( الشهيد« :املفهوم من هذا ّ
أن سامل بن مكرم هو سامل بن أيب سلمة ،فيمكن أن يكون هو املذكور=
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ق���ال ال��ش��ي��خ
الطوسـي :إنّ����ه ض��ع��ي��ف((( ،وق����ال يف م��وض��ع آخ��ر:
ّ

إنّه ثقة(((.

عيل بن احلسن عن اسم
الكش عن ّ
حممد بن مسعود ،قال :سألت أبا احلسن ّ
وروى يّ ّ

أيب خدجية فقال :سامل بن مكرم .فقلت له :ثقة؟ فقال :صالح ،وكان من أهل الكوفة،

مجال((( ،ذكر أنّه محل أبا عبد اهلل من مكّة إىل املدينة .قال :أخربنا عبد الرمحن
وكان ّ
ابن أيب هاشم ،عن أيب خدجية قال :قال أبو عبد اهلل :ال َت َكنّى((( بأيب خدجية ،قلت:

بم((( أكتني(((؟ قال :بأيب سلمة.

الكش :وكان سامل من أصحاب أيب اخل ّطاب(((.
قال يّ ّ

�����ايش :إنّ�������ه ث���ق���ة ث����ق����ة ،روى ع����ن أيب ع���ب���د اهلل
ال�����ن�����ج
وق�������ال
ّ
ّ
أيضا».
=أخريا كام يفهم من الن
مها ً
َّجاشـي و الفهرست ،و يمكن تعدد ّ
ّ
ً

البهائي« :اتّبع العلاّ مة أثر الشيخ يف الفهرست حيث ذكر ّ
أن أبا سلمة كنية مكرم.
ّ
الرواية التي أوردها
واحلق أنهّ ا كنية أخری أليب خدجية كام هو رصيح الن
ّ
َّجاشـي ،بل رصيح ِّ
ّ
ِ
الكثري ّ
تكتن بأيب خدجية) ،قالَ :فبِ َم أكتني؟ قال( :بأيب سلمة).
أن الصادق قال له( :ال
والعجب ّ
الرواية جعل أبا سلمة أباه ،واحتامل اشرتاك الكنية بعيد».
أن العلاّ مة مع نقله هلذه ِّ

َّجاشـي ،الرقم  ،501رجال ّ
ـي ،353 :الرقم:
الحظ :الفهرست ،الرقم  ،337رجال الن
الكش ّ
ّ
.661
((( الفهرست ،الرقم.337 :
((( مل نعثر عليه يف كتب الشيخ.
«حـم ً
مطبعي.
ـاال» .والظاهر أنّه غلط
((( (عة):
ّ
ّ
((( (عة)« :ال يكنّی».
((( (ش)« :ثم»( .عة)« :فبم».
((( (ح ،عة)« :أكنّي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،353-352 :الرقم.661 :
((( رجال ّ يّ
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وأيب احلسن(((و(((.
والوجه عندي التو ّقف فيام((( يرويه؛ لتعارض األقوال فيه(((.
[ ]3/1423سامل بن أيب َح ْفصة

لعنه الصادقّ 
وكذبه وك ّفره(((.
((( رواياته عن أيب عبد اهلل كثرية .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،34/1 :ح،46/1 ،2
ح ،260/1 ،2ح ،464/1 ،7ح ،535/1 ،3ح ،536/1 ،3ح ،138/2 ،2ح،162/2 ،2
ح ،162/2 ،17ح ،339/2 ،18ح ،532/2 ،5ح ،542/2 ،31ح .6وأ ّما روايته عن
الكاظم فقليلة ومل نعثر عليها إلاّ يف الكايف ،268/2 :ح.1
َّجاشـي ،الرقم.501 :
((( رجال الن
ّ
«عام».
((( (عة)ّ :
اخلوئيّ :
َّجاشـي
«إن تضعيف الشيخ ال يمكن األخذ به يف نفسه يف املقام ،فشهادة الن
الس ّيد
ّ
ّ
((( قال ّ
وعيل بن احلسن بال معارض ،وبيان ذلك ّ
َّجاشـي
أن سامل بن أيب سلمة املتقدّ م قد عرفت قول الن
ّ
ّ
َّجاشـي ّ
بالنقيّ ،
فيه ّ
أن له كتا ًبا ،أخربنا
الغضائري ض ّعفه ،وقد ذكر الن
وأن ابن
أن حديثه ليس
ّ
ّ
ّ
يتعرض له الشيخ حتّى يف رجاله ،مع
هبا عدّ ة من أصحابنا بالسند املتقدّ م يف ترمجته ،ومع ذلك مل ّ
أعم ممّا يف الفهرست ،أفهل يمكن ّ
ّ
للنجايش بكتاب سامل بن أيب
أن العدّ ة املخربين
أن موضوعه ّ
ّ
سلمة مل خيربوا الشيخ ،فلم يعلم الشيخ ال بنفسه ليذكره يف رجاله وال بكتابه ليذكره يف فهرسته؟
تعرضه له يف خت ّيله أنّه هو سامل بن مكرم ،فإنّه اعتقد ّ
أن مكر ًما كنيته أبو سلمة،
سـر عدم ّ
فينحرص ّ
والرجال ،وعليه فيكون تضعيفه لسامل بن مكرم مبن ًّيا عىل أنّه متّحد
تعرض له يف الفهرست ِّ
وقد ّ
الغضائري فيه ،وحيث إنّه أخطأ يف
َّجاشـي وابن
مر كالم الن
ّ
ّ
مع سامل بن أيب سلمة ،الذي ّ
ذلكّ ،
فإن سامل بن أيب سلمة رجل آخر غري سامل بن مكرم ،فالتضعيف ال يكون راج ًعا إىل سامل
َّجاشـي ،ومدح
ابن مكرم الذي ليس بابن أيب سلمة ،بل هو نفسه مكنّى بأيب سلمة ،فتوثيق الن
ّ
فضال يبقى بال معارض» .معجم رجال احلديث ،28/9 :الرقم.4966 :
ابن ّ
الكش.233 :
((( الحظ :رجال ّ يّ

وانظر :هتذيب الكامل ،138-133/10 :الرقم ،2143 :وهتذيب التهذيب-374/3 :
أيضا :ميزان االعتدال ،111-110/2 :الرقم ،3046 :تاريخ
 ،375الرقم .800 :والحظً :
اإلسالم.436-435/8 :
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السجستاين
الكندي
[ ]4/1424سامل بن أيب سلمة
ّ
ّ
روى عنه ابنه

(((

خمتلطة(((.

حممد ،ال يعرف ،وروى عنه غ�يره ،وهو ضعيف وأحاديثه
ّ

((( (س)« :أبيه».
بالنقي ،وإن
َّجاشـي« :حديثه ليس
الغضائري ،65-66 :الرقم .61 :وقال فيه الن
((( رجال ابن
ّ
ّ
ّ
كنّا ال نعرف منه إلاّ
َّجاشـي ،الرقم.509 :
خريا» .رجال الن
ّ
ً
164

الباب ال�ساد�س� :سفيان
وفيه( :ثالثة رجال)
[ ]1/1425سفيان بن عيينة -بالعني املهملة املضمومة ،وال��ي��اء املن ّقطة

ثم الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون -ليس من أصحابنا ،وال من
حتتها نقطتانّ ،
عدادنا(((.

الثوري
[ ]2/1426سفيان
ّ

(((

ليس من أصحابنا(((.
العبدي
[ ]3/1427سفيان بن مصعب
ّ

(((

((( مل نعثر علی مصدر قول ّ
العالمة يف املقام ،وذكر ابن داوود مثله .الحظ :رجال ابن داوود:
أيضا:
 ،458الرقم .208 :وانظر :هتذيب التهذيب ،107-104/4 :الرقم .205 :والحظً :
تاريخ بغداد ،183-173/9 :الرقم ،4764 :سري أعالم النبالء ،475-454/8 :الرقم:
 ،120ميزان االعتدال ،171-170/2 :الرقم.3327 :
الثوري منسوب إلی
التسرتي( :باحلركات الثالث يف سينه ،أبوعبد اهلل بن سعيد بن مرسوق
(((
ّ
ّ
الكويف ،وهو من تبع التابعني مات يف البرصة متوار ًيا من سلطاهنا،
املسمی بـ :ثور
أحد أجداده
ّ
ّ
و ُدفِن سنة ستّني و مائة).
((( مل نعثر علی مصدر قول ّ
العالمة يف املقام ،وذكر ابن داوود مثله .الحظ :رجال ابن داوود:
 ،458الرقم.209 :
العبدي ،وما قال الصادق يف شعره ،فلذلك
اخلراسانـي« :تقدّ م ذكر سيف بن مصعب
(((
ّ
ّ
احتمل حّ
االتاد وتصحيف االسم».
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قال أبو عمرو :يف أشعاره ما ّ
يدل عىل أنّه كان من الط ّيارة((( ،وروى ّ
أن أبا عبد

اهلل قال :ع ّلموا أوالدكم شعره((( .ونحو ذلك من طري َقني ضعي َفني.

ومل يثبت عندي عدالة الرجل ،وال جرحه ،فنحن فيه من املتو ّقفني.

الكش ،401 :ذيل الرقم.748 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،401 :الرقم.748 :
((( رجال ّ يّ
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الباب ال�سابع :يف الآحاد
(ثالثة رجال)

ِ
مي
[َ ]1/1428سامعة بن م ْهران بن عبد الرمحن َ
ض ّ
الـح رْ َ

حممد ،وروى
موىل عبد بن وائل بن حجر ا َ
مي ،يكنّى :أبا نارشة ،وقيل :أبا ّ
حلضرْ َ ّ

عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن .(((مات باملدينة ،ثقة ثقة((( ،وكان واقف ًّيا(((.

((( الحظ روايته عن الصادق يف الكايف ،20/1 :ح ،430/1 ،14ح ،534/1 ،86ح،20
 ،17/2ح ،103/2 ،2ح ،127/2 ،2ح ،239/2 ،14ح ،250/2 ،28ح،452/2 ،5
ح ،599/2 ،3ح ،344/3 ،3ح ،355/3 ،21ح ،498/3 ،1ح ،122/4 ،8ح،135/4 ،3
ح ،179/4 ،5ح ،241/4 ،2ح ،372/4 ،1ح ،5وغريها ،وروايته عن الكاظم يف
الكايف ،57/1 :ح ،90/2 ،13ح ،243/2 ،10ح ،70/3 ،5ح ،85/5 ،5ح ،5هتذيب
األحكام ،395/1 :ح ،133/5 ،51ح ،101/8 ،111ح ،21املحاسن ،312/2 :ح،27
ثواب األعامل.17 :
َّجاشـي ،الرقم.517 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم .5021 :وكذا يف من ال حيضـره الفقيه.138/2 :
((( هذا مذكور يف رجال
ّ
وقال الشيخ يف عدّ ة األصول« :إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطح ّية ،والواقفة،
والناووس ّية وغريهم نظر فيام يرويه ،فإن كان هناك قرينة تعضده أو خرب آخر من جهة املوثوقني
هبم ،وجب العمل به ،وإن كان هناك خرب آخر خيالفه من طريق املوثوقني ،وجب إ ّطراح ما
اختصوا بروايته والعمل بام رواه الثقة ،وإن كان ما رووه ليس هناك ما خيالفه وال يعرف من
ّ
متحر ًجا يف روايته موثو ًقا يف أمانته ،وإن
أيضا العمل به إذا كان
الطائفة العمل بخالفه ،وجب ً
َّ
كان خمط ًئا يف أصل االعتقاد .وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطح ّية مثل عبد اهلل بن
وعيل بن أيب محزة ،وعثامن بن عيسى ،ومن=
بكري وغريه ،وأخبار الواقفة مثل سامعة بن مهران،
ّ
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فضال وبنو سامعة والطاطر ّيون ،وغريهم فيام مل يكن عندهم فيه
=بعد هؤالء بام رواه بنو ّ
خالفه» .عدة األصول .151-150/1 :هذا ولكن قد يناقش يف وقفه بعدّ ة وجوه:

قال حفيد الشهيدّ :
واقفي
َّجاشـي قد ُعلم من طريقته عدم االقتصار عىل توثيق من هو
«إن الن
ّ
ّ
فطحي ونحومها ،ليقال :إنّه ترك ذكر الوقف يف سامعه لذلك ،بل الظاهر أنّه مل يثبت عنده
أو
ّ
ٍ
َّجاشـي يقدّ م عىل الشيخ يف هذه املقامات ،كام
ذلك ،وحينئذ يتعارض اجلرح والتعديل ،والن
ّ
األردبييل (قدّ س اهلل روحه) ّ
يدل
يعلم باملامرسة ،وقد رأيت بعد ما ذكرته كال ًما ملوالنا أمحد
ّ
أحق ّ
أن يتّبع .إلاّ أنيّ وجدت
عىل ذلك ،واعتمد عىل نفي الوقف ،ونحوه عن مجاعة ،واحلق ّ
اآلن يف الفقيه الترصيح ّ
فيرتجح قول الشيخ.
واقفي يف موضعني من كتاب الصوم،
بأن سامعة
ّ
ّ
تكرره فيه ،وهل هذا يوجب
فإن قلت :كيف خيفى عىل الن
َّجاشـي قول الصدوق يف الفقيه مع ّ
ّ
َّجاشـي الوقف يف سامعه وغري الوقف يف غري سامعة؟ واحلال أنّك
نوع ارتياب يف عدم ذكر الن
ّ
َّجاشـي يف مجاعة من الرواة ،حيث مل يذكر فساد املذهب .قلت:
وجهت االعتامد عىل قول الن
ّ
ّ
يرجح الوقف يف سامعةْ ،
ال يبعد ّ
مكر ًرا ،لوجود
أن يكون الن
َّجاشـي مل ّ
وإن ذكره الصدوق ّ
ّ
معارض لقول الصدوق يوجب ذلك .نعم قد يشكل احلال ّ
بأن الصدوق روى عن سامعة
يف الفقيه بكثرة ،وكذا عن زرعة عن سامعة ،مع أنّه عامل بام رواه ،فر ّد البعض بوقف سامعة
دون البعض قد يوجب االرتياب» .استقصاء االعتبار .113-111/1 :وقد ناقش املحدّ ث
النوري يف ذلك بام حاصله :أولاً  :بانفراد الصدوق وبتبعه الشيخ ،ومل يوافقهام علی ذلك
ّ

الرضا وال غريه ،وال وجد منه حديث رواه عنه،
أحد .وثان ًيا :مل يذكر سامعة يف أصحاب ِّ
الرضا لكان أوىل
والن
َّجاشـي استبعد احلكاية لروايته عن أيب احلسن فلو روى عن ِّ
ّ
باالستشهاد ،فموته يف حياة الصادق أو الكاظم ومعه ال جيوز رميه بالوقف بمعناه املعروف
الذي به امتازت الفرقة املعروفة عن غريها ،ومحله عىل معناه اآلخر الذي يستعملونه يف بعض
مشت ّقاته فيقولون :وقف عىل الصادق أو غريه ،فيدخل به يف زمرة الفطح ّية أو الناووس ّية
الواقفي» .خامتة املستدرك.353-345/4 :
فاسد؛ لعدم إطالقهم عىل الذاهب إليه
ّ
أيضا ،كام استشهد علی عدم وقفه بام رواه ّ
ـي يف زرعة عن
وقد ذكر هذين الوجهني
احلائري ً
ّ
الكش ّ
ِ
الرضا فقلتُ :جعلت فداك ما فعل أبوك؟
احلسن بن قياما
الصرييف ،قال :سألت أبا احلسن ِّ
ّ
احلرضمي
حممد
ّ
قال :مضـى كام مضـى آباؤه ،قلت :فكيف أصنع بحديث حدّ ثني به زرعة بن ّ
ِ
أن أبا عبد اهلل :قالّ :
عن سامعه بن مهرانّ ،
إن ابني هذا فيه شبه من مخسة أنبياء يحُ َسد كام ُحسد
يوسف ويغيب كام غاب يونس وذكر ثالثة أخر ،قال :كذب زرعة ليس هكذا حديث=
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الرازي
اآلدمي
[ ]2/1429سهل -بغري ياء -بن زياد
ّ
ّ

(((

يكنّى أبا سعيد ،من أصحاب أيب احلسن الثالث ،اختلف

(((

قول الشيخ

ثم
=سامعة ،إنّام قال :صاحب هذا األمر يعني القائم فيه شبه من مخسة أنبياء ،ومل يقل ابنيّ .
أيضا ّ
يتعرض هو
قال :ويؤ ّيده ً
الرواية ومل ّ
الكش نقل عن محدويه وقف زرعة ،فنقل تلك ِّ
أن يّ ّ
الرواية مع غاية اشتهاره وكثرة الروايات عنه ،بل الظاهر
وال أحد من مشاخيه لسامعة بغري تلك ِّ
اخلوئي
الس ّيد
ّ
اكتفاؤه يف حاله بام ذكر» .منتهى املقال ،411-419/3 :الرقم .1387 :وقد ذكر ّ
ثم
ً
أيضا بعض هذه الوجوه .الحظ :معجم رجال احلديث ،316-314/9 :الرقمّ .5556 :
يوجه كالم الصدوق عىل ثالثة وجوه:
إنّه قد ّ
ألن الزم ذلك ّ
أ .ما روی عنه الواقف ّية من حديث الوقف ،ولكن ال يمكن املساعدة عليه؛ ّ
أن
الرضا من تكذيب زرعة يف
الصدوق وهو رئيس املحدّ ثني مل ي ّطلع علی ما روي عن ِّ
نسبته تلك إلی سامعة.
ب .إنّه ٍ
الرواية عنه ،ومها من كبار الواقف ّيني .وفيه
ناش من كثرة رواية زرعة وعثامن بن عيسی ِّ
ما ال خيفی.

توهم يف الفقيه أنّه سامعة .قاموس
ج .إنّه لـماّ كان ابن سامعة واقف ًّيا وكان ذلك يف بال الصدوقّ ،
الزنجاين (مدّ ظ ّله) .كتاب الصوم:
الس ّيد األستاذ
الرجال .304/5 :واحتمل هذا الوجه ّ
ِّ
ّ
أيضا ترمجة داوود بن احلصني [الرقم ]421 :ففيه ما يرتبط باملقام .وكيفام
 .39/1والحظً :
بواقفي ،هذا مضا ًفا إلی ّ
كانّ ،
حممد بن حييى وأمحد
أن
إن سامعة ليس
الكليني روی عن ّ
ّ
ّ
حممد بن احلسني ،عن أيب طالب ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة بن مهران
حممد عن ّ
ابن ّ
حممد بن
وحممد بن عمران موىل أيب جعفر يف منزله بمكّة فقال ّ
قال« :كنت أنا وأبو بصري ّ
عمران :سمعت أبا عبد اهلل يقول :نحن اثنا عرش حمدّ ًثا ،فقال له أبو بصري :سمعت من أيب
مرتني أنّه سمعه ،فقال أبو بصري :لكنّي سمعته من أيب جعفر.»
مرة أو ّ
عبد اهلل؟ فح ّلفه ّ
الكايف ،534/1 :ح .20وهذا ينايف كون سامعة واقف ًّيا ،فتأ ّمل.
اآلدمي .الحظ :املحاسن ،511/2 :ح،685
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان أيب سعيد
ّ
ثواب األعامل ،182 :اخلصال ،17/1 :ح ،18/1 ،60ح ،22/1 ،65ح ،25/1 ،79ح،90
الرضا:
 ،88/1ح ،336/1 ،22ح ،387/2 ،37ح ،416/2 ،75ح ،8عيون أخبار ِّ
 ،16/2ح ،37معاين األخبار ،392 :ح ،413 ،37ح.105
((( (ش)« :واختلف».
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الطوسـي فيه ،فقال يف موضع :إنّه ثقة((( ،وقال يف عدّ ة مواضع :إنّه ضعيف(((.
ّ
حممد بن
وقال
النجايش :إنّه ضعيف يف احلديث ،غري معتمد فيه وكان أمحد بن ّ
ّ

الري ،وكان يسكنها ،وقد كاتب
عيسى يشهد عليه
بالغلو والكذب وأخرجه من قم إىل ّ
ّ
(((
حممد
حممد بن عبد احلميد الع ّطار للنصف((( من شهر ربيع
ّ
أبا ّ
العسكري عىل يد ّ

عيل بن نوح وأمحد بن احلسني
اآلخر سنة مخس ومخسني ومائتني ،ذكر ذلك أمحد بن ّ

رمحهام اهلل تعالی(((و(((.

الغضائري :إنّه كان ضعي ًفا جدًّ ا ،فاسد الرواية واملذهب ،وكان أمحد بن
وقال ابن
ّ

األشعري أخرجه عن قم وأظهر الرباءة منه ،وهنى الناس عن السامع
حممد بن عيسى
ّ
ّ
منه والرواية عنه((( ،ويروي املراسيل ويعتمد املجاهيل(((.

الطوسـي ،الرقم.5699 :
((( رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم ،339 :االستبصار.261/3 :
الكليني يف باب إبطال الرؤية من كتاب التوحيد من الكايف،
البهائي« :هذه الكتابة أوردها
(((
ّ
ّ
والرواية ليست يف باب إبطال الرؤية بل يف باب النهي عن الصفة ،فكان األولی نقل ذلك عنه.
ِّ
لاّ
هم إ أن تكون هذه مكاتبة أخری» .الحظ :الكايف ،103/1 :ح.10
ال ّل ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن أبيه ،عن سهل بن زياد.
أقول :ورواه الصدوق ً
أيضا عن أمحد بن ّ
التوحيد ،101 :ح.14
((( (ح)« :النصف»( .عة)« :املنتصف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،م ،عة) مل ترد« :تعاىل».
َّجاشـي ،الرقم.490 :
((( رجال الن
ّ
موافق للمصدر.
((( مل ترد يف( :عة)« :عنه» ،وما أثبتناه
ٌ
الكش« :قال ّ
القتيبي ،سمعت
حممد
((( رجال ابن
ّ
ّ
عيل بن ّ
الغضائري66 :ـ ،67الرقم .65 :وقال ّ يّ
عيل:
محاد
الفضل بن شاذان ،يقول يف أيب اخلري :وهو صالح بن سلمة أيب ّ
ّ
الرازي كام ُكنّي ،وقال ّ
اآلدمي ويقول :هو األمحق» .رجال
حممد الفضل يرتضيه ويمدحه وال يرتيض أبا سعيد
ّ
كان أبو ّ
ّ
ثم ّ
استدل لوثاقته بأمور=:
النوري قد
إن املحدّ ث
ّ
الكش ،566 :الرقمّ .1068 :
يّ ّ
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بضم السني ،والياء بعد اهلاء -بن زياد
[ُ ]3/1430سهيلّ -
حممد
أبو حييى
العسكري.
ّ
الواسطي ،لقي أبا ّ
ّ

قال
النجايش((( :إنّه شيخنا املتك ّلم (رمحه اهلل تعالی)(((.
ّ

قال :وقال بعض أصحابنا :مل يكن سهيل ّ
بكل الثبت يف احلديث(((.
حممد بن النعامن مؤمن الطاق ،حديثه نعرفه تارةً،
وقال ابن
ّ
الغضائري :أ ّمه بنت ّ

وننكره أخرى ،وجيوز أن خيرج شاهدً ا(((.

اآلدمي،
أ .قول الشيخ يف أصحاب اهلادي من رجاله قد أ ّلفه بعد تأليف الفهرست « :سهل
ّ
يكنّى أبا سعيد ،ثقة».
األئمة اجل��واد واهل��ادي
ب .أنّه يروي عن ثالثة من
والعسكري ،ومل يرد فيه طعن من
ّ
ّ
مشهورا يروي عنهم.
أحدهم ،مع أنّه كان معرو ًفا
ً
حممد العسكري.
ج .مكاتبته أبا ّ

د .رواية أج ّلة هذه الطبقة عنه.

الرواية عنه.
هـ .اعتامد املشايخ العظام عليه ،وإكثارهم من ِّ

الرواية جدًّ ا ،وأكثرها سديدة مقبولة مفتى هبا .خامتة املستدرك.225-214/5 :
و .كونه كثري ِّ

وقد أجيب عن هذه األمور بوجوه .الحظ :معجم رجال احلديث ،356/9 :الرقم.5639 :
حممد بن النعامن أبوجعفر األحول مؤمن الطاق
البهائي« :عبارة الن
(((
َّجاشـي هكذا :أ ّمه بنت ّ
ّ
ّ
شيخنا املتك ّلم ،وظنّي ّ
أن قوله :شيخنا املتك ّلم من أوصاف مؤمن الطاق ال من أوصاف سهيل،
حجة يف قوله :شيخنا ،فتد ّبر» .الحظ :رجال
وقد روی الن
َّجاشـي كتابه بأربع وسائط ،فال ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.513 :
الن
ّ
((( (ح ،عة) مل ترد« :تعاىل».
َّجاشـي ،الرقم.513 :
((( رجال الن
ّ
الغضائري ،66 :الرقم .63 :وفيه« :حديثه يعرف تار ًة وينكر أخرى».
((( رجال ابن
ّ
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يف ال�شني

وفيه( :رجالن)

ربعي
[ ]1/1431شبث((( -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة بعد الشني -بن
ّ
رجع إىل اخلوارج(((.
التفلييس
[ ]2/1432رشيف بن سابق -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل القاف-
ّ

حممد ،روى عن الفضل بن أيب قرة
السهندي((( ،عن أيب عبد اهلل ،وهو
ّ
أبو ّ

ضعيف مضطرب األمر(((.

مطبعي.
((( (عة)« :شبت» .ولعله غلط
ّ
الطوسـي ،الرقم.620 :
((( رجال
ّ

وانظر :هتذيب التهذيب ،267-266/4 :الرقم.530 :
«السمندي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ت ،ح ،م ،عش ،س ،عة):
ّ
ثم ّ
((( ما نقله ّ
إن املح ّقق
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
الغضائري ،68 :الرقمّ .68 :
الغضائري إىل الفضل بن أيب ّقرة ،دون رشيف
التسرتي احتمل رجوع التضعيف يف كالم ابن
ّ
ّ
الرجال ،412/5 :الرقم ،3554 :ولك ّن ابن طاووس ،والعلاّ مة ،وابن
الراوي عنه .قاموس ِّ
الطاوويس ،153 :رجال ابن
داوود فهموا من ذلك تضعيف رشيف نفسه .الحظ :التحرير
ّ
داوود ،461 :الرقم.225 :
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يف ال�صاد
وفيه بابان

الباب الأ َّول� :صالح
وفيه( :ستّة رجال)

[ ]1/1433صالح بن سعيد األحول

من أصحاب موسى بن جعفر ،جمهول(((.
[ ]2/1434صالح بن سهل

الغضائري :صالح بن سهل اهل��م��داين ،ك��ويف ،غ ٍ
��ال ّ
وضاع
قال ابن
ك��ذابّ ،
ّ
ّ
َ ْ ّ
للحديث((( ،روى عن أيب عبد اهلل ،ال خري فيه وال يف سائر ما رواه((( ،وروى

ّ
الصرييف ،عن
عيل
ّ
حممد بن أمحد ،عن ّ
ـي عن ّ
الكش ّ
حممد بن احلسني ،عن احلسن بن ّ
صالح بن سهل أنّه ذكر عن نفسه أنّه كان يعتقد الربوب ّية يف الصادق ،وأنّه دخل عليه
الطوسـي يف كتاب الغيبة من املذمومني صالح
برب((( ،وذكر الشيخ
فاقسم له أنّه ليس ّ
ّ

داين((( ،والظاهر((( أنّه هذا.
ابن ّ
حممد بن سهل اهل َ ْم ّ

الطوسـي ،الرقم.5036 :
((( رجال
ّ
((( (ش ،هـ ،ح)« :احلديث» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،69 :الرقم.69 :
((( رجال ابن
ّ
((( رجال ّ
ـي ،341 :الرقم( .632 :وروی ابن شهرآشوب قري ًبا منه عن صالح بن سهل).
الكش ّ
مناقب آل أيب طالب.219/4 :
((( الغيبة .351 :ومثله يف الكايف ،548/1 :ح ،27هتذيب األحكام ،140/4 :ح ،19االستبصار:
 ،60/2ح.11
كثريا ما حيذفون اسم األب ويضعون مكانه اجلدّ س ّيام إذا كان اسم اجلدّ ّ
أقل=
(((
البهائي« :ألنّـهم ً
ّ
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[ ]3/1435صالح بن أيب حـماّ د

الرازي ،واسم أيب اخلري زادبه((( -بالزاي ،والدال املهملة ،والباء املن ّقطة
أبو اخلري
ّ

حتتها نقطة -لقي أبا احلسن
العسكري.(((
ّ

ملتبسا((( ،يعرف وينكر(((.
النجايش :وكان أمره
قال
ً
ّ

(((
الكش عن ّ
القتيبي ،قال:
حممد
وقال ابن
ّ
ّ
عيل بن ّ
الغضائري :إنّه ضعيف  ،وروى ّ يّ

(((
الرازي
حـمـاد
ّ
سمعت الفضل بن شاذان يقول يف أيب اخلري ،وهو صالح بن سلمة أيب ّ

(((
حممد الفضل يرتضيه ،ويمدحه وال يرتيض أبا سعيد
عيل  :كان أبو ّ
كام ُكنّي ،وقال ّ

اآلدمي ،ويقول :هو أمحق(((.
ّ

الغضائري له.
النجايش ،وتضعيف ابن
واملعتمد عندي التو ّقف فيه؛ لرت ّدد
ّ
ّ

=اشرتاكًا من اسم األب».

اخلراساين« :اعرتض عىل هذا االستظهار ّ
حممد بن سهل من أصحاب اجلواد
بأن صالح بن ّ
ّ
وهو غري ابن سهل ،فتذكّر».
((( الشهيد :يف اإليضاح« :زا َذ َو ْيه بالزاء والذال املعجمة وبعدها واو وبعدها ياء» .الحظ:
إيضاح االشتباه ،الرقم .332 :ما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود ،461 :الرقم،226 :
جامع الرواة .485/3 :فكنية صالح :أبو اخلري ،وال معنی لكون اسم أيب اخلري( :زاذويه)،
فمعناه علی ما أثبتناه :واسم أيب اخلري( :زاد به).
علـي.
حممد احلسن بن
ّ
((( وهو روی عن العامل .الكايف ،654/2 :ح .6وكذا كتب إىل أيب ّ
فضائل األشهر الثالثة ،103 :ح.91
«ملبسا».
((( يف املصدر:
ً
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.526 :
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،70 :الرقم.73 :
((( رجال ابن
ّ
((( (م ،ح ،عش ،ت ،حج ،س ،ش) زيادة« :بن» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
اخلراسانـي« :أي ّ
[القتيبي] املذكور».
حممد
(((
ّ
ّ
عيل بن ّ
الكش ،566 :الرقم.1068 :
((( رجال ّ يّ
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النييل األحول
الـحكَم
[ ]4/1436صالح بن َ
ّ

(((

ضعيف ،روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.

[ ]5/1437صالح بن ُع ْق َبة بن قيس بن سمعان بن أيب ربيحة((( موىل رسول

اهلل

(((

كذاب ٍ
روى عن أيب عبد اهللّ ،(((
غال ،ال يلتفت إليه(((.
عيل بن عط َّية األضخم
[ ]6/1438صالح بن ّ

برصي ،كان أخبار ًّيا ،وهو ضعيف(((.
حممد،
ّ
أبو ّ

النيلـي) .الكايف ،162/1 :ح ،581/4 ،3ح،5
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :صالح
ّ
 ،84/5ح ،269/6 ،3ح ،9كامل الزيارات ،140 :ح ،162 ،16ح ،164 ،5ح.1
اشـي ،316/2 :ح ،57الكايف،652/2 :
((( الحظ :املحاسن ،266/1 :ح ،350تفسري الع ّي ّ
ح ،2هتذيب األحكام ،296/3 :ح.5
َّجاشـي ،الرقم.533 :
((( رجال الن
ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه .كام ّ
((( (عة)« :ذبيحة» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن
َّجاشـي ،الرقم .532 :وكذا يف رجال
أيضا« :ربيحة» .الحظ :رجال الن
يف رجال الن
َّجاشـي ً
ّ
ّ
الربقي ،27 :من ال حيرضه الفقيه.511/4 :
ّ
((( وقع بعنوان( :صالح بن عقبة اخل ّياط) .الكايف ،354/6 :ح.15
القم ّي ،129/2 :املحاسن ،506/2 :ح،650
((( الحظ روايته عن الصادق يف :تفسري ّ
 ،534/2ح ،800الكايف ،263/5 :ح ،22/6 ،4ح ،344/6 ،5ح ،354/6 ،3ح،12
الرضا ،52/1 :ح .19كام أنّه
كامل الزيارات ،105 :ح ،140 ،4ذيل ح ،11عيون أخبار ِّ
روی عن الكاظم .الحظ :الكايف ،51/6 :ح ،2من ال حيرضه الفقيه ،493/3 :ح،4748
اخلصال ،123/1 :ح.116
الغضائري ،69 :الرقم.70 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال ابن
ّ
((( ما نقله ّ
الغضائري ،70 :الرقم.72 :
العالمة يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ
181

الباب الثاين :يف الآحاد
وفيه( :رجالن)
النهدي
[ ]1/1439صايد
ّ
الطياليس ،عن عبد
حممد بن خالد
الكش عن سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني ّ
ّ
روى يّ ّ

وحممد بن خالد
الرمحن بن أيب نجران ،عن ابن سنان ،عن أيب عبد اهللأنّه لعنه(((،
ّ

ال حيرضين حاله.

املزنـي
[ ]2/1440صباح((( بن قيس بن حييى
ّ

(((

الغضائري ،وقال :حديثه يف حديث أصحابنا،
زيدي ،قاله ابن
كويف،
حممد،
ّ
ّ
ّ
أبو ّ

ضعيف ،جيوز أن خيرج شاهدً ا(((.

الكش ،305 :الرقم.549 :
((( رجال ّ يّ
((( (حج)« :صياح» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الـم َزنيّ ) .بصائر الدرجات ،11/1 :ح،21/1 ،1
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :ص ّباح ُ
ح ،75/1 ،5ح ،79/1 ،1ح ،135/1 ،10ح ،141/1 ،3ح ،271-270/1 ،6ح،6
 ،305/1ح ،11الكايف ،398/1 :ح ،429/1 ،2ح ،42/3 ،82ح ،196/6 ،5ح،9
 ،344/8ح.542
الغضائري ،70 :الرقم .71 :وفيه( :صباح بن حييى املزنيّ ).
((( رجال ابن
ّ
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النجايش :إنّه ثقة ،روى عن الباقر والصادق(((و(((.
وقال
ّ

((( الحظ روايته عن الصادق يف :بصائر الدرجات ،79/1 :ح ،10اخلصال-600/2 :
الكش.44 :
 ،601ح .3وأ ّما روايته عن الباقر فالحظ :رجال يّ ّ
َّجاشـي ،الرقم .537 :وفيه« :صباح بن حييى» ،وانظر :اجلرح والتعديل،442/4 :
((( رجال الن
ّ
الرقم.1941 :
البخاري :صباح بن حييى
محاد يقول :قال
وقال ابن
كويف؛ سمعت بن ّ
ّ
ّ
عدي« :صباح بن حييى ّ

عدي :وصباح
عيل بن هاشم بن الربيد ،فيه نظر .قال ابن
ّ
عن احلارث بن حصرية رواه عنه ّ
ليس له إلاّ اليسري من الرواية عن احلارث بن حصرية ،وقد روى عن الصباح عيل بن هاشم بن
شيعي من مجلة شيعة الكوفة» .الكامل ،85-84/4 :الرقم ،933 :وانظر :ميزان
الربيد وهو
ّ
االعتدال ،306/2 :الرقم.3850 :
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يف ال�ضاد

وفيه( :رجل واحد)

حممد بن شيبان
[]1/1441
ّ
الضحاك بن ّ

(((و(((

الشيباين
أبو عاصم ،النبيل
البرصي ،عا ّم ّي(((.
ّ
ّ

((( (عش ،ل)« :سنان» .وما يف املتن موافق للمصدر.

((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :أيب عاصم النبيل) .املسرتشد ،184 :األمايل للمفيد،132 :
ح ،1كنز الفوائد.296/1 :
َّجاشـي ،الرقم .547 :وانظر :هتذيب التهذيب-395/4 :
((( هذا مأخوذ من رج��ال الن
ّ
.397
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يف الطاء

وفيه( :رجالن)

[ ]1/1442طلحة بن زيد

(((

الشامي ،ويقال:
دي
احلزري((( ،روى عن جعفر الصادق،(((
ّ
أبو اخلزرج الن َّْه ّ
ّ

عا ّم ّي املذهب(((.

برتي((( ،ويف آخر :إنّه عا ّم ّي املذهب ،إلاَّ
قال الشيخ
الطوسـي((( يف موضع :إنّه ّ
ّ

ّ
أن كتابه معتمد(((.

[ ]2/1443طاهر بن حاتم

قال الشيخ(((الطوسـي :إنّه ٍ
غال ّ
كذاب ،أخو فارس((( ،ويف موضع آخر :طاهر
ّ
ابن حاتم بن ماهويه ،روى عنه حممد بن عيسى بن َي ْقطنيٍ ،
غال(.((1
ّ
النهدي) .الحظ :املحاسن ،377/2 :ح،151
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :طلحة
ّ
 ،510/2ح ،6الكايف ،245/7 :ح.2
ثم الراء».
((( (عة) زيادة « :باحلاء املهملة ،والزايّ ،
ثم الراء».
الشهيد« :باحلاء املهملة والزاي ّ
((( الحظ :الكايف ،41/1 :ح1ـ ،43/1 ،2ح ،49/1 ،1ح ،216/1 ،6ح ،373/1 ،2ح،6
 ،129/2ح ،136/2 ،7ح ،268/2 ،24ح.1
«اخلزري».
«احلرزي» بدل:
َّجاشـي ،الرقم .550 :وفيه:
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
ّ
«الطوسـي».
((( (عش) مل ترد:
ّ
الطوسـي ،الرقم.1464 :
((( رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم ،372 :وانظر :تاريخ اإلس�لام ،194-193/11 :هتذيب الكامل:
 ،398-395/13الرقم.2968 :
((( (عش ،ش ،س) مل ترد« :الشيخ».
الطوسـي ،الرقم.5314 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.6156 :
( ((1رجال
ّ
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(((
ثم تغ ّيـر((( وأظهر القول
بالغلو(((.
ّ
وقال يف كتاب آخر :إنّه كان مستقيم ّ

القزويني ،أخو فارس ،كان فاسد
الغضائري :طاهر بن حاتم بن ماهويه
وقال ابن
ّ
ّ

املذهب ضعي ًفا ،وقد كانت له حالة استقامة ،كام كانت ألخيه ،ولكنّها ال تثمر(((و(((.

مطبعي.
((( (عة)« :مستقيم» .ولع ّله غلط
ّ
البهائي« :روی عنه يف الكايف يف باب أدنی املعرفة حدي ًثا عن الرجل ،والظاهر أنّه الكاظم
(((
ّ
وقالّ :
إن الرواية عنه يف حال االستقامة» .الحظ :الكايف ،86/1 :ح.2
((( الفهرست ،الرقم.255 :
((( الظاهر ّ
أن قوله« :ال تثمر» إشارة إلی أنّه مل تثبت وثاقته حتّی يف حال استقامته.
الغضائري ،71 :الرقم.74 :
((( رجال ابن
ّ
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يف العني

وفيه اثنا عرش با ًبا

علي
الباب الأ ّولّ (((:
وفيه( :ثامنية وعرشون اً
رجل)
عيل بن أيب محزة
[ّ ]1/1444

(((

كويف ،وكان قائد أيب
البطائني ،أبو احلسن ،موىل األنصار،
واسم أيب محزة :سامل
ّ
ّ

يسمى جعفر بن أيب محزة ،روى عن أيب احلسن موسى
بصري حييى بن القاسم ،وله أخ ّ

وعن أيب عبد اهلل ،(((وهو أحد عمد الواقفة(((.

((( (عة) زيادة« :يف».
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :ابن أيب محزة) .بصائر الدرجات ،110/1 :ح،205/1 ،4
ح ،232/1 ،3ح ،232/1 ،4ح ،472/1 ،6ح ،11وغريها.
((( الحظ روايته عن الصادق يف :املحاسن ،184/1 :ح ،229/1 ،186ح،317/2 ،163
ح ،514/2 ،38ح ،518/2 ،700ح ،718بصائر الدرجات ،161/1 :ح،257/1 ،33
ح ،329/1 ،2ح ،3الكايف ،31/1 :ح ،6الكايف ،104/1 :ح ،1وغريها .وأ ّما روايته عن
الكاظم ففي قرب اإلسناد ،312 :ح ،335 ،1214ح ،337 ،1238ح ،1240بصائر
ثم إنّه ورد
الدرجات ،95/1 :ح ،154/1 ،22ح ،346/1 ،8ح ،25الكايف ،38/1 :حّ .3
أن ذلك ّ
روايته عن الباقر إلاّ ّ
حمل تأ ّمل .الحظ :املحاسن ،231/1 :ح 179وقارنه مع

ايش ،293/2 :ح 78وقارنه مع شواهد التنزيل لقواعد
املحاسن ،136/1 :ح ،18تفسري الع ّي ّ
التفضيل ،456/1 :ح.483
«ثم
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .656 :وزاد بعد قوله« :عن أيب عبد اهللّ »
ّ
وقف».
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واقفي((( ،وقال أبو احلسن ّ
الطوسـي يف عدّ ة مواضع :إنّه
قال الشيخ
عيل بن
ّ
ّ

عيل بن أيب محزة ّ
كذاب((( ،متّهم ملعون ،قد((( ُرويت((( عنه أحاديث
احلسن بن ّ
فضالّ :

ّ
أستحل أن أروي عنه
كثرية ،وكتبت((( تفسري القرآن ك ّله من ّأوله إىل آخره إلاّ أنيّ ال
حدي ًثا واحدً ا(((.
عيل بن أيب محزة لعنه اهلل أصل الوقف ،وأشدّ اخللق عداوة
وقال ابن
ّ
الغضائريّ :

للو ّيل من بعد أيب إبراهيم.(((

الطوسـي ،الرقم.5049 :
((( الفهرست ،الرقم ،419 :رجال
ّ
«واقفي» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة) زيادة:
ّ
((( (عة)« :وقد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
رويت عنه أحاديث كثريةإىل آخر الكالم ،تقدّ م بعينه يف ولده احلسن.
((( الشهيد :قوله« :قد
ُ

وأول ما وقع يف اختيار
عيل ْ
وهمّ ،
والظاهر أنّه كالم واحد ورد يف شأن احلسن ،وإيراده يف شأن ّ
مرصح به ،وما هنا وقع تب ًعا
عيل باسمه ،ويف احلسن ّ
يرصح عند إيراده يف ترمجة ّ
الكش ،إلاّ أنّه مل ّ
يّ ّ
الكش ،552 :الرقم .1042
ملا هناك مع زيادة التصـريح فيه باسم ّ
عيل ،فل ُيعلم» .الحظ :رجال يّ ّ

والحظ :ترمجة احلسن يف الرقم.1337 :
األصوب .وما أثبتناه موافق
((( (ح ،هـ ،عش ،ش)« :كتب»( .م ،ت ،عة)« :كتبت عنه» ولع ّلها
َ
للمصدر.
نص
النص« :متّهم» ،بل إنّه ورد يف ّ
ثم إنه مل يرد يف هذا ّ
الكش ،404 :الرقمّ .756 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،403 :الرقم.755 :
آخر .الحظ :رجال يّ ّ
الغضائري ،83 :الرقم .107 :وقال الشيخ يف الكالم عىل الواقفة« :روى الثقات
((( رجال ابن
ّ
ّ
القندي ،وعثامن بن
البطائني ،وزياد بن مروان
عيل بن أيب محزة
ّ
ّ
أن ّأول من أظهر هذا االعتقاد ّ
الرؤايس ،طمعوا يف الدنيا ومالوا إىل حطامها ،واستاملوا قو ًما فبذلوا هلم شي ًئا مما اختانوه
عيسى
ّ
حممد بن أمحد ،عن
حممد بن حييى الع ّطار ،عن ّ
حممد بن يعقوب ،عن ّ
ثم روی عن ّ
من األموالّ .
حممد بن مجهور ،عن أمحد بن الفضل ،عن يونس بن عبد الرمحن ،قال :مات أبو إبراهيم،
ّ
وليس من ُق ّوامه أحد إلاّ وعنده املال الكثري وكان ذلك سبب وقفهم ،وجحدهم موته ،طم ًعا يف
عيل بن أيب محزة ثالثون ألف
األموال! كان عند زياد بن مروان
ّ
القندي سبعون ألف دينار ،وعند ّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد=،
دينار» .الغيبة .64-63 :وروی الصدوق قري ًبا منه« :عن ّ
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حممد بن مجهور عن أمحد بن
حممد بن حييى الع ّطار عن أمحد بن احلسني بن سعيد عن ّ
=عن ّ
الرضا ،113-112/1 :ح ،2علل الرشائع،235/1 :
الفضل عن يونس» .عيون أخبار ِّ
حممد بن أيب نرص،
حممد بن أمحد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
ثم إنّه روی الشيخ بإسناده عن ّ
حّ .1
عيل بن أيب محزة ،عن أيب احلسن ،قال :قلت لهّ :
إن أيب هلك وترك جاريتني
عن احلسن بن ّ
قد د ّبرمها ،وأنا ممّن أشهد هلام وعليه دين كثري فام رأيك؟ فقال :ريض اهلل عن أبيك ورفعه مع
حممد وأهله ،قضاء دينه خري له إن شاء اهلل تعاىل» .هتذيب األحكام ،262/8 :ح.16
ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن
ثنا
قال:
ّل،
ك
املتو
بن
موسى
بن
د
حمم
عن
الصدوق،
رواه
وما
«حدّ
ّ
ّ
عيل بن أيب محزة،
عيل ّ
أمحد بن ّ
اخلزاز ،قال :خرجنا إىل مكّة ومعنا ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
عيل ابنه وقد
ومعه مال ومتاع ،فقلنا ما هذا؟ فقال :هذا للعبد الصالح ،أمرين أن أمحله إىل ّ
الرضا ،29/1 :ح .19ومحلها الصدوق علی كون ذلك يف حياة
أوىص إليه» .عيون أخبار ِّ
الكاظم وقالّ :
عيل بن أيب محزة أنكر ذلك بعد وفاة موسى بن جعفر وحبس املال عن
«إن ّ
األول ّ
عيل بن أيب محزة كان كأبيه واقف ًّيا ،فإن كان املراد
الرضا .كام أجيب عن ّ
ِّ
بأن احلسن بن ّ
ثم أبوه
يدركه،
مل
فهو
الكاظم
به
املراد
كان
وإن
عنه،
يروي
ال
فهو
ضا
الر
فيه
احلسن
بأيب
ّ
ِّ
حممد وآله وأهله،
كان ًّ
للرضا فكيف يقول هو أو أبوه :ريض اهلل عن أبيك ورفعه مع ّ
عدوا ّ
نارا ،فال بدّ ّ
أن املراد بأيب
الكش  :إنّه رضب يف قربه رضبة اشتعل قربه ً
وقال ِّ
الرضا كام روى يّ ّ
محزة فيه أبو محزة الثام ّيلّ ،
عيل بن أيب محزة عن احلسني بن أيب
وأن األصل يف قوله :عن احلسن بن ّ
محزة الثام ّيل ،ومات يف عصـر الكاظم ال هذا» .النجعة يف رشح اللمعة.48/10 :
تنبيه:

الطوسـي،
الكويف .رجال
عيل بن سامل
ّ
ّ
إنّه ورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادقّ :
التفريش حّ
عيل بن سامل ذكرناه
الس ّيد
الرقم .3437 :وجزم ّ
عيل بن أيب محزة حيث قالّ :
باتاده مع ّ
ّ
عيل بن
بعنوان ( :ابن أيب محزة) .نقد ِّ
الرجال ،263/3 :رقم .3579 :إلاّ أنّه ذكر بعده مبارش ًة ّ
الكويف وذكر أنّه من أصحاب الصادق ومل يع ّلق عليه ،وهو ظاهر يف عدم حّاتاد املذكور
سامل
ّ
الرجال ،263/3 :الرقم.3580 :
يف أصحاب الصادق مع
البطائني .نقد ِّ
ّ
وهكذا ذهب إلی حّ
البهبهاين
املجليس .روضة املتّقني .399/14 :ولك ّن الوحيد
االتاد املح ّقق
ّ
ّ
عيل بن أسباط؛ ألنّه يروي
قال بعد أمره بالتأ ّمل« :ولع ّله أخو يعقوب وأسباط ابنَي ساملّ ،
وعم ّ
عنه يف كتب األخبار» .تعليقة علی منهج املقال.233 :
اخلوئيّ :
عيل بن أيب محزة وإن كان اسمه سالـماً  ،إلاّ أنّه غري معروف هبذا=
الس ّيد
ّ
وقال ّ
«إن والد ّ
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عيل بن اخل ّطاب
[ّ ]2/1445

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ

عيل بن خ ّطاب ،وكان واقف ًّيا(((.
الكش :عن محدويه عن احلسن بن موسى ،عن ّ
قال يّ ّ

املكاري
عيل بن سعيد
ّ
[ّ ]3/1446

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
بعيل بن أيب محزة ،علی ّ
البطائني قبل هذا
عيل بن أيب محزة
ّ
أن الشيخ ذكر ّ
=االسم ،وإنّام يعرف ّ
بالكويف ،فكيف يمكن احلكم حّ
باتادمها»؟! معجم رجال احلديث:
بفصل قليل ،ووصف الثاين
ّ
 ،37/13رقم.8157 :

أقول :العمدة يف االستدالل غري معرفته هبذا االسمّ ،
وإن التكرار هبذا النحو يف رجال الشيخ
ِ
ليس بغريب ،بل ّ
الس ّيد
اخلوئي فيام ُحكي عنه يف
إن (رجاله) مل ّ
ّ
يدون تدوينًا هنائ ًّيا ،هذا ولكن ّ
تقريرات بحثه الشـريف ذهب إلی ّ
عيل بن أيب
(عيل بن سامل) هو ّ
أن الذي يف الروايات بعنوانّ :
البطائني ،وقالّ :
الكويف
عيل بن سامل
عيل بن أيب محزة
محزة
ّ
ّ
ّ
البطائني ،وبني ّ
عيل بن سامل مر ّدد بني ّ
«إن ّ
علی ما ذكره الشيخ يف رجاله ،ومع الرت ّدد ال بدّ من محل الراوي علی من هو معروف وله رواية،
النرصاف اللفظ إليه ال محله علی املجهول الذي مل ُيعلم له رواية ،ولو يف مورد واحد كام هو احلال
يف املقام ،حيث ذكروا ّ
الكويف جمهول وليس له رواية حتّی يف مورد ،وهذا بخالف
عيل بن سامل
ّ
أن ّ
الرواية وقد ذكرنا يف بعض املواضع ّ
أن اللفظ واالسم إذا دارا بني شخصني
البطائني ،فإنّه كثري ِّ
ّ
كثريا ،إذ من البعيد جدًّ ا أن يكون اسم
أحدمها معروف كثري ِّ
الرواية واآلخر جمهول كام يتفق هذا ً
خمتصا به ،ومل يكن له َس ّمي أصلاً ال بدّ من محله علی املعروف؛ ألنّه الذي ينرصف إليه
الراوي ًّ
اللفظ» .موسوعة اإلمام
النوري إلی غري معرفته هبذا
اخلوئي .82/10 :وقد استند املحدّ ث
ّ
ّ
عمن زعم حّاتادمها .الحظ :خامتة مستدرك الوسائل .448/5 :وقد ذهب مجاعة
االسم إجاب ًة ّ
إلی جمهول ّيته .جممع الفائدة ،217/1 :استقصاء االعتبار ،81/3 :مفتاح الكرامة.335/4 :

الطوسـي ،الرقم.5083 :
((( رجال
ّ
ثم ّ
ّ
ثم
إن ابن داوود نقل عن الشيخ
ـي أنّه ّ
برتي ّ
والكش ّ
الكش ،469 :الرقمّ .895 :
((( رجال ّ يّ
استبصـر .رجال ابن داوود .531 :ومل نعثر علی ما ذكره.
الطوسـي ،الرقم.5084 :
((( رجال
ّ
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(((
اجلرمي
الطاطري
عيل بن احلسن
ّ
ّ
[ّ ]4/1447

(((و(((

(((
فقيها
ويسمى
الطاطري؛ لبيعه ثيا ًبا يقال هلا الطاطر ّية ،يكنّى أبا احلسن ،وكان ً
ّ
ّ

واقفي املذهب((( ،من وجوه الواقفة(((،
ثقة يف حديثه((( ،من أصحاب الكاظم،
ّ

(((
(((
حممد بن سامعة َ
علـي شديد
مي ،ومنه تع ّلم  ،وكان ّ
احل َضرْ ّ
وهو أستاذ احلسن بن ّ

العناد يف مذهبه ،صعب العصب ّية عىل من خالفه من اإلمام ّية(.((1

عيل بن أمحد بن َأ ْش َيم -بفتح اهلمزة ،وسكون الشني املعجمة ،وفتح
[ّ ]5/1448

الياء املن ّقطة حتتها نقطتان -من أصحاب الرضا ،جمهول(.((1
القاشاين
حممد
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]6/1449

(((1

((( (عش ،س)« :احلسني» .وما يف املتن موافق للمصادر.
«احلرمي» .وما أثبتناه موافق للمصادر.
((( (عة):
ّ
(الطاطري) .هتذيب األحكام ،139/5 :ح،379/5 ،131
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
اجلرمي) .هتذيب األحكام ،342/5 :ح،351/5 ،99
(عيل بن احلسن
ّ
ح .237وكذا بعنوانّ :
(اجلرمي) .هتذيب األحكام ،308/5 :ح،51
ح ،279/9 ،133ح .21وكذا بعنوان:
ّ
 ،337/5ح ،347/5 ،76ح.116
«سمي».
((( (ش ،س ،ت)ّ :
َّجاشـي ،الرقم.667 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.5085 :
واقفي املذهب» من رجال
((( قوله« :من أصحاب الكاظم
ّ
ّ
((( (عة)« :الواقف ّية» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :أستاذ».
َّجاشـي ،الرقم.667 :
((( من قوله« :من وجوه الواقفة» إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
( ((1م��ن ق��ول��ه« :وك���ان ّ
ع�لي ش��دي��د ال��ع��ن��اد» إل��ی هنا م��أخ��وذ م��ن ال��ف��ه��رس��ت ،ال��رق��م:
.391
الطوسـي ،الرقم.5308 :
( ((1رجال
ّ
«القاسانـي».
(( ((1هـ ،عش ،ش):
ّ
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أصبهاين((( ،من ولد زياد موىل عبيد اهلل(((بن ع ّباس ،من آل خالد بن األزهر،
ّ

ضعيف ،قاله((( الشيخ(((.
ٌ

(((
علـي بن شرية -بالشني
ثم((( قال:
من أصحاب أيب جعفر الثاين اجلوادّ ، 
ّ

املعجمة((( املكسورة ،والياء الساكنة املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء -ثقة ،من أصحاب
اجلواد ،(((والذي يظهر لنا أنّـهام واحد(((؛ ّ
حممد بن شرية
ألن
ّ
علـي بن ّ
النجايش قالّ :
«أصفهانـي».
((( (م ،هـ ،س):
ّ
((( (عة)« :عبد اهلل» .وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة)« :قال».
((( (عة) زيادة « :و»( ،هـ ،م) زيادة« :إنّه».
الطوسـي ،الرقم.5714 :
((( رجال
ّ
«ثم».
((( (س ،ح) :مل تردّ :
((( (عة) :مل ترد« :املعجمة».
الطوسـي ،الرقم.5713 :
((( بل يف أصحاب اهلادي .رجال
ّ
اخلراساين« :اعرتض عىل هذا االستظهار ّ
بأن الشيخ مل يذكر يف باب أصحاب اجلواد
(((
ّ
القاشاين
حممد
عيل بن شرية ثقة،
وعيل بن ّ
ّ
ّ
شي ًئا ،وإنّام ذكر يف باب أصحاب اهلادي وقالّ :
ضعيف .وهذا ينادي باملغائرة».
أقول:

حممد بن شرية .قال
عيل بن ّ
عيل بن شرية الثقة مع ّ
إنّه وقع الكالم يف حّاتاد اجلميع أو تغاير ّ
مكثرا فاضلاً  ،واضطرب
حممد بن شرية
القاشاين أبو احلسن كان ً
فقيها ً
«عيل بن ّ
ّ
ابن داوودّ :
الرضا وقال :ضعيف ،وتارة يف أصحاب
مرتني :تارة يف أصحاب ِّ
كالم الشيخ فيه فذكره ّ
حممد بن عيسى ،وذكر أنّه سمع منه مذاهب
اجلواد وقال :ثقة( .جش) :غمز عليه أمحد بن ّ
منكرة ،وليس يف كتبه ما ّ
يدل عىل ذلك» .رجال ابن داوود ،486 :الرقم.342 :
أق��ول :يف كالمه وكذا كالم العلاّ مة سهو ،فالشيخ ذكرمها يف أصحاب اهلادي فقط
الرضا ،واآلخر يف أصحاب اجلواد كام فعله ابن داوود ،وال ذكرمها
ال أحدمها أصحاب ِّ
بمهم يف املقام .فالذي يظهر من ابن داوود
يف أصحاب اجلواد كام فعله العلاّ مة .ولكن هذا ليس
ّ
الرجال=،271/3 :
رصح العلاّ مة حّاتادمها ،وقريب منهام يف كلامت اآلخرين .الحظ :نقد ِّ
وبه ّ
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ً
حممد
مكثرا من احلديث،
القاشاين((( ،أبو احلسن ،كان ً
فاضال ،غمز عليه أمحد بن ّ
فقيها ً
ّ
ابن عيسى ،ذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ،وليس يف كتبه ما ّ
يدل عىل ذلك ،له كتب

أخربنا((( ّ
القاشانـي بكتبه(((.
حممد بن شرية
ّ
عيل بن ّ
عيل بن رميس
[ّ ]7/1450
بغدادي ،ضعيف(((.
ّ

املروزي
زاعي
عيل بن جعفر بن الع ّباس الـخُ
ّ
ّ
[ّ ]8/1451

حممد
العسكري،
واقفي(((.
ّ
من أصحاب أيب ّ
ّ
عيل بن وصيف
[ّ ]9/1452

أبو احلسني((( الناشئ ،كان متكلّماً
جمو ًدا ،وكان يتك ّلم عىل مذهب أهل
شاعرا ّ
ً
=الرقم ،3603 :روضة املتّقني .399/14 :وقال حفيد الشهيد« :ربام يظ ّن ّ
عيل
أن قول الشيخّ :
ابن شرية ثقة ،وقع فيه تصحيف من الكاتب ،وإنّام هو (يق) واملعنىّ :
عيل بن شرية يقال له
أن ّ
اخلوئي ذهب إلی التغاير
والس ّيد
حممد
ّ
القاشاين» .استقصاء االعتبارّ .419 418/3 :
عيل بن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بعيل الذي هو ثقة
ى
فاملسم
ببعيد،
ليس
هو
كام
واحد،
رجل
بشرية
ى
املسم
أن
م
ل
س
لو
ّه
ن
«إ
وقال:
ّ
ّ
ّ
ولده ،ومن هو ضعيف حفيده ،ومل تقم قرينة عىل حّ
ثم نقل كالم العلاّ مة وقال:
االتاد بوجهّ .
َّجاشـي داللة عىل حّ
االتاد ،بل إنّه ّ
يدل عىل ّ
القاشاين ،حفيد
حممد
ليس يف كالم الن
عيل بن ّ
ّ
ّ
أن ّ
شرية ،فمن أين يستكشف ّ
حممد بن شرية» .معجم رجال
عيل بن ّ
عيل بن شرية ،متّحد مع ّ
أن ّ
احلديث ،160/13 :الرقم.8446 :
سهوا ،فتأ ّمل».
حممد بن شرية إلخ) ،كأنّه منقول من الن
(((
َّجاشـي ً
ّ
علـي بن ّ
البهائي« :قوله( :أخربنا ّ
ّ
حممد بن احلسن ،عن سعد ،عن» ،وهو موافق
((( (عة) زيادة« :
علـي بن أمحد بن طاهر ،عن ّ
ّ
للمصدر إلاّ ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
َّجاشـي ،الرقم.669 :
((( رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.5737 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5880 :
((( رجال
ّ
((( (ح ،عة)« :احلسن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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الظاهر يف الفقه(((.
الكويف
عيل بن أمحد
ّ
[ّ ]10/1453

الطوسـي عنه((( :إنّه كان إمام ًّيا مستقيم الطريقة،
يكنّى أبا القاسم ،قال الشيخ
ّ

الغلو والتخليط ،وله مقالة تنسب
وصنّف كت ًبا((( كثرية سديدة((( ،وصنّف كتا ًبا يف
ّ

النجايش :إنّه كان يقول إنّه من آل أيب طالب ،وغال يف آخر ُع ُمره ،وفسد
إليه((( .وقال
ّ
مذهبه ،وصنّف كت ًبا كثرية أكثرها عىل الفساد ،توفيّ بموضع يقال له :كرمي ،بينه وبني

ً
فرسخا ،يف مجادى((( األوىل((( سنة اثنتني ومخسني وثالثامئة،
شرياز((( نيف وعشـرون
((( ّ
كل ما نقله ّ
الذهبي« :الناشئ
العالمة يف املتن مأخوذ من الفهرست ،الرقم .383 :وقال
ّ
عيل بن عبد اهلل بن وصيف احللاّ ء.
الصغري ،من فحول الشعراء ،ورؤوس الشيعة ،أبو احلسن ّ
أخذ الكالم عن إسامعيل بن نوبخت ،وغريه .وصنّف التصانيف ،واحل�ّل�اّ ء  :صانع حلية
النحاس.
وهو القائل:

َ
امل����ل����وك ف���إنَّ�م�ا
ع���ات���ب���ت
إذا أن�����ا
ُ
ِ
ال��ع��ت��اب أمل تك ْن
وه��ب�� ُه ارع���وى بعد

ُّ
أح���رف���ا
أخ�����ط ب��أق�لام��ي ع�ل�ى امل�����اء
ُ
ف����ص����ارت ت��ك�� ُّل��ف��ا
م����و َّدت����ه ط��ب�� ًع��ا
ْ

ثم طال عمره ،ومدح سيف الدولة والكبار،
وقد ُروي بالكوفة ديوانه ،وأخذ عنه املتن ّبيّ ،
وعاش أزيد من تسعني سنة .مات يف صفر سنة مخس وستّني وثالثامئة» .سري أعالم النبالء:
 ،222/16الرقم.155 :
((( (عة) مل ترد« :عنه».
((( (ت ل ،عة)« :كتا ًبا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
املخمسة».
«ثم خلط وأظهر مذهب
ّ
((( يف املصدر زيادةّ :
((( الفهرست ،الرقم.390 :
((( (س)« :الشرياز» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ت ،س)« :مجيدي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«األول» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ح ،عش ،هـ):
ّ
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وهذا الرجل تدّ عي له ال ُغالة((( منازل عظيمة(((.
الكويف املدّ عي ال َع َلو ّية(((ّ ،
كذاب
عيل بن أمحد ،أبو القاسم
وقال ابن
ّ
ّ
الغضائريّ :

ٍ
غال ،صاحب بدعة ومقالة ،رأيت له((( كت ًبا كثرية ال يلتفت إليه(((.

املخمس صاحب البدع املحدَ ثة ،وا ّدع��ى أنّه من بني ه��ارون بن
أق��ول :وهو
ّ

أن((( عند ال ُغالة لعنهم اهلل((( ّ
الكاظم ،ومعنى التخميس ّ
الفاريس واملقداد
أن سلامن
ّ
الضمري ،هم املوكّلون بمصالح العامل ،تعاىل اهلل عن
وعماّ ر وأبا ذر وعمرو((( بن أم ّية
ّ

كبريا(((.
ذلك ُع ًّ
لوا ً

املدائني
حممد
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]11/1454

عا ّم ّي املذهب(.((1

العلوي
عيل بن أمحد
العقيقي -بالقاف بعد العني املهملة ،وبعد الياء
ّ
ّ
[ّ ]12/1455

املن ّقطة حتتها نقطتان -قال الشيخ
الطوسـي :أخربنا أمحد بن عبدون ،عن الرشيف أيب
ّ
األعرجي.
عل
ّ
((( يف األصل(الغالت) بالتاء املمدودة ،والصواب بالتاء املربوطة .د .يّ
َّجاشـي ،الرقم.691 :
((( رجال الن
ّ
«الغلو»( .ت ،هـ)« :الغلو ّية» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
((( (س) مل ترد« :له» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،82 :الرقم.104 :
((( رجال ابن
ّ
((( (عة) مل تردّ :
«أن».
((( (هـ ،س) زيادة« :تعالی».

((( (عة)« :عمرو» .وما أثبتناه موافق ملا يف رجال ابن داوود ،480 :الرقم .318 :وهو الصواب.
الحظ :إعالم الورى.227/1 :
املخمسة انظر :املقاالت والفرق.59-56 :
((( يف
ّ
( ((1هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.406 :
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العقيقي ،قال ابن عبدون :يف أحاديث
عيل بن أمحد
ّ
حممد احلسن بن ّ
ّ
حممد بن حييى ،عن ّ
العقيقي مناكري(((.
ّ

عيل بن حزور ،باحلاء املهملة ،والزاي املفتوحتني ،والواو املشدّ دة،
[ّ ]13/1456

أخريا.
والراء ً

عيل بن فضال عنه،
الكش :قال ّ
عيل بن احلسن بن ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ
قال يّ ّ

بمحمد((( ابن احلنف ّيةّ ،إال أنّه كان من رواة الناس(((.
قال:كان يقول
ّ
اهلاشمي
عيل بن حسان بن كثري
ّ
[ّ ]14/1457

عيل بن حسان؟ فقال(((:
قال ّ
عيل بن احلسن بن فضال عن ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ

اهلاشمي فإنّه يروي
الواسطي فهو ثقة ،وأ ّما((( الذي عندنا يشري إىل
عن أيهّ ام سألت أ ّما
ّ
ّ
عمه عبد الرمحن بن كثري فهو ّ
أيضا ،مل يدرك أبا احلسن(((و(((.
كذاب ،وهو
واقفي ً
ّ
عن ّ

الغضائريّ :
حسان بن كثري موىل أيب جعفر الباقر ،أبو احلسن.
وقال((( ابن
ّ
عيل بن ّ
يروي عن عمه عبد الرمحنٍ ،
غال ضعيف ،رأيت له كتا ًبا سماّ ه تفسري الباطن ،ال يتع ّلق
ّ
عمه(((.
من اإلسالم بسبب ،وال يروي إلاّ عن ّ
((( الفهرست ،الرقم.425 :
«ملحمد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«حممد»( .ت ،ش):
ّ
((( (ح)ّ :
الكش ،314 :الرقم ،567 :وانظر :هتذيب التهذيب ،262-261/7 :الرقم.508 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :قال».
((( (ش) مل يرد« :و» .وما يف املتن موافق للمصدر.
اخلراسانـي« :إذا كان مل يدرك أبا احلسن فكيف يكون واقف ًّيا؟ سواء ُأريد بأيب احلسن
(((
ّ
الرضا.»
موسى كام هو الظاهر أم ِّ
الكش ،452-451 :الرقم.851 :
((( رجال ّ يّ
((( (حج ،ب) مل ترد« :و».
الغضائري ،77 :الرقم.88 :
((( رجال ابن
ّ
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الغضائري((( :ومن أصحابنا ّ
وقال ابن
الواسطي ،ثقة ثقة(((.
حسان
ّ
ّ
عيل بن ّ
عيل بن
حسان بن كثري
وقال
اهلاشمي ،موىل ع ّباس بن ّ
ّ
عيل بن ّ
حممد بن ّ
النجايشّ :
ّ

عبد اهلل بن الع ّباس((( ،ضعيف جدًّ ا ،ذكره بعض أصحابنا يف الغالة ،فاسد االعتقاد(((.
األزدي
محاد
ّ
عيل بن ّ
[ّ ]15/1458

بالغلو ،الذي روى((( كتاب األظ ّلة(((.
حممد بن مسعود :إنّه متّهم
ّ
قال ّ
عيل بن وهبان
[ّ ]16/1459

عيل بن وهبان كان واقف ًّيا(((.
قال محدويه :حدّ ثنا احلسن بن موسى ،قالّ :

عيل بن حسكة ،باحلاء والسني املهملتني.
[ّ ]17/1460

حممد
العسكري.(((
ّ
عيل بن ّ
الكش يف الغالة يف وقت ّ
ذكره يّ ّ
((( (م ،س ،ش ،عش ،هـ) مل ترد« :و».
الغضائري ،77 :ذيل الرقم.88 :
((( رجال ابن
ّ
َّجاشـي ذكر ّ
اخلوئيّ :
أن ّ
علـي بن عبد
«إن الن
الس ّيد
حممد بن ّ
حسان موىل ع ّباس بن ّ
عيل بن ّ
ّ
ّ
((( قال ّ
ٍ
الغضائري فذكر أنّه موىل أيب جعفر ،وبينهام تناف ظاهر ،وال يبعد
اهلل بن الع ّباس ،وأ ّما ابن
ّ
َّجاشـي هو الصحيحّ ،
فإن موىل أيب جعفر ،هو عبد الرمحن بن كثري،
أن يكون ما ذكره الن
ّ
الغضائري التبس عليه األمر فتخ ّيل ّ
ّ
حسان ،واهلل العامل».
وكأن ابن
ّ
عيل بن ّ
أن موىل أيب جعفر هو ّ
معجم رجال احلديث ،339/12 :الرقم.7998 :
الواسطي يف القسم
حسان
أيضا :ترمجة
((( رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .660 :والحظ ً
ّ
علـي بن ّ
ّ
ّ
األول من الكتاب ،ففيه ما يرتبط باملقام .الحظ الرقم.540 :
ّ
((( ( .ح ،ش) زيادة « :له» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،375 :الرقم.703 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،468 :الرقم.891 :
((( رجال ّ يّ
الكش.516 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
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عيل بن حديد بن حكيم
[ّ ]18/1461

يعول عىل ما ينفرد بنقله.
ض ّعفه شيخنا يف كتاب االستبصار((( والتهذيب((( ،ال ّ
وقال
فطحي من أهل الكوفة ،وكان أدرك
الكش :قال نرص بن الصباح :إنّه
ّ
يّ ّ
الرضا.(((
((( االستبصار ،95/3 :ذيل ح .9وقريب منه يف االستبصار ،40/1 :ذيل ح.7
((( هتذيب األحكام ،101/7 :ذيل ح.41
حممد ،عن
الكش ،570 :الرقم .1078 :وقال يف ترمجة هشام بن احلكم:
«علـي بن ّ
ّ
((( رجال ّ يّ
عيل بن راشد ،عن أيب جعفر الثاين قال :قلت :جعلت فداك قد
أمحد بن ّ
حممد ،عن أيب ّ
يّ
عيل بن حديد.
اختلف أصحابنا
فأصل خلف أصحاب هشام بن احلكم؟ قال :يأبى عليك ّ
عيل بن حديد فقلت له :يّ
نصل خلف أصحاب هشام بن
قلت :فآخذ بقوله؟! قال :نعم .فلقيت ّ
احلكم؟ قال :ال» .رجال ّ
ـي ،279 :الرقم.499 :
الكش ّ
القم ّي ،قال:
القالنيس
حممد
حممد ّ
عيل بن ّ
ّ
وقال يف ترمجة يونس« :آدم بن ّ
البلخي ،قال :حدّ ثني ّ
ّ
محاد ،عن أيب
القم ّي ،عن يعقوب بن يزيد ،عن أبيه يزيد بن ّ
حممد بن عيسى ّ
حدّ ثني أمحد بن ّ
أصل خلف َمن ال أعرف؟ فقال :ال ّ
احلسن قال :قلت له :يّ
تصل إلاّ خلف من تثق بدينه،
فقلت له :يّ
عيل بن حديد ،قلت :آخذ
أصل خلف يونس وأصحابه؟ فقال :يأبى ذلك عليكم ّ
عيل بن حديد عن ذلك؟ فقال :ال ّ
تصل خلفه وال خلف
بذلك يف قوله؟ قال :نعم ،قال :فسألت ّ
أصحابه» .رجال ّ
ـي ،496 :الرقم.951 :
الكش ّ
أن تضعيفه ليس من جهة عدم الوثاقة ،بل الظاهر ّ
هذا ولك ّن الذي يظهر بعد التأ ّمل التا ّم ّ
أن
تضعيفه من جهة مواضعه يف األمور السياس ّية واالجتامع ّية ،ويظهر لك صدق ما قلنا بمالحظة
الكش ،ونحن نقلناه
ما نقله يّ ّ
الكش ترمجة هشام بن احلكم ويونس بن عبد الرمحن يف رجال يّ ّ
الس ّيد بحر
الس ّيد
ّ
املددي ُمدّ ظ ّله يف جملس درسه إشارة عابرة .وقال ّ
آن ًفا .وقد أشار إلی ذلك ّ
العلوم :وممّا يشري إلی الوثوق به مع كثرة رواياته وسالمتها رواية الثقات واألجلاّ ء عنه كابن

وحممد بن احلسني بن
حممد بن عيسی ،واحلسني بن سعيد
وعيل بن مهزيارّ ،
أيب عمري ،وأمحد بن ّ
ّ
عيل بن احلسن بن فضال لكتابه وقد
أيب اخل ّطاب،
ّ
وحممد بن عبد اجل ّبار وغريهم .وكذا رواية ّ
َّجاشـي :إنّه ّ
قل ما روی عن ضعيف .وأ ّما الطعن عليه بالفطح ّية ،فإنّام جاء من نرص بن
قال الن
ّ
ٍ
الكش وغريه فال اعتداد بقوله ،وقد تقدّ م ما يضعف الطعن هبا=،
صباح ،وهو غال كام شهد به يّ ّ
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(((
اجلراذيني -بالراء بعد اجليم ،والذال املعجمة
عيل بن الع ّباس
ّ
[ّ ]19/1462

الرازي
بعد األلف ،قبل((( الياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،وبعدها النون-
ّ

بالغلو ،و ُغمز عليه ،ضعيف جدًّ ا ،له تصنيف يف املمدوحني واملذمومني ّ
يدل
ُرمي
ّ

عىل خبثه وهتالك مذهبه ،ال ُيلت َفت إليه ،وال ُيعبأ بام رواه(((.
عيل بن عمر األعرج
[ّ ]20/1463

الكويف ،كان صاحب زكر ّيا املؤمن ،وكان واقف ًّيا ضعي ًفا يف احلديث(((.
أبو احلسن،
ّ
عيل بن أيب صالح
[ّ ]21/1464

حممد ،يل ّقب بزرج -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة املضمومة ،والزاي
واسم أيب صالح ّ

كويف ،حنّاط ،باحلاء املهملة.
املضمومة ،والراء الساكنة ،واجليم -يكنّى أبا احلسنّ ،
النجايش :مل يكن بذلك يف املذهب واحلديث ،وإىل الضعف ما هو(((و(((.
قال
ّ

حممد بن جعفر((( بن َعنْ َبسة -بالعني املهملة ،والنون قبل
عيل بن ّ
[ّ ]22/1465

العسكري
الباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة ،والسني املهملة احلدّ اد باحلاء املهملة-
ّ

=لرجوع الفطح ّية عن مقالتهم إلاّ
نادرا بعد بقائهم عليها مع اعرتافهم بإمامة الكاظم ومن
ً
بعده ،وظهور إنكارهم إلمامة عبد اهلل بن جعفر» .الفوائد الرجال َّية406/1 :ـ.405
((( (ح ،ت)« :ع ّباس».
((( (عة)« :وقبل».
«علـي بن الع ّباس
َّجاشـي:
الغضائري ،79 :الرقم .95 :وقال الن
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.668 :
بالغلو ،و ُغمز عليه ،ضعيف جدًّ ا» .رجال الن
الرازي ُرمي
اجلراذيني
ّ
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.670 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال الن
ّ
ضعف ما».
البهائي« :أي يميل إلی الضعف ،ولكن ما هو بضعيف بل فيه
(((
ٌ
ّ
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.675 :
العالمة يف املقام مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (ش) مل ترد« :بن جعفر» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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أبو احلسن ،قال أبو عبد اهلل بن ع ّياش :يقال له ابن ريذويه -بالراء املكسورة،

والياء املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة ،والذال املعجمة املفتوحة ،والواو املفتوحة ،والياء
املن ّقطة حتتها نقطتان الساكنة -مضطرب املذهب((( ،ضعيف ،روى عن الضعفاء

ال ُيلت َفت إليه(((.

حممد بن عاصم بن زيد بن عمرو بن عوف بن
عيل بن عبد اهلل بن ّ
[ّ ]23/1466

احلارث بن هالة((( بن أيب هالة((( الن ّباش

عيل بن عبد
باخلدجيي ،وهو األصغر ،ولنا
أبو احلسن ،املعروف
ّ
ّ
اخلدجيي األكرب ّ

اخلدجيي؛ ألنّه ينسب إىل
عيل بن عبد اهلل((( .إنّام قيل له
ّ
املنعم بن هارون ،روى عنه وهذا ّ
(((
ولد أيب هالة الن ّباش
النبي(((؛ كان ضعي ًفا
ّ
األسيدي  ،الذي كان زوج خدجية قبل ّ

فاسد املذهب((( ،له مقالة ،ال يلتفت إليه وال يرتفع به(((.

((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.686 :
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،81 :الرقم.101 :
((( من قوله« :ضعيف» إلی آخره مأخوذ من رجال ابن
ّ
((( (م ،ح ،عش ،ت ،س)« :أهالة» .وما يف املتن موافق للمصدر ،وهو الصواب.

قال ابن حجر« :اسم أيب هالة هند بن الن ّباش بن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سالمة بن غذى
ابن جردة بن ُأس ّيد بن عمرو بن متيم» .اإلصابة ،406/6 :الرقم.8935 :
((( (م ،ح ،عش ،ت ،س)« :أهالة» .الحظ :اهلامش السابق.
َّجاشـي ،الرقم.692 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
«األسدي» .وهو موافق للمصدر؛ إلاّ ّ
أن الصواب ما أثبتناه .الحظ :اهلامش
((( (عش ،ح ،عة):
ّ
السابق.
الغضائري ،82 :الرقم.102 :
((( هذه الفقرة مأخوذة من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.692 :
((( قوله « :كان ضعي ًفا فاسد املذهب» مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،82 :الرقم:
((( قوله « :له مقالة ،ال ُيل َت َفت إليه وال يرتفع به» مأخوذ من رجال ابن
ّ
.102
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القريش
عيل بن عبد اهلل بن عمران
ّ
[ّ ]24/1467

بامليموين ،كان غال ًيا ضعي ًفا((( ،فاسد املذهب
املخزومي ،املل ّقب
أبو احلسن،
ّ
ّ
والرواية(((.
حممد بن يزداد((( -بالزاي بعد الياء املن ّقطة حتتها
عيل بن صالح بن ّ
[ّ ]25/1468
نقطتان ،والدال املهملة بعدها -بن عيل بن جعفر الواسطي ِ
ّ (((
الع ْج ّيل الرفاء
ّ
(((
ثم َ
خلط يف مذهبه(((.
أبو احلسن ،سمع فأكثر ّ ،

الربمكي
امنـي
عيل بن جعفر ُ
ّ
الـه ّ
[ّ ]26/1469

يعرف منه وينكر ،له مسائل أليب احلسن
العسكري.(((
ّ

البندنجي
عيل بن أمحد بن نرص
ّ
[ّ ]27/1470

أبو احلسن ،سكن الرملة ،ضعيف متهافت ،ال ُيلت َفت إليه(((.

الغضائري ،83 :الرقم.106 :
((( قوله« :كان غال ًيا ضعي ًفا» مأخوذ من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم .698 :وكذا العنوان،
((( قوله« :فاسد املذهب والرواية» مأخوذ من رجال الن
ّ
والكنية ،واللقب ،مأخوذة منه.
((( (س)« :يزداذ»( ،هـ)« :زياد».
((( (عة) زيادة « :بالفاء املشدّ دة».
((( (عة)« :وأكثر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم.707 :
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم .740 :والحظ :الرقم ،545 :ففيه ما يرتبط
((( ما يف املتن مذكور بعينه يف رجال الن
ّ
باملقام.
«علـي بن أمحد بن نرص
الغضائري ،82 :الرقم ،103 :وفيه:
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
ّ
البندنيجي».
ّ
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اهلرمزانـي
عيل بن جعفر
ّ
[ّ ]28/1471

(((

قم ّي ،ضعيف(((.
أبو احلسنّ ،

«اهلرزمدانـي».
«اهلرمزمدانـي»( .م ،عش):
«اهلرزمذانـي»( .ت):
«اهلرمزدانـي»( .س):
((( (عة):
ّ
ّ
ّ
ّ
(ح)« :اهلرزمداي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
الغضائري ،82 :الرقم.105 :
((( رجال ابن
ّ
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الباب الثاين :عبد اهلل
وفيه( :أربعة((( وثالثون رجالً )
الكواء
[ ]1/1472عبد اهلل بن ّ
خارجي ملعون(((.
من أصحاب أمري املؤمنني،
ّ
[ ]2/1473عبد اهلل

(((

من أصحاب أمري املؤمنني ،الذي رجع إىل الكفر ،وأظهر
الغلو(((.
ّ
[ ]3/1474عبد اهلل بن مسعود

(((

((( (م ،ح ،عش ،ت ،س)« :ثالثة».

الطوسـي ،الرقم.711 :
((( رجال
ّ
الرجال ،ولذا اعرتضوا عليه ،واحتملوا
(((
ّ
اخلراسانـي« :هو ابن سبأ اآليت كام يظهر من كتب ِّ
إسقاط كلمة (سبأ) من قلمه الرشيف ،أو من النسخة التي كان عنده من رجال الشيخ.
وأن التكرار صدر عن غفلة وذهول ّ
أقول :ويؤ ّيد كوهنام واحدً اّ ،
أن العدد املذكور بالتفصيل
يزيد عىل العدد املذكور يف العنوان بواحد.
أقولّ :
الغلو ،مل يذكر يف مصادرنا الرجال َّية إلاّ يف عبد اهلل
إن عبارة :الذي رجع إىل الكفر وأظهر
ّ
الطوسـي ،الرقم .718 :ومثله يف رجال ابن داوود،469 :
ابن سبأ يف رجال الشيخ» .رجال
ّ

الرقم.267 :
((( ما نقله ّ
العالمة يف املتن مذكور يف رجال الشيخ يف ذيل :عبد اهلل بن سبأ .الحظ :رجال
الطوسـي ،الرقم .718 :ومثله يف رجال ابن داوود ،469 :الرقم.267 :
ّ
((( هذا العنوان مذكور يف املطبوعة قبل العنوان السابق.
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الكش عن الفضل بن شاذان أنّه خ ّلط(((.
روى يّ ّ
[ ]4/1475عبد اهلل بن وهب

الراسبي -بالراء ،والسني املهملة ،والباء املن ّقطة
من أصحاب أمري املؤمنني
ّ

حتتها نقطة((( -كان رأس اخلوارج(((.

[ ]5/1476عبد اهلل بن شربمة -بالشني املعجمة ،وبعدها باء منقطة حتتها نقطة،

عيل بن احلسني ،كان قاض ًيا أليب جعفر((( عىل سواد
والراء قبل امليم -من أصحاب ّ

الكوفة .مات سنة أربع وأربعني ومائة(((.
[ ]6/1477عبد اهلل بن جريح
من أصحاب الباقر ،عا ّم ّي(((.
[ ]7/1478عبد اهلل بن عمر

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]8/1479عبد اهلل بن عثامن اخل ّياط ،باخلاء املعجمة.

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ

الكش ،38 :الرقم.78 :
((( رجال ّ يّ
((( جاء هذه الفقرة يف النسخة املطبوعة قبل« :من أصحاب أمري املؤمنني.»
الطوسـي ،الرقم .738 :وفيه« :رأس اخلوارج ملعون».
((( رجال
ّ
((( (عة) زيادة« :املنصور» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ّ
الطوسـي ،الرقم.1184 :
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ

ثم يف نسخة (ش) زيادة« :عبد اهلل بن عمر من أصحاب
((( رجال
الطوسـي ،الرقمّ .1511 :
ّ
الباقر ،عا ّم ّي».
الطوسـي ،الرقم .1535 :وفيه« :عبد اهلل بن عمرو».
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5086 :
((( هذا من رجال
ّ
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[ ]9/1480عبد اهلل القصري
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
النجايش
[ ]10/1481عبد اهلل
ّ

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ

مي
[ ]11/1482عبد اهلل بن القاسم َ
ض ّ
الـح رْ َ

(((

واقفي ،من أصحاب الكاظم(((و((( ،وهو يعرف بالبطل ،وكان ّ
كذا ًبا ،روى
ّ

عن ال ُغالة ،ال خري فيه ،وال يعتدّ بروايته ،وليس بيشء ،وال يرتفع به(((.
الرسخيس
[ ]12/1483عبد اهلل بن برش
ّ

نفاه إسامعيل بن أمحد صاحب خراسان عن البلد(((.

األنصاري
[ ]13/1484عبد اهلل بن أيب زيد
ّ

(((

الطوسـي ،الرقم.5087 :
((( هذا منقول عن رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم .5088 :وفيه« :عبد اهلل ّ
النخاس» .ويف رجال ابن
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
داوود ،472 :الرقم ،281 :كام يف املتن.
((( هذا العنوان مذكور يف املطبوعة بعد« :عبد اهلل بن عثامن اخل ّياط».
واقفي».
((( (عة)« :من أصحاب الكاظم،
ّ
الطوسـي ،الرقم.5089 :
((( هذا من رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم .594 :والحظ :الرقم ،1499 :ففيه ما يرتبط باملقام.
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
أيضا ٍ
وقال ابن
غال ،متهافت،
احلرضمي،
الغضائري« :عبد اهلل بن القاسم
كويف ،ضعيف ً
ّ
ّ
ّ
الغضائري ،78 :الرقم.91 :
ال ارتفاع به» .رجال ابن
ّ
الطوسـي ،الرقم.6160 :
((( هذا من رجال
ّ
األنباري ،ونقله عن الشيخ ونقل ما هنا عن
((( الشهيد« :قال ابن داوود :عبد اهلل بن أيب زيد
ّ
واقفي ،أو=
األول( :ابن أيب زيد) ،ونقل ثقته عن الشيخ ،وأنّه
املصنِّف قولاً  .وقد تقدّ م يف القسم ّ
ّ
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روى عنه ابن حارش بالشني املعجمة ضعيف(((.
حممد
البلوي ،بالباء املن ّقطة حتتها نقطة.
ّ
[ ]14/1485عبد اهلل بن ّ
من بىل ،قبيلة من أهل مرص ،قاله الشيخ
الطوسـي ،(((وقال غريه :بىل قبيلة
ّ

الطوسـي :إنّه((( كان واع ًظا
البلوي)(((و(((و((( ،قال الشيخ
من قضاعة( ،نسب إليه
ّ
ّ
فقيها(((.
ً

ينص عىل تعديله ،وال عىل جرحه.
ومل ّ
النجايش :إنّه ضعيف(((.
وقال
ّ

حممد،
حممد بن عمر((( بن حمفوظ
وقال ابن
ّ
ّ
البلوي ،أبو ّ
الغضائري :عبد اهلل بن ّ

املرصيّ ،
وضاع للحديث ،ال ُيلتَفت إىل حديثه ،وال ُيعبأ به(.((1
كذاب ّ
ّ
=ناوويس» .الحظ :رجال ابن داوود ،466 :الرقم.251 :
ّ

األنصاري ،ونقل هاهنا قولاً ؛ والظاهر ّ
أن هذا هو
األنباري يف موضع
البهائي« :قال ابن داوود
ّ
ّ
ّ
األول» .الحظ :رجال ابن داوود ،196 :الرقم  ،466 ،813الرقم.251 :
مر يف القسم ّ
الذي ّ
الطوسـي ،الرقم.6218 :
((( هذا من رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم.445 :
بلوي».
بلوي»( .ح)« :ينسب إليه
بلوي»( .هـ ،ت)« :ينسب إليها
((( (عة)« :النسبة إليها
ّ
ّ
ّ
البلوي».
((( (ش) :مل ترد« :نسب إليه
ّ
((( (م ،ح ،هـ) مل ترد« :و».
((( (عة) مل ترد« :إنّه».
((( الفهرست ،الرقم.445 :
َّجاشـي ،الرقم:
اجلعفري .الحظ :رجال الن
حممد بن احلسن بن عبد اهلل
ّ
ّ
((( هذا مذكور يف ترمجة ّ
(البلوي رجل ضعيف مطعون عليه).
 ،884وفيه:
ّ
((( يف املصدر( :عمري).
الغضائري ،80 :الرقم.97 :
( ((1رجال ابن
ّ
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حممد بن أيب الدنيا
[ ]15/1486عبد اهلل بن ّ
عا ّم ّي املذهب(((.
[ ]16/1487عبد اهلل بن احلارث
حممد احلسن بن طلحة ،عن
عيل خلف بن حامد ،عن أيب ّ
الكش عن أيب ّ
روى يّ ّ
فضال ،عن يونس ،عن يعقوب ،عن بريد ِ
الع ْج ّيل ،عن أيب عبد اهللّ :
أن قوله
ابن ّ
تعالی﴿:ه ْل ُأ َنب ُئكُم عىل من َتنَز َُّل َّ ِ
ني﴾((( ،نزلت يف سبعة هو أحدهم((( ،وهذا
الشياط ُ
ِّ ْ َ َ ْ
َ
الطريق وإن مل تثبت عندي عدالته ،لكنّه يوجب التو ّقف يف قبول روايته.

[ ]17/1488عبد اهلل بن الزبري الرساينّ ،بالراء ،والسني املهملة املشدّ دة.
(((
القم ّي،
حممد
اخلتيل ،قال :حدّ ثني أمحد بن إدريس ّ
الكش عن إبراهيم بن ّ
ّ
روى يّ ّ

حممد بن عيسى((( ،عن عبد الرمحن بن سيابة،
حممد بن أمحد بن حييى ،عن أمحد بن ّ
عن ّ
عمه زيد،
أفرقها يف عياالت من ُأصيب مع ّ
قال :دفع إ ّيل أبو عبد اهلل دنانري وأمرين أن ّ
((( الفهرست ،الرقم.450 :
((( الشعراء.221 :
أيضا عن سعد ،قال« :حدّ ثني أمحد بن
الكش ،290 :الرقم .511 :وروی قري ًبا منه ً
((( رجال ّ يّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب و يعقوب بن
حممد بن عيسى ،وأمحد بن احلسن بن ّ
فضال ،و ّ
ّ
عمن حدثه من أصحابنا،
عيل بن ّ
فضال ،عن داوود بن أيب يزيد الع ّطارّ ،
يزيد ،عن احلسن بن ّ
وحممد بن
الكش ،302 :الرقم .543 :ورواه الصدوق« :عن أبيه ّ
عن أيب عبد اهلل .»رجال يّ ّ
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
حممد بن حييى الع ّطار ،وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن ّ
احلسن ،عن ّ
فضال ،عن داوود بن أيب يزيد ،عن
عيل بن ّ
ّ
األشعري ،عن يعقوب بن يزيد ،عن احلسن بن ّ
رجل ،عن أيب عبد اهلل .»اخلصال ،402/2 :ح.111
((( (هـ ،عة)« :حدّ ثنا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( يف املصدر زيادة« :عن ابن أيب عمري».
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الرساين أربعة دنانري((( ،وهذه الرواية
فقسمتها ،فأصاب عيال عبد اهلل بن الزبري
قالّ :
ّ

تعطي أنّه كان زيد ًّيا.

الرقي
[ ]18/1489عبد اهلل
ّ

عا ّم ّي(((.

[ ]19/1490عبد اهلل بن سبأ -بالسني املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة-

ٍ
غال ملعون ،حرقه أمري املؤمنني بالنار ،كان يزعم ّ
نبي ،لعنه
أن عل ًّيا إله ،وأنّه ّ
اهلل(((.

[ ]20/1491عبد اهلل بن القاسم
الكش(((.
من أهل االرتفاع ،قاله يّ ّ

[ ]21/1492عبد اهلل بن َج َب َلة -باجليم املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

املفتوحة ،والالم املخ ّففة -بن ح ّيان((( -بالياء((( -بن أبجر((( -بالباء بعد األلف املن ّقطة
الكناين
حتتها نقطة ،واجليم ،والراء-
ّ

(((

الر ّسان».
الكش ،338 :الرقم .622 :وفيه« :عبد اهلل بن ّ
الزبري ّ
((( رجال ّ يّ
الربقي» .ويف رجال ابن
الكش ،129 :الرقم .206 :وفيه« :عبد اهلل
ّ
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
داوود 468 :كام يف املتن.
الكش ،106 :للمزيد :انظر :مقالتنا بعنوان دراسة يف فقه عالئم الظهور.
((( الحظ :رجال ّ يّ
التسرتي ا حّتاده مع من عبد اهلل بن
الكش ،326 :ذيل الرقم .591 :واستظهر املح ّقق
ّ
((( رجال ّ يّ
الرجال ،555/6 :الرقم.4467 :
القاسم
احلارثي .قاموس ِّ
ّ
((( (حج)« :ح ّبان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (حج)« :بالباء».
احلر باحلاء املهملة املضمومة والراء املشدّ دة ،وضبط ح ّيان
((( الشهيد« :يف اإليضاح ح ّيان بن ّ
بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.348 :
((( وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :ابن جبلة) .بصائر الدرجات ،330/1 :ح=،12
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يب صليب ،ثقة ،روى عن أبيه عن جدّ ه ح ّيان بن أبجر((( أدرك اجلاهل ّية،
حممد ،عر ّ
أبو ّ

مشهورا(((.
فقيها ثقة
وبيت جبلة بيت مشهور بالكوفة ،وكان عبد اهلل واق ًفا((( ،وكان ً
ً
املسمعي
األصم
[ ]22/1493عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
ّ

(((

ٍ
برصي ،ضعيف ٍ
غال ،ليس بيشء(((وله كتاب يف الزيارات((( ّ
خبث
يدل عىل
ّ

ٍ
ومذهب متهافت((( ،وكان من ّ
كذابة أهل البرصة((( ،وروى عن مسمع
عظي ٍم،
كردين ،وغريه(((.

= ،403/1ح ،3الكايف ،27/6 :ح ،1هتذيب األحكام ،248/2 :ح ،279/2 ،23ح،8
 ،130/5ح ،180/5 ،100ح ،218/5 ،6ح ،309/5 ،74ح ،390/5 ،55ح .11وكذا
الكناين) .هتذيب األحكام ،314/5 :ح ،340/5 ،80ح .89والحظ:
بعنوان( :عبد اهلل
ّ
اخلوئي.99-98/29 :
روضة املتّقني ،386/14 :موسوعة اإلمام
ّ
((( يف املصدر زيادة« :كان أبجر».
((( (ح ،عش ،ت ،ش)« :واقف ًّيا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.563 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
(األصم) .الحظ :الكايف ،92/5 :ح ،141/5 ،8ح،16
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
 ،194/5ح ،227/5 ،10ح ،254/6 ،7ح ،296/6 ،5ح ،301/6 ،25ح،321/6 ،9
ذيل ح ،363/6 ،3ح ،539/6 ،8ح ،310/7 ،12ح ،328/7 ،13ح.12
َّجاشـي ،الرقم.655 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
كثريا من روايات هذا الكتاب يف كامل الزيارات .الحظ :كامل الزيارات:
((( أورد ابن قولويه ً
 ،68ح ،81 ،2ح ،86 ،7-6ح ،87 ،16ح ،101 ،17ح ،103 ،6ح ،122 ،7ح،125 ،1
ح ،127 ،1ح ،130 ،1ح ،134 ،1ح ،145 ،8ح ،154 ،5ح ،185 ،8ح ،194 ،4ح،7
 ،246ح.6
َّجاشـي،
مـمن رآه فقال يل :هو ختليط» .رجال الن
((( وقال الن
ّ
َّجاشـي« :له كتاب املزار ،سمعت ّ
ّ
الرقم.566 :
الغضائري ،76 :الرقم.87 :
((( من قوله« :وله كتاب» إلی هنا من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،655 :وانظر=:
((( قوله« :وروى عن مسمع كردين وغريه» مأخوذ من رجال الن
ّ
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ري
[ ]23/1494عبد اهلل بن أ ّيوب بن راشد الز ُّْه ّ
(((
حممد.
ب ّياع ُّ
الز ِّط ّي  ،روى عن جعفر بن ّ

النجايش :إنّه ثقة ،قال :وقيل فيه ختليط(((.
قال
ّ

ور َووا عنه(((،
وقال ابن
ّ
القم ّي ،ذكره ال ُغالةَ ،
الغضائري :عبد اهلل بن أ ّيوب ّ

ال نعرفه(((.

الشامي
حممد
ّ
[ ]24/1495عبد اهلل بن ّ
النجايش عىل ضعفه(((.
ن ّبه
ّ

الدمشقي
حممد
ّ
[ ]25/1496عبد اهلل بن ّ

عندي فيه تو ّقف(((.

الرازي
[ ]26/1497عبد اهلل بن أمحد
ّ

عندي فيه تو ّقف(((.

=لسان امليزان ،309/3 :الرقم.1279 :
ثم الطاء املهملة املخ ّففة».
((( الشهيد:
«بضم الزاي ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.578 :
((( رجال الن
ّ
موافق للمصدر.
((( (عة) مل ترد« :و» ،وما أثبتناه
ٌ
الغضائري ،79 :الرقم.93 :
((( رجال ابن
ّ
ِ
األشعري .الحظ :رجال
ملحمد بن أمحد بن حييى
ّ
((( هو ممّا استثن َي من رجال نوادر احلكمة ّ
َّجاشـي ،الرقم .939 :وهكذا يف الفهرست ،الرقم.623 :
الن
ّ
األشعري .الحظ :رجال
ملحمد بن أمحد بن حييى
ّ
((( هو ّمما استثني من رجال نوادر احلكمة ّ
َّجاشـي ،الرقم .939 :وهكذا يف الفهرست ،الرقم.623 :
الن
ّ
األشعري .الحظ :رجال
ملحمد بن أمحد بن حييى
ّ
((( هو ممّا استثني من رجال نوادر احلكمة ّ
َّجاشـي ،الرقم .939 :وهكذا يف الفهرست ،الرقم.623 :
الن
ّ
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مني ،بالراء الساكنة.
األر ّ
[ ]27/1498عبد اهلل بن احلكم ْ
ضعيف ،مرتفع القول ،يقال :إنّه روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.
احلارثي
[ ]28/1499عبد اهلل بن القاسم
ّ

ثم خ ّلط وفارقه((( ،وكان مرتوك
كان ضعي ًفا غال ًيا ،صحب معاوية بن عماّ رّ ،
احلديث ،معدولاً عن ذكره(((.
((( الحظ :من ال حيضـره الفقيه ،52/3 :ح ،307/3 ،3313ح ،4100هتذيب األحكام:
أيضا
 ،267/6ح ،178-177/7 ،120ح ،269/10 ،40ح .3كام أنّه روی عن الباقرً 
من ال حيرضه الفقيه ،383/3 :ح.4343
((( ّ
َّجاشـي فيه:
الغضائري ،76 :الرقم .84 :وقال الن
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.591 :
«ضعيف» .رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.593 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،78 :الرقم.90 :
((( من قوله« :وكان مرتوك احلديث» إلی آخره من رجال ابن
ّ
��ي) .والح��ظ الرقم ،1472 :ففيه ما يرتبط
وفيه( :عبد اهلل بن القاسم بن البطل احل��ارث ّ
باملقام.
الغضائري
احلرضمي ،ولك ّن الذي يظهر من ابن
َّجاشـي كون البطل هو
أقول :الذي يظهر من الن
ّ
ّ
ّ
احلارثي.
كون البطل هو
ّ
احلارثي أنّه هو
الغضائري اآليت يف عبد اهلل بن القاسم
اخلوئي« :مقتضـى كالم ابن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
قال ّ
احلرضمي أنّه املعروف
َّجاشـي اآليت يف عبد اهلل بن القاسم
املل ّقب بالبطل ،ومقتضـى كالم الن
ّ
ّ
َّجاشـي» .معجم رجال
الغضائري ،فاملتعينّ ما ذكره الن
بالبطل ،وبام أنّه مل يثبت كتاب ابن
ّ
ّ
احلديث ،302/11 :الرقم.7073 :
إلاّ ّ
ّ
أن املح ّقق
«ألن رجال الشيخ
واحلارثي ،وقال:
احلضـرمي
التسرتي ذهب إلی حّاتاد
ّ
ّ
ّ
الذي مبناه علی االستقصاء مل يذكر غري واحد ،وكذا املشيخة مل يذكر غري واحد وأطلقه،
الرجال ،555/6 :الرقم:
وإلطالقه يف كثري من األخبار ،ومل يق ّيد
باحلارثي يف خرب» .قاموس ِّ
ّ
.4467

أقول :يظهر امليل إلی حّ
الرجال ،132/3 :الرقم.3169 :
االتاد من بعض آخر .الحظ :نقد ِّ
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األمحري
[ ]28/1500عبد اهلل بن داهر -بالدال املهملة ،والراء -بن حييى
ّ
ضعيف(((.
حممد
[ ]29/1501عبد اهلل بن ّ
في ،ضعيف(((.
جل ْع ّ
يقال له ا ُ
[ ]30/1502عبد اهلل بن إبراهيم بن أيب عمر

املكسورة(((.

(((

الغفاري ،بالغني املعجمة
ّ

(((
الغضائري :روى عن أيب عبد
كثيـرا ،قال ابن
ّ
مدين ،يلقی عليه الفساد ً
أبو ّ
حممدّ ،

اهلل ،وجيوز أن خيرج شاهدً ا(((.

[ ]31/1503عبد اهلل بن بكر
األرجاين ،بالراء واجليم.
ّ
َّجاشـي ،الرقم .602 :وانظر :ميزان االعتدال416/2 :ـ ،417الرقم:
((( هذا مذكور يف رجال الن
ّ
.4295
اجلوزي يف املوضوعات عبد اهلل بن داهر .وقال اخلطيبّ :
إن
وزاد ابن حجر« :وقد اتهّ م ابن
ّ
حممد :إنّه شيخ صدوق .قلتّ :
فلعل اآلفة من
حممد .وقد قال فيه صالح بن ّ
داهرا ل ّقب والده ّ
ً
غريه» .لسان امليزان ،283-282/3 :الرقم.1190 :
َّجاشـي ،الرقم.332 :
َّجاشـي يف ترمجة جابر بن يزيد .الحظ :رجال الن
مـمـا ذكره الن
ّ
ّ
((( هذا مأخوذ ّ
((( (س ،ت ،م ،هـ)« :عمري»( .عة)« :عمرو» .وما أثبتناه موافق للمصدرّ .إال ّ
َّجاشـي أثبته:
أن الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.590 :
«عمرو» .رجال الن
ّ
الغفاري) .الحظ :املحاسن،138/1 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :عبد اهلل بن إبراهيم
ّ
ح ،179/1 ،24ح ،422/2 ،169ح.203
((( (عة)« :يقال» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( كل ما نقله ّ
الغضائري ،75 :الرقم ،81 :وانظر :هتذيب
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
أيضا ميزان االعتدال،389-388/2 :
الكامل ،276-274/14 :الرقم ،3152 :والحظً :
الرقم.4190 :
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روى عن أيب عبد اهلل ،(((مرتفع القول ،ضعيف(((.
الصرييف
[ ]32/1504عبد اهلل بن سامل
ّ

(((

يروي((( عن أيب عبد اهلل ،مرتفع القول ،ال ُيعبأ به(((.

[ ]33/1505عبد اهلل بن بحر

(((

كويف ،روى عن أيب بصري والرجال((( ،ضعيف ،مرتفع القول(((.
ّ

((( الحظ :كامل الزيارات ،326 :ح ،2االختصاص.343 :
الغضائري ،75 :الرقم.83 :
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
((( هذا العنوان مل يرد يف« :ح».
((( (ش)« :روی».

الغضائري ،76 :الرقم.85 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ
((( هذا العنوان مل يرد يف« :ح».
((( (م ،عة)« :الرجل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،76 :الرقم.86 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ
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الباب الثالث :عبد الرحمن
وفيه( :سبعة رجال)
ثم الراء.
[ ]1/1506عبد الرمحن بن زُرعة ،بالزاي املضمومة ّ
من أصحاب أيب جعفر الباقر ،جمهول(((.
[ ]2/1507عبد الرمحن بن اهللقام ،بالقاف.

أبو حممد ِ
الع ْج ّيل ،من أصحاب الصادق ،ضعيف(((.
ّ
اهلاشمي
[ ]3/1508عبد الرمحن بن كثري
ّ

عيل بن عبد اهلل بن الع ّباس ،ليس بشـيء ،كان ضعي ًفا،
موىل ع ّباس بن ّ
حممد بن ّ

َغمز عليه أصحابنا وقالوا :إنّه كان يضع احلديث(((.

[ ]4/1509عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك -بالنون ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان

السمري
قبل الكاف-
ّ

دحان((( -بالدال املهملة املضمومة ،واحلاء املهملة ،والنون بعد األلف-
املل ّقب ّ

الطوسـي ،الرقم.1536 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.3232 :
((( رجال
ّ
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم .621 :وليس فيه« :ليس بيشء».
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (عة)« :دمحان» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه=.
223

ضعيف مرتفع القول((( ،كان ّ
كويف األصل ،مل يكن يف احلديث بذاك ،يعرف منه ذلك

(((

وينكر(((.

[ ]5/1510عبد الرمحن بن بدر
كويف ،ثقة ،ليس باملتح ّقق بنا(((.
أبو إدريسّ ،
محاد
[ ]6/1511عبد الرمحن بن أيب ّ
صرييف ،انتقل إىل قم وسكنها ،وهو صاحب دار أمحد بن أيب
كويف،
ّ
أبو القاسمّ ،

الربقيُ ،رمي بالضعف
عبد اهلل
والغلو(((.
ّ
ّ

حممد ،وهو ضعيف جدًّ ا ،ال ُيلت َفت إليه ،يف
وقال ابن
ّ
الغضائري :إنّه يكنّى أبا ّ

غلو(((.
مذهبه ّ

السمرقندي) وذكر ههنا قولاً للمصنّف» .الحظ:
=الشهيد« :قال ابن داوود( :وهو دمحان
ّ
السمرقندي املل ّقب
رجال ابن داوود ،473 :الرقم ،287 :وفيه« :عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ
بدحان بغري ميم».
بعض أصحابنا
بدمحان ،وأثبته ُ
السمرقندي املل ّقب ّ
ّ
الغضائري ،79 :الرقم.94 :
((( قوله« :ضعيف مرتفع القول» مأخوذ من رجال ابن
ّ
موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بني أيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
((( (عة) مل ترد« :ذلك» .وهو
ٌ
َّجاشـي ،الرقم.624 :
كوفـي األصل» إلی هنا مأخوذ من رجال الن
((( من قوله« :كان
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.631 :
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.633 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
اخلوئي واملح ّقق
الس ّيد
التسرتي إلی
((( رجال ابن
ّ
ّ
ّ
الغضائري ،81-80 :الرقم .98 :ذهب ّ
الغضائري.
َّجاشـي مع َمن يف رجال ابن
حّاتاد َمن يف رجال الن
ّ
ّ

«يدل عىل حّ
اخلوئيّ :
األولّ :
َّجاشـي كنيته أبو القاسم،
إن َمن ترمجه الن
الس ّيد
االتاد أمرانّ :
ّ
ّ
قال ّ
كويف ،وقد ذكر الشيخ يف ترمجة إبراهيم بن أيب البالد يف طريقه إىل أصله :عبد الرمحن بن
وهو ّ
محاد
الكش يف ترمجة يونس بن ظبيان ،وكنّاه أبا القاسم ،كام
ّ
ّ
الكويف ،وكنّاه أبا القاسم ،وذكره يّ ّ
َّجاشـي=.
بالكويف ،فمن ذلك يعلم حّاتاده مع َمن ترمجه الن
الساباطي ،ووصفه
ذكره يف ترمجة عماّ ر
ّ
ّ
ّ
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ّ
األشل
[ ]7/1512عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن

(((

كويف موىل ،روى عن أيب بصري ،ضعيف ،وأبوه ثقة ،روى عن أيب جعفر ،وأيب عبد
ّ

اهلل.(((

=الثاينّ :
محاد كثرية ،ومل نجد وال رواية
إن الروايات يف الكايف ،والتهذيبني عن عبد الرمحن بن ّ
َّجاشـي لذكر من ال يوجد له
يتعرض الن
واحدة عن عبد الرمحن بن أيب ّ
ّ
محاد ،فكيف يمكن أن ّ
التعرض ملن له روايات كثرية ،وهو صاحب كتاب وبذلك نجزم حّ
باتاد َمن
رواية واحدة ،ويرتك ّ
َّجاشـي مع َمن ترمجه الشيخ ،لك ّن األمر يدور بني أن تكون كلمة (أيب) ساقطة من قلم
ترمجه الن
ّ
النساخ،
القهبائي ،وأن تكون زائدة يف عبارة الن
الشيخ ،كام استظهره
َّجاشـي لسهو القلم أو زيادة ّ
ّ
ّ
واملتعينّ هو الثاين ،بقرينة الروايات يف الكايف والتهذيبني
والكش ،وكامل الزيارات ،وكيف
يّ ّ
َّجاشـي ذكر ّ
يمكن االلتزام بسقوط كلمة (أيب) يف مجيع هذه املوارد؟ ويؤ ّيد ذلك ّ
أن عبد
أن الن
ّ
الربقي ،فيقرب أن تكون روايات أمحد
محاد كان صاحب دار أمحد بن أيب عبد اهلل
الرمحن بن أيب ّ
ّ
ّ
الشك يف زيادة كلمة (أيب) يف
محاد ،إذن ال ينبغي
ابن أيب عبد اهلل عنه ،مع أنهّ ا عن عبد الرمحن بن ّ
َّجاشـي ،والصحيح ما ذكره الشيخ» .معجم رجال احلديث ،318-319/10 :رقم:
نسخة الن
ّ

.6334

التسرتي ،وأضاف علی ذلك دليلاً ثال ًثا ،وهو« :قول الشيخ
وقريب منه يف كالم املح ّقق
ّ
حممد بن أيب الصهبان واسمه عبد اجل ّبار عن أيب
يف إبراهيم بن أيب البالد يف الفهرست :روی ّ
الرجال ،80/6 :الرقم،102/6 ،3981 :
محاد
القاسم عبد الرمحن بن ّ
الكويف» .قاموس ِّ
ّ
الرقم .4007 :والحظ :الفهرست ،22 :الرقم.22 :
«األصح ما يف
التسرتي:
الغضائري يف كنية الرجل ،قال املح ّقق
َّجاشـي وابن
ثم إنّه اختلف الن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،لقول الشيخ يف إبراهيم بن أيب البالدّ ،
وأعرف به من
الن
فإن ابن أيب الصهبان معارصه َ
ّ
املتأخر عنه بطبقات ،والظاهر ّ
ّ
الرجال،80/6 :
حممد كنية أخيه عبد اهلل بن ّ
محاد» .قاموس ِّ
أن أبا ّ

الرقم.3981 :
ّ
األشل) .الكايف ،542/4 :ح.11
((( قد وقع يف سند بعنوان( :عبد الرمحن بن
((( ّ
الغضائري ،74 :الرقم.79 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ
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الباب الرابع :عبد امللك
وفيه( :ثالثة رجال)
الشيباين
[ ]1/1513عبد امللك بن هارون بن عنرتة
ّ

ور َووا عنه ،ومل يكن متح ّق ًقا((( بأمرنا(((.
كويف ،ثقة عني ،روى عن أصحابنا َ
ّ
العم ّي
[ ]2/1514عبد امللك بن منذر -بالنون قبل الذال املعجمةّ -

(((

برصي ،ضعيف(((.
ّ
[ ]3/1515عبد امللك بن جريح ،باجليم قبل ال��راء ،وبعد الياء املن ّقطة حتتها

نقطتان.

من رجال العا ّمة(((.
((( (ش)« :باملتح ّقق» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم ،637 :وانظر :لسان امليزان:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
 ،72-71/4الرقم.212 :
«القم ّي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
الغضائري« :عبد امللك بن املنذر
َّجاشـي ،الرقم .639 :وعن ابن
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
كثريا ،وأرى ترك حديثه إلاّ يف شاهد» .رجال ابن داوود:
ّ
القم ّي ،الواقف ّية تدّ عيه وتروي عنه ً
 ،475الرقم.301 :
الكش ،390 :الرقم.733 :
((( رجال ّ يّ
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الباب اخلام�س :عبد العزيز
وفيه( :ثالثة رجال)
الزيدي الب ّقال
[ ]1/1516عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر
ّ
ست وعرشين وثالثامئة(((.
كان زيد ًّيا ،يكنّى أبا القاسم ،سمع من
التلعكربي سنة ّ
ّ
دي
[ ]2/1517عبد العزيز((( الع ْب ّ
كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ضعيف ،ذكره ابن نوح(((.
ّ
املدين
[ ]3/1518عبد العزيز بن أيب ذئب
ّ
وهو عبد العزيز بن عمران ،ض ّعفه ابن نمري((( ،وليس هذا عندي موج ًبا للطعن،

مرجحات الطعن(((.
لكنّه من ّ

الطوسـي ،الرقم.6194 :
((( هذا منقول عن رجال
ّ
((( (ش) زيادة« :بن» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
((( الحظ :الكايف ،214/1 :ح ،333/6 ،2ح ،340/6 ،2ح ،2املحاسن ،497/2 :ح،604
 ،500/2ح ،540/2 ،622ح.824
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.641 :
العالمة مذكور يف رجال الن
ّ
((( (ح ،ت ،ش)« :ابن أيب عمري»( .حج)« :ابن أيب نمري»
أيضا ،ولكنّه مع ذلك ال اعتبار
اخلوئي« :ابن نمري ال يعتدّ بقوله فهو ليس
الس ّيد
بمرجح ً
ّ
ّ
((( قال ّ
بعبد العزيز؛ لعدم ثبوت وثاقته» .معجم رجال احلديث.29/10 :
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الباب ال�ساد�س :عمر
وفيه( :عرشة رجال)

[ ]1/1519عمر بن قيس املارص

(((

برتي(((.
و ُيقال :عمرو -بالواو بعد الراء -وهو من أصحاب الباقرّ ،

[ ]2/1520عمر بن حييى

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]3/1521عمر بن هالل

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.

أخريا.
[ ]4/1522عمر بن فرات ،بالفاء قبل الراء ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ً
بغداديٍ ،
غال(((.
من أصحاب الرضا ،كاتب،
ّ

الوجيهي
[ ]5/1523عمر بن موسى
ّ
زيدي(((.
ّ

((( (حج)« :املارض» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،390 :الرقم .733 :وفيه« :عمرو بن قيس».
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم ،1533 :رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم.1537 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1538 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5363 :
((( رجال
ّ
((( الفهرست ،الرقم.509 :
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[ ]6/1524عمر بن عبد العزيز
أبو َح ْفص بن أيب ّ
بشار ،املعروف بزحل بالزاي واحلاء املهملة.
قال ّ
حممد بن مسعود :حدّ ثني عبد اهلل بن محدويه
البيهقي((( ،قال:
ّ
ـي :قال ّ
الكش ّ
سمعت الفضل بن شاذان يقول :زحل أبو َح ْفص يروي املناكري ،وليس ٍ
بغال(((.
النجايش :إنّه خم ّلط(((و(((.
وقال
ّ
[ ]7/1525عمر بن رياح
برتي(((.
ّ
[ ]8/1526عمر بن توبة ،بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

بعد الواو.

الرجال .ضعيف جدًّ ا ،ال ُيلت َفت
أبو حييى،
الصنعاين ،روى عن أيب عبد اهلل يف ِّ
ّ
«السمعي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س):
ّ
الكش ،451 :الرقم.850 :
((( رجال ّ يّ
((( (ح ،عة)« :خمتلط» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.754 :
((( رجال الن
ّ
ثم ّ
حممد بن ّ
إن الن
عيل
ّ
الكش ،237 :الرقمّ .430 :
َّجاشـيقال يف ترمجة أمحد بن ّ
((( رجال ّ يّ
السواق« :وجدّ هم عمر بن َرباح القلاّ ء ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب
ابن عمر بن َرباح القلاّ ء ّ
احلسن ،ووقفُّ ،
َّجاشـي ،الرقم.229 :
وكل ُولده واقفة» .رجال الن
ّ
اخلوئي« :ما يف املتن مغاير لعمر بن رياح الواقف عىل موسى بن جعفرّ ،
فإن
الس ّيد
ّ
قال ّ

الواقفة يعتقدون بإمامة أيب جعفر ،وال يعتربون يف اإلمام اخلروج ،واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ،والصحيح ّ
الكش،
أن وجود هذا الرجل وأصل القضية مل يثبت ،فإنَّه مل يذكره غري يّ ّ

وهو نسبه إىل قائل جمهول» .معجم رجال احلديث ،40/14 :الرقم .8751 :ولكن ظاهر ابن
داوود حّ
االتاد .رجال ابن داوود ،488 :الرقم.356 :
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إليه((( .وال اعتمد عىل يشء ممّا يرويه.
زاعي
[ ]9/1527عمر بن املختار الـخُ
ّ
ذكره الغالة ،ال يعرف(((.
[ ]10/1528عمر بن ثابت -بالثاء ّأولاً  -بن هرمز

(((

كوفـي ،روى عن ّ
عيل بن احلسني ،وأيب
أبو املقدام احلدّ اد ،موىل بني عجالن(((،
ّ

جعفر وأيب عبد اهلل ،ضعيف جدًّ ا؛ قاله ابن
الغضائري((( ،وقال يف كتابه اآلخر:
ّ
عمر بن أيب املقدام ثابت ِ
الكويف ،طعنوا عليه من جهة ،وليس عندي
الع ْج ّيل ،موالهم
ّ
كام زعموا ،وهو ثقة(((.

َّجاشـي« :يف حديثه بعض
الغضائري ،75 :الرقم .82 :وقال الن
((( إلی هنا مأخوذ من رجال ابن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.753 :
الشـيء يعرف منه وينكر» .رجال الن
ّ
الغضائري ،81 :الرقم.99 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ح ،ش)« :هزم»( .ت ،م ،س ،عة)« :هرم» .وما أثبتناه هو الصحيح املوافق للمصادر.
((( (حج)« :عجل».
الغضائري ،73 :الرقم.76 :
((( رجال ابن
ّ
األول من الكتاب ،الرقم.695 :
((( والحظ ً
أيضا :القسم ّ
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الباب ال�سابع :عمرو
وفيه( :ستّة رجال)
[ ]1/1529عمرو بن حريث
عدو اهلل ،ملعون(((.
من أصحاب أمري املؤمننيّ ،
[ ]2/1530عمرو بن قيس
املرشقي ،بالقاف.
ّ

ويقال :إنّه اعتذر إىل احلسني بالبضائع التي كانت معه(((.

[ ]3/1531عمرو بن مجيع
الري،
من أصحاب أيب جعفر ،وأيب عبد اهلل ،يكنّى أبا عثامن
األزدي ،قايض ّ
ّ

برتي(((.
ضعيف((( ّ

[ ]4/1532عمرو بن خالد

(((

الطوسـي ،الرقم.728 :
((( رجال
ّ
الكش ،113 :الرقم.181 :
((( رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقم.769 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الكش ،390 :الرقم ،733 :وانظر:
«برتي» من رجال
((( قوله:
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم ،1532 :رجال ّ يّ
أيضا :تاريخ بغداد،188-187/12 :
لسان امليزان ،359-358/4 :الرقم .1050 :والحظ ً
الرقم.6654 :
الواسطي .هتذيب األحكام ،161/4 :ح،26
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان أيب خالد
ّ
(للطويس) ،133 :ح ،137 ،26ح ،451 ،35ح ،572 ،12ح=،12
 ،112/8ح ،35األمايل
ّ
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(((
الواسطي ،روى عن زيد بن ّ
عيل .له كتاب كبري((( ،كان برت ًّيا(((.
أبو خالد
ّ

[ ]5/1533عمرو
النبطي ،بالنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة.
ّ

الكش من كتاب حييى بن عبد احلميد :أنّه ممّن يضع احلديث عىل جعفر بن
روى يّ ّ

حممد.(((
ّ

أخريا.
[ ]6/1534عمرو بن شمر ،بالشني املعجمة ،والراء ً
= ،632ح.3
موافق للمصدر.
((( (عة) مل ترد« :أبو خالد» ،وما أثبتناه
ٌ
َّجاشـي ،الرقم.771 :
((( إلی هنا من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم،1534 :
((( هذا من رجال
ّ

وقال ّ
الشاذاين وكتب به إ ّيل ،قال :حدّ ثني
حممد بن مسعود ،قال :حدّ ثني أبو عبد اهلل
ـيّ « :
الكش ّ
ّ
الفضل ،قال :حدّ ثني أيب ،قال :حدّ ثنا أبو يعقوب املقري ،وكان من كبار الزيد ّية ،قال :أخربنا
عمرو بن خالد وكان من رؤساء الزيد ّية ،عن أيب اجلارود وكان رأس الزيد ّية ،قال :كنت عند
عيل فلماّ نظر إليه أبو جعفر قال :هذا س ّيد أهل بيتي
أيب جعفر
ً
جالسا إذ أقبل زيد بن ّ
فضال أنّه ثقة».
والطالب بأوتارهم ،ومنزل عمرو بن خالد كان عند مسجد سامك ،وذكر ابن ّ
رجال ّ
ـي.231 :
الكش ّ
الواسطي من رجال العا ّمة إلاّ ّ
أن له ميلاً وحم ّبة شديدة».
ويف موضع آخر« :عمرو بن خالد
ّ
الكش.390 :
رجال يّ ّ

الرجال ،97/8 :الرقم ]5479 :بأنّه من العا ّمة البرت ّية
الس ّيد
اخلوئي « :قد يقال [قاموس ِّ
ّ
قال ّ
ّ
ـي وإن ذكره من
يتم ،فإنّه ال شاهد عليه،
والكش ّ
الرجال ،وهذا القول ال ّ
مر عن الشيخ يف ِّ
كام ّ
َّجاشـي من ّ
أن كتابه
العا ّمة إلاّ أنّه مل يذكره يف البرت ّية عند تعدادهم ،عىل أنّه ينافيه ما ذكره الن
ّ
عيل ،ويأيت ّ
الرواية املتقدّ مة
عيل ،وينافيه ً
أيضا ما يف ِّ
أن أكثر رواياته عن زيد بن ّ
كان عن زيد بن ّ
شيعي
الكش :أنّه من كبار الزيد ّية ،وهبذا يظهر بطالن القول بأنّه من العا ّمة ،فالصحيح أنّه
ّ
من يّ ّ

زيدي» .معجم رجال احلديث ،104/14 :الرقم .8909 :وهذا منه غريب جدًّ ا ،فكون
ّ
الرجل زيد ًّيا ال ينايف كونه عا ّم ًّيا ،كام ال خيفی.
الكش ،324 :ذيل الرقم.588 :
((( رجال ّ يّ
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كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((وعن جابر ،وهو ضعيف
أبو عبد اهلل ُ
فيّ ،
الـج ْع ّ

في ينسب بعضها إليه((( ،واألمر
جل ْع ّ
جدًّ ا .ز َّيد أحاديث يف كتب جابر بن يزيد ا ُ

(((

ملتبس(((؛ فال أعتمد عىل يشء ممّا يرويه.

((( الحظ روايته عن الصادق يف :الكايف ،73/4 :ح ،301/6 ،4ح ،401/6 ،1ح ،9ثواب
األعامل.46 :
ثم إنّه قد ورد يف بعض األسانيد روايته عن الباقر .الحظ :بصائر الدرجات ،22/1 :ح،9
ّ
اإلرشاد.380/2 :
((( (عة)« :إليه بعضها» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :فاألمر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم ،765 :كام ّ
أيضا ض ّعفه .رجال
أن ابن
((( ما يف املتن منقول عن رجال الن
الغضائري ً
ّ
ّ
الغضائري ،74 :وانظر :ميزان االعتدال ،269 -268/3 :الرقم ،6384 :لسان امليزان:
ابن
ّ
أيضا :تاريخ اإلسالم.551/9 :
 ،367-366/4الرقم .1075 :والحظ ً
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الباب الثامن :عي�سى
وفيه( :أربعة رجال)
الكاليب
[ ]1/1535عيسى بن عيسى
ّ

كويف،
واقفي(((.
وليس ّ
ّ
ايس ،من أصحاب أيب احلسن الرضاّ ،
بالرو ّ

[ ]2/1536عيسى بن عثامن

من أصحاب الرضا ،جمهول(((.
(((
الشيبانـي
[ ]3/1537عيسى بن عمر
ّ

زيدي املذهب(((.
األئمة ،عامل
ّ
مل يرو عن ّ

[ ]4/1538عيسى بن املستفاد -بالسني املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان،

والفاء والدال املهملة -ال َب َج ّيل

الطوسـي ،الرقم.5352 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5379 :
((( رجال
ّ
((( (هـ ،عة)« :عمرو» .وما أثبتناه موافق للمصدر .ومثله يف رجال ابن داوود ،491 :الرقم:

.370
السنائي ،وكذا ذكره ابن داوود
الطوسـي ،الرقم .6165 :وفيه« :عيسى بن عمر
((( رجال
ّ
ّ
الشيباين ،والذي نقلته ضبط الشيخ بخ ّطه» .رجال ابن
وقال :ذكر بعض أصحابنا يف تصنيفه أنّه
ّ
داوود ،491 :الرقم.370 :
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يكنّى أبا موسى الرضير ،روى عن أيب جعفر الثاين ومل يكن بذاك((( ،وذكر

له رواية عن موسى بن جعفر ،وله كتاب الوص ّية ،ال يثبت سنده ،وهو يف نفسه
ضعيف(((.

َّجاشـي ،الرقم.809 :
((( إلی هنا من رجال الن
ّ
الغضائري ،81 :الرقم.100 :
((( من قوله« :وذكر له» إلی آخره من رجال ابن
ّ
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الباب التا�سع :عامر
وفيه( :ثالثة رجال)
الرساج
[ ]1/1539عامر بن كثري -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقطّ -

الطوسـي،(((
عيل((( ،قاله الشيخ
أيضا.
والربقي((( ً
ّ
ّ
كان من دعاة احلسني بن ّ

النجاشـي
كويف ،ثقة((( ،وأنا أتو ّقف يف روايته؛ لقول
النجايش :إنّه
وقال
ّ
ّ
زيديّ ،
ّ

فيه(((.

((( (عة)« :احلسني»( .ح)ّ :
«عيل بن احلسني».
الربقي.8 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.999 :
((( رجال
ّ

َّجاشـي ،الرقم.795 :
((( رجال الن
ّ
فإن الظاهر ّ
األسرتآبادي يف الوسيط أنّه قال« :ال يبعد أن يكونا اثننيّ ،
حممد ابن
((( ونقل عن
ّ
أن ّ
احلسني هو ابن أيب اخل ّطاب الراوي عن اهلادي
والعسكري ،ويبعد إدراكه َمن هو من
ّ
أصحاب احلسن واحلسني» .جامع الرواة .602/3 :وقريب منه يف منتهى املقال،52/4 :
الرقم ،1517 :شعب املقال ،192 :الرقم.85 :
املامقاين« :الشيخ اشتبه يف عدّ ه يف أصحاب احلسني ،فإنّام كان هذا من أصحاب
قال املح ّقق
ّ
عيل صاحب ّ
حممد بن إبراهيم
الفخ ومن دعاته ،فروی أبو الفرج يف مقاتله :عن ّ
احلسني بن ّ
عيل صاحب
الرساج :خرجت مع احلسني بن ّ
صاحب أيب الرسايا بالكوفة يقول لعامر بن كثري ّ

فخ؟ قال  :نعم» .مقاتل الطالبيني.304 :

السـراج  :خرجت مع إبراهيم بن عبد اهلل بن
وقال سفيان صاحب أيب السـرايا لعامر بن كثري
ّ
احلسن؟ قال :نعم[ :مقاتل الطالب ّيني .»]254 :تنقيح املقال ط ق=.117/2 :
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[ ]2/1540عامر بن مسلم
من أصحاب احلسني ،جمهول(((.
[ ]3/1541عامر بن واثلة ،بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط.
كيساين(((.
ّ

الربقي كام ّ
التسرتي علی ذلك ّ
ِ
=وزاد املح ّقق
أن األصل يف التنبيه
الشيخ
بأن« :األصل يف وهم
ّ
ّ
الرجال ،623/5 :الرقم.3826 :
علی ومهه الن
َّجاشـي» .قاموس ِّ
ّ
ايش يف تفسريه :عن عامر بن كثري،
قال املح ّقق
ّ
النامزي« :لع ّله أخذ الشيخ ذلك من كالم الع ّي ّ

العيايش .»]267/2 :مستدركات علم رجال احلديث:
عيل [تفسري
ّ
وكان داعية احلسني بن ّ
.321/4
الطوسـي ،الرقم.1012 :
((( رجال
ّ
الكش ،94 :الرقم.149 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
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الباب العا�شر :عط ّية
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1542عط ّية بن رستم -بالراء املهملة املضمومة ،والسني املهملة الساكنة،

والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املضمومة -من أصحاب أيب احلسن الرضا ،جمهول(((.
[ ]2/1543عط ّية بن ذكوان
من أصحاب الباقر ،جمهول(((.

الطوسـي ،الرقم.5381 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1540 :
((( رجال
ّ
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الباب احلادي ع�شر :ع ّباد
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1544عباد بن يعقوب
أخريا.
ّ
الرواجني ،بالراء ،واجليم ،والنون ،والياء ً

عا ّم ّي املذهب(((.

[ ]2/1545عباد بن ُص َه ْيب
الكليبي
التميمي،
النجاشـي :إنّه ُيكنّى أبا بكر
الكش((( ،وقال
برتي؛ قاله
ّ
ّ
ّ
ّ
يّ ّ

(((

((( الفهرست ،الرقم ،542 :وانظر :هتذيب الكامل ،179-175/14 :الرقم ،3104 :هتذيب
أيضا :ميزان االعتدال ،380-379/2 :الرقم:
التهذيب ،96-95/5 :الرقم .183 :والحظ ً

.4149
الكش ،391 :الرقم .736 :وق��ال يف موضع آخ��ر« :ع ّباد بن صهيب عا ّم ّي».
((( رج��ال
ّ يّ
رجال ّ
ـي ،390 :الرقم .733 :وقال الشيخ يف رجاله« :يف أصحاب الباقر :عا ّم ّي».
الكش ّ
الربقي:
الربقي« :يف أصحاب الصادق .»رجال
الطوسـي ،الرقم .1531 :وهكذا قال
رجال
ّ
ّ
ّ
.24
ّ
«الكلبي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«الكليني»( .هـ ،م ،عة):
ـي»( .حج):
((( (ش):
ّ
ّ
«الكش ّ
الطوسـي ،الرقم.3367 :
وهكذا يف رجال
ّ
املوحدة».
الشهيد« :يف اإليضاح َج َزم بأنّه ثقة ،وضبط ال ُك َل ْيبِ ّي بالياء املثنّاة من حتت والباء
ّ
الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم .444

املوحدة
ثم الباء
البهائي« :قال املصنِّف يف إيضاح االشتباه :أنّه
ّ
الكليبي بالياء املثنّاة من حتته ّ
ّ
ّ
وحكم بأنّه ثقة» .الحظ :إيضاح االشتباه ،الرقم.444 :
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برصي ،ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.
الريبوعي،
ّ
ّ

((( الحظ :الكايف ،276/2 :ح ،547/3 ،30ح ،28/5 ،1ح ،238/5 ،3ح ،524/5 ،4ح،1
 ،163/6ح ،215/6 ،5ح ،208/7 ،1ح ،212/7 ،16ح.6
َّجاشـي ،الرقم ،791 :وانظر :ميزان االعتدال ،367/2 :الرقم ،4122 :لسان
((( رجال الن
ّ
امليزان ،231-230/3 :الرقم.1029 :
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الباب الثاين ع�شر :يف الآحاد
وفيه( :تسعة عرش اً
رجل)
[ ]1/1546عطاء بن أيب رياح
عيل ،خم ّلط(((.
من أصحاب ّ

[ُ ]2/1547ع ْق َبة بالقاف بن قيس

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
الكاهيل
[ ]3/1548العالء بن املسيب بن رافع
ّ
نظر(((.
فيه ٌ

الكويف
األسدي
[ ]4/1549عبد النور بن عبد اهلل بن سنان
ّ
ّ

عيل بن احلسن(((.
دخل البرصة ،أسند عنه ،مل يعرفه ّ

الطوسـي ،الرقم .721 :وفيه« :عطاء بن رباح .قال ابن داوود :عطاء بن رياح ،بالياء
((( رجال
ّ
املثنّاة حتت ي «جخ» خم ّلط ،كذا ّ
بخط الشيخ ،ورأيته يف تصنيف بعض أصحابنا :ابن أيب رياح».
رجال ابن داوود ،477 :الرقم.307 :
الطوسـي ،الرقم.1539 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.3441 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.3345 :
((( رجال
ّ

247

اخلثعمي
[ ]5/1550عبد الكريم بن عمرو بن صالح
ّ

(((

(((
ثم وقف عىل أيب
موالهم،
ك��ويف ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسنّ ، 
ّ
كرا ًما.
احلسن ،كان يل ّقب ّ

النجايش :إنّه كان ثقة ثقة عينًا ،وكان واقف ًّيا((( ،وذكر الشيخ
الطوسـي
قال
ّ
ّ

(((

والكش((( إنّه كان واقف ًّيا(((.
يّ ّ

الغضائريّ :
كثريا((( ،والذي أراه
وقال ابن
ّ
إن الواقفة تدّ عيه ،والغالة تروي عنه ً

التو ّقف عماّ يرويه.

اخلثعمي) .املحاسن ،90/1 :ح ،40الغيبة،37 :
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :كرام
ّ
ح ،9معاين األخبار ،169 :ح .1وكذا بعنوان( :كرام بن عمرو) .كامل الزيارات ،167 :ح.3
وكذا بعنوان( :كرام) .الكايف ،180/1 :ح ،534/1 ،3ح ،585/2 ،19ح،588/4 ،24
ح ،161/7 3ح ،232/8 ،8ح.305
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف ،180/1 :ح ،284/8 ،3ح،285/8 ،427
ح ،430الغيبة ،37 :ح ،9هتذيب األحكام ،183/4 :ح ،11معاين األخبار ،17 :ح،13
الكايف ،141/4 :ح .1ومل نعثر علی روايته عن الكاظم.
((( ّ
كل ما ذكره ّ
َّجاشـي ،الرقم .645 :وليس فيه« :كان
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
واقف ًّيا».
الطوسـي ،الرقم.5051 :
((( رجال
ّ
الكش ،555 :الرقم.1049 :
((( رجال ّ يّ
((( (ح ،ت ،س)« :واق ًفا».
الغضائري ،114 :الرقم .175 :وقد روى الشيخ يف كتاب الغيبة عن الثقات
((( رجال ابن
ّ
يف السبب الذي دعا قو ًما إىل القول بالوقوفّ :
عيل بن أيب محزة
«أن ّأول من أظهر هذا االعتقاد ّ
اخلثعمي».
الدنيوي ،وعدّ منهم كرا ًما
ثم عدّ مجاعة ممّن قالوا بالوقف طم ًعا يف احلطام
ّ
ّ
البطائنيّ ،
ّ
للطويس.64-63 :
الغيبة
ّ
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الساباطي
[ ]6/1551عماّ ر بن موسى
ّ

(((

موىل ،وأخواه قيس وصباح َر َووا عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،(((وكانوا

ثقات يف الرواية(((.

ّ
علـي بن
ـي عن
وعماّ ر كان فطح ًّيا ،له كتاب كبري ج ّيد معتمد((( ،وروى
ّ
الكش ّ

(((
حممد بن أمحد بن حييى ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عبد الرمحن بن ّمحاد
حممد  ،عن ّ
ّ

(((
الساباطي
عمـار بن موسى
ّ
الكويف ،عن مروك  ،عن أيب احلسن قال :إنيّ استوهبت ّ
ّ
من ربيّ  ،فوهبه يل((( ،والوجه عندي ّ
مرجحة.
أن روايته ّ

[ ]7/1552عاصم بن احلسن
من أصحاب الكاظم ،جمهول(((.
الساباطي) يف كثري من األسانيد .بصائر الدرجات ،41/1 :ح،18
(عمـار
ّ
((( قد وقع بعنوانّ :
 ،46/1ح ،91/1 ،12ح ،315/1 ،5ح ،333/1 ،4ح ،451/1 ،4ح ،3وغريها.
((( الحظ :روايته عن الصادق يف الكايف ،638/2 :ح ،640/2 ،1ح ،9/3 ،5ح،82/3 ،5
ح ،100/3 ،5ح ،104/3 ،3ح ،149/3 ،1ح ،154/3 ،10ح ،159/3 ،2ح،12
 ،214/3ح ،251/3 ،4ح ،315/3 ،7ح ،548/3 ،18ح ،71/4 ،3ح .2وأ ّما روايته عن
الكاظم فقليلة .الحظ :إعالم الورى.280/2 :
َّجاشـي ،الرقم.779 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
«وعمـار كان فطح ًّيا» إلی آخره مأخوذ من الفهرست ،الرقم.527 :
((( قوله:
ّ
((( (عة)« :احلسن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( يف املصدر زيادة« :عن رجل».
الكش ،253 :الرقم:
الكش ،406 :الرقم .763 :ورواه ّ
مرة أخری مرسلاً .رجال ّ يّ
((( رجال ّ يّ
القم ّي ،عن عبد الرمحن
حممد بن قولويه ،قال« :حدّ ثني سعد بن عبد اهلل ّ
ومرة ثالثة عن ّ
ّ .471
الكش،504 :
محاد
ابن ّ
ّ
الكويف ،عن مروك بن عبيد ،عن رجل ،قال :قال أبو احلسن .»رجال يّ ّ

الرقم.968 :
الطوسـي ،الرقم=.5081 :
((( رجال
ّ
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[ ]8/1553عثامن بن عيسى
رواس بتشديد
ايس،
ثم من ولد عبيد اهلل((( بن ّ
العامري ،الكال ّ
ّ
أبو عمروّ ،
يبّ ،
الرو ّ

رواس،
أخريا قال
النجايش :والصحيح أنّه موىل بني ّ
ّ
الواو ،وبعد الراء والسني املهملة ً
وكان شيخ الواقفة ووجهها ،وأحد الوكالء املستبدّ ين بامل موسى بن جعفر ،وروى

الكش :ذكر نرص بن الصباحّ :
أن عثامن بن عيسى كان
عن أيب احلسن(((و((( .قال((( يّّ

ثم
واقف ًّيا ،وكان وكيل أيب احلسن موسى ،ويف يده مال ،فسخط عليه الرضاّ ،
ً
عمر ستّني سنة ،وكان يروي عن أيب محزة
تاب عثامن وبعث باملال إليه ،وكان
شيخا ّ
الثاميل ،وال يتّهمون عثامن بن عيسى(((.

��م��د ب��ن عيسىّ :
إن ع��ث�مان ب��ن عيسى رأى يف
ق��ال مح��دوي��ه :ق���ال :ق��ال حم ّ

منامه أنّ��ه يموت ب��احل�ير

(((

وي��دف��ن ب��احل�ير ،فرفض الكوفة ومنزله وخ��رج إىل

الشهيد« :يف كتاب ابن داوود :عاصم بن احلسني ،و َن َق َل عن املصنّف أنّه ابن احلسن ،عن الشيخ
يف أصحاب اإلمام الكاظم :ابن احلسني جمهول» .رجال ابن داوود ،464 :الرقم.239 :
((( يف املصدر« :عبيد».
((( الحظ روايته عن الكاظم يف :قرب اإلسناد ،300 :ح ،305 ،1181ح،306 ،1197
ح ،309 ،1199ح ،339-338 ،1204ح ،1243-1242الكايف ،57/1 :ح،113/2 ،16
ح ،225/2 ،4ح ،672/2 ،14ح ،351/4 ،5ح ،524/4 ،7ح .2كام أنّه قد ورد روايته عن
الرضا يف الكايف ،309/4 :ح .2وكذا عن اجلواد .هتذيب األحكام ،126/9 :ح.281
ِّ
القم ّي ،155/2 ،371/1 :الكايف ،585/2 :ح ،22إلاّ ّ
أن ك ّلها
وكذا عن الصادق .تفسري ّ
ّ
حمل تأ ّمل.
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.817 :
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (س ،عة)« :وقال».
الكش ،597 :الرقم.1117 :
((( رجال ّ يّ
َّجاشـي
((( (ح)« :باحلائر» .يف هامش (ش)« :كأنّه أراد باحلري حائر احلسني ،ويؤ ّيده ما يف الن
ّ
من أنّه كان يری يف املنام أنّه يموت يف احلائر».
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مقاديره ،وأقام يعبد ر ّبه حتّى
احلري((( وابناه معه ،فقال :ال أبرح حتّى يميض اهللُ
َ
مات ودفن ،ورصف ابنَيه((( إىل الكوفة(((.

وقال الشيخ
الطوسـي :إنّه كان واقف ًّيا(((.
ّ

والوجه عندي التو ّقف يف ما ينفرد به.

[ ]9/1554عروة بن حييى النخّ اس((( الدهقان

ملعون ٍ
دانـي(((،
غال(((و((( .روى يّّ
حممد بن موسى َ
الـه ْم ّ
الكش حدي ًثا يف طريقه ّ

املراغي(ّ ((1
حممد بن قتيبة ،عن أيب حامد((( أمحد بن إبراهيم
أن
ّ
عيل بن ّ
وحدي ًثا آخر عن ّ

حممد لعن عروة بن حييى الدهقان وأمر شيعته بلعنه.
أبا ّ

(((1
حممد بن أيب هاشم
[ ]10/1555عبد الواحد بن عمر بن ّ

يكنّى أبا طاهر املقري ،عا ّم ّي املذهب ،له كتاب يف قراءة أمري املؤمنني ،وكان
((( (ح) مل ترد« :ويدفن باحلري ،فرفض الكوفة ومنزله وخرج إىل احلري».
((( (عة)« :انرصف ابناه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،598 :الرقم.1118 :
((( رجال ّ يّ
للطوسـي:
الطوسـي ،الرقم .5322 ،5067 :انظر :الغيبة
((( الفهرست ،الرقم ،546 :رجال
ّ
ّ
 ،65-63ففيه حديث عن الواقفة.
«النحاس» .وما أثبتناه موافق للمصدر .ومثله يف رجال
«النجاشـي»( .م ،هـ ،ت ،عة):
((( (ح):
ّ
ّ
ابن داوود ،477 :الرقم.306 :
ٍ
«غال ملعون» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
الطوسـي ،الرقم.5740 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
الكش ،573 :الرقم.1086 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش) مل ترد« :حامد» .وما يف املتن موافق للمصدر.
( ((1رجال ّ
ـي ،535 :الرقم.1020 :
الكش ّ
(( ((1حج)« :عمرو».
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قارئًا ،غالم ابن جماهد(((.
الزعفراين
[ ]11/1556عمران
ّ
جمهول(((.
[َ ]12/1557عنْ َبسة -بالنون قبل الباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والسني املهملة -بن

مصعب

واقفي عىل أيب عبد اهلل،
ناوويس،
الكش :قال محدويهَ :عنْ َبسة بن مصعب
ّ
ّ
قال يّ ّ

سميت الناووس ّية((( برئيس هلم ،يقال له :فالن بن فالن الناووس(((.
وإنّام ّ

َّجاشـي ،الرقم .651 :وقريب منه يف الفهرست ،الرقم،553 :
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
أيضا :تاريخ بغداد ،8/11 :الرقم:
وانظر :سري أعالم النبالء21/16 :ـ ،22الرقم .8 :والحظ ً
.5659
((( مل نعثر علی مستنده .نعم ،نقل ابن داوود كام يف املتن .الحظ :رجال ابن داوود،487 :
الرقم.349 :
ثم إنّه قد بحثنا عن الناووس ّية وما وقع لنا
((( (عة)« :ناووس ّية» .وما أثبتناه موافق للمصدرّ .
ِ
ِ
الغلو يف مصطلح امل َلل والن َحل
حوهلا من التشكيك يف أصل وجود فرقة هبذا العنوان يف كتاب
ّ
للنوبختي ،323 :اهلامش.
حررنا حوهلا يف فرق الشيعة
ّ
والرجال ،فراجع .وكذا ما ّ
ِّ
ّ
ثم إن الشيخ قال يف رجاله« :يف أصحاب الباقر:
الكش ،365 :الرقمّ .676 :
((( رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم .1519 :وقال يف أصحاب الصادق« :عنبسة
عنبسة بن مصعب» .رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم .3722 :وقال يف أصحاب الكاظم:
الكويف» .رجال
العجيل
ابن مصعب
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .5069 :وقال
«عنبسة بن مصعب ،روى عن أيب عبد اهلل .»رجال
ّ
كويف» .رجال
عجيل
الشيباين ،ويقال
الربقي يف أصحاب الصادق« :عنبسة بن مصعب
ّ
ّ
ّ
ّ
الربقي .40 :وورد يف سند« :عنبسة بن مصعب العابد» .الكايف ،235/7 :ح ،8قال العلاّ مة
ّ
املجلسـي« :وصف ابن مصعب بالعابد غريب ،وإنّام املشتهر هلذا الوصف هو ابن بجاد» .مرآة
ّ
العقول.367/23 :
ثم إنّه قد=
ورواه الصدوق وفيه« :عنبسة بن مصعب» .من ال حيرضه الفقيه ،45/4 :حّ ،5055
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[ ]13/1558عكرمة
موىل ابن ع ّباس ،ليس عىل طريقنا وال من أصحابنا.
[ ]14/1559الع ّباس بن صدقة

ذكر الفضل بن شاذان يف بعض كتبه أنّه من ّ
الكذابني ،املشهور بالكذب((( ،ومثله

عيل بن حسكة(((.
قال عن ّ

[ ]15/1560عبيد اهلل بن عبد اهلل ِ
الواسطي
الدهقان -بكرس الدال-
ّ

(((

=ورد رواية منصور بن يونس عن عنبسة بن مصعب .الحظ :الكايف ،215/8 :ح .261وكذا
عن عنبسة العابد .هتذيب األحكام ،275/2 :ح .130وقد استظهر من ذلك ك ّله حّ
باتاد عنبسة
ابن مصعب وعنبسة العابد.
األبطحي« :إنّه متّحد مع عنبسة بن بجاد» .مصادر فقه الشيعة .285/1 :ولكن قال
الس ّيد
ّ
قال ّ
اخلوئي« :نسب إلی بعضهم احتامل حّاتاد عنبسة بن بجاد وعنبسة بن مصعب ،وهذا باطل
الس ّيد
ّ
ّ
والكش والشيخ ذكروا كلاًّ منهام مستقلاً  ،ومعه ال جمال الحتامل حّ
جز ًماّ ،
الربقي
فإن
االتاد.
ّ
يّ ّ
علی ّ
األول وذ ّم الثاين» .معجم رجال احلديث،178/14 :
أن
الكشـي حكی عن محدويه مدح ّ
ّ
رقم .9117 :وقال حفيد الشهيدّ :
«إن كتاب الشيخ يشكل االعتامد عليه يف الطرق ،مع احتامل

رواية منصور عن الرجلني» .استقصاء االعتبار.122/1 :
الكش ،522 :الرقم .1002 :وفيه« :قال نرص بن الصباح :الع ّباس بن صدقة ،وأبو
((( رجال ّ يّ
الكندي املعروف بشاه رئيس ،كانوا من الغالة الكبار امللعونني».
الطرناين ،وأبو عبد اهلل
الع ّباس
ّ
ّ
«أن من ّ
الكش ،521 :ذيل الرقم .1001 :وفيهّ :
الكذابني املشهورين ّ
عيل بن حسكة».
((( رجال ّ يّ
((( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :عبيد اهلل الدهقان) .املحاسن ،373/2 :ح،1237
 ،484/2ح ،532/2 ،528ح ،539/2 ،789ح ،557/2 ،822ح،562/2 ،922
ح ،590/2 ،952ح .98وكذا بعنوان( :عبيد اهلل بن الدهقان) .الكايف ،623/2 :ح،14
ثم إنّه ورد يف بعض األسانيد( :عبد اهلل الدهقان) ،وهو
هتذيب األحكام ،330/1 :حّ .135
حمرف ،والصواب( :عبيد اهلل الدهقان) .الحظ :الكايف ،289/2 :ح 3وقارنه مع املحاسن:
ّ
 ،295/1ح ،459الكايف ،549/5 :ح 2وقارنه مع علل الرشائع ،552/2 :ح ،7الكايف:
 ،554/5ح 4وقارنه مع وسائل الشيعة ،357/20 :هتذيب األحكام ،74/9 :ح 49وقارنه=
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ضعيف(((.
حممد وقيل :عبيد
[ ]16/1561عبيد بن كثري -بالثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقط -بن ّ

يب.
العامري
حممد بن كثري بن عبد الواحد بن عبد اهلل بن رشيك
الوحيدي الكال ّ
ّ
ّ
ابن ّ

أبو سعيد ،طعن أصحابنا فيه ،وذكروا أنّه كان يضع احلديث جماهرة((( ((( ،وال ّ
حيتشم

املحجل ،روى
الصـراح ،وأمره مشهور((( .وعبد اهلل بن رشيك جدّ ه((( يكنّى أبا
ّ
الكذب ُ

وجيها((( مقدّ ًما(((.
عن زين العابدين ،والباقر ،وكان عندمها
ً
[ ]17/1562عامرة بن زيد

أبو زي��د،
امل��دين ،حليف
داين،
ّ
الـه ْم ّ
اخل��ي��واين(((َ ،
ّ
(((1
املرصي ،فإنّه ال يعرف إلاّ من جهته ،وقد سئل
البلوي
حممد
ّ
ّ
ما يزعمه عبد اهلل بن ّ
(((

األنصار ،هذا نسبه عىل

عبد اهلل عنه فقيل له :من عامرة هذا الذي تروي عنه؟ فقال( :((1رجل نزل من السامء
=مع الكايف ،253/6 :ح.1
َّجاشـي ،الرقم.614 :
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (س)« :فحاملوه» .وما يف املتن موافق للمصدر
النجاشـي ،الرقم.620 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
ّ
الغضائري ،80 :الرقم.96 :
يتحشم» إلی هنا من رجال ابن
((( قوله« :وال
ّ
((( (عة)« :جدّ جدّ ه» .وهو موافق للمصدرّ ،إال ّ
أن النسخ التي بأيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
«وجها».
((( (ح ،هـ ،ش):
ً
النجاشـي ،الرقم ،620 :وانظر:
((( قوله« :وعبد اهلل بن رشيك» إلی آخره مأخوذ من رجال
ّ
ميزان االعتدال ،23-22/3 :الرقم.5438 :
«اخلريانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«احليوانـي»( .م ،ت ل ،عة):
((( (حج ،س ،ح):
ّ
ّ
((( (عة)« :كان حليف» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
(( ((1ش) :مل ترد« :ما» .وما يف املتن موافق للمصدر.
(( ((1ش) زيادة « :له» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
254

ثم عرج ،وأصحابنا يقولون :إنّه اسم ليس حتته أحدّ ،
وكل ما يرويه كذب،
فحدّ ثني ّ

والكذب بينّ يف وجه حديثه(((.

األسدي
[ ]18/1563عبادة بن زياد
ّ
كويف ،ثقة،
زيدي(((.
ّ
ّ
[ ]19/1564عبد احلميد بن أيب الديلم
عم معلىّ بن ُخنَيس.
وهو ابن ّ
الغضائري :إنّه ضعيف(((.
قال ابن
ّ

((( ّ
الغضائري ،78 :الرقم.89 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ

ونقل الن
َّجاشـي ،الرقم.827 :
َّجاشـي قري ًبا منه يف رجال الن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،830 :وانظر :ميزان االعتدال ،381/2 :الرقم:
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
.4156
الغضائري ،114 :الرقم.176 :
((( رجال ابن
ّ
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يف الغني

وفيه( :ثالثة رجال)

األسدي
التميمي
[ ]1/1565غياث بن إبراهيم
ّ
ّ

(((و(((

برصي ،سكن الكوفة ،ثقة((( ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((وكان برت ًّيا(((.
ّ

الطوسـي،
َّجاشـي ،الرقم .833 :وكذا يف رجال
«األسيدي» .رجال الن
َّجاشـي:
((( يف رجال الن
ّ
ّ
ّ
ّ
الرقم.3853 :
الدارمي) .من ال حيضـره الفقيه:
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوان( :غياث بن إبراهيم
ّ
 ،146/3ح ،3539هتذيب األحكام ،228/8 :ح .57وكذا بعنوان( :غياث بن إبراهيم
الرزامي) .هتذيب األحكام ،431/1 :ح.21
ّ
الطوسـي،
«برتي» فمن رجال
َّجاشـي ،الرقم .833 :وأ ّما قوله:
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
ّ
الرقم.1542 :
((( الحظ روايته عن الصادق يف :الكايف ،136/2 :ح ،187/2 ،22ح ،315/2 ،6ح،4
 ،647/2ح ،62/3 ،3ح ،332/3 ،5ح ،376/3 ،10ح ،384/3 ،6ح،538/3 ،14
َّجاشـي« :روی عن أيب
ح ،538/3 ،3ح ،9/4 ،4ح ،13/4 ،1ح ،2وغريها .وقال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم .833 :ولكن مل نعثر علی روايته عن الكاظم.
احلسن .»رجال الن
ّ
الكش كونه برت ًّيا بطريق مرسل ،وال يبعد أن يكون املصنّف أخذ ذلك منه،
((( الشهيد« :نقل ّ يّ
كام ال خيفى عىل املتأ ّمل يف ذلك».
اخلوئيّ :
برتي،
الس ّيد
«إن غياث بن إبراهيم الذي ذكره الشيخ يف أصحاب الباقر وقالّ :
ّ
قال ّ
َّجاشـي ،وله كتاب.
مغاير ملن عدّ ه يف أصحاب الصادق ،وترمجه يف الفهرست ،وترمجه الن
ّ
والدليل عىل ذلك ّ
َّجاشـي،
أن راوي كتاب غياث بن إبراهيم إسامعيل بن أبان عىل ما ذكره الن
ّ
الربقي كتابه ،وقد توفيّ أمحد سنة (280هـ) تقري ًبا ،وال يمكن
ويروي عنه أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
وأيضا راوي كتاب غياث
روايته عن أصحاب الباقر بواسطة واحدة ،وهو إسامعيل بن أبانً ،
الربقي كتابه .ويعود
اخلزاز عىل ما ذكره الشيخ ،وقد روى عنه أمحد بن أيب عبد اهلل
حممد بن حييى ّ
ّ
ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع،
حممد بن عيسى ،عن ّ
الكالم السابق .ومثل ذلك رواية أمحد بن ّ
اخلزاز ،عن غياث بن إبراهيم ،عىل ما يأيت من املشيخة .وأوضح من ذلك
حممد بن حييى ّ
وعن ّ
ّ
اللؤلؤي ،وقد روى عنه محيد املتوفىّ سنة (310هـ) ،عىل
عيل
ّ
أن راوي كتاب غياث احلسن بن ّ
ما ذكره الشيخ ،وكيف يمكن رواية محيد ،عن أصحاب الباقر بواسطة واحدة؟! ومثل=
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عيل بن إبراهيم ،عن زيدان بن عمر ،عن غياث كتابه عىل ما ذكره الشيخ.
=ذلك رواية ّ

واملتحصل ّ
أن غياث بن إبراهيم الذي له كتاب ،هو من أصحاب الصادق والكاظم،
ّ

البرتي» .معجم رجال احلديث ،252-251/14 :رقم.9299 :
وليس هو بغياث بن إبراهيم
ّ

«أولاً  :مل يثبت كون إسامعيل بن أبان هو
الس ّيد
الزنجاين (مدّ ظ ّله) وقالّ :
واستشكل عليه ّ
ّ
حممد بن سنان عن أيب
الوراق حتّی ال يمكن روايته عن الباقر .وثان ًيا :روی
الربقي عن ّ
ّ
الربقي عن أصحاب الباقر بواسطة واحدة .وثال ًثاّ :
إن يف
اجلارود عن الباقر فيمكن رواية
ّ
روايات محيد مراسيل كثرية فربواياته ال يثبت طبقة الرواة» .كتاب النكاح .90-87/1 :كام أنّه:
«استبعد كون غياث من أصحاب الباقر معلّلاً األمر بعدم وجدان رواية عنه عن الباقر
مع أنّه كثري الرواية» .كتاب النكاح.95/1 :

ّ
«ثم ّ
النصني علی
فاستدل
إن هنا كال ًما يف إمام ّيته أو برت ّيته.
املامقاينعلی إمام ّيته بام ورد عنه يف ّ
ّ
ّ
األئمة االثني عشـر ،إلاّ ّ
التسرتيأورد عليه ّ
أن املح ّقق
اخلبـرين غري
بأن كون إمام ّيته دراية
ّ
ّ
َ
معلومّ ،
ربين يف با َبني ،وأكثر الرواة يف هذين البا َبني من العا ّمة.
ألن الصدوق روی هذين اخل َ
كام ّ
أن تعبريه عن الصادق يف أغلب أخباره بجعفر يؤ ّيد عا ّم ّيته ،كام هو احلال يف رواية العا ّمة
الرجال ،353/8 :الرقم.5854 :
عنهم» .قاموس ِّ
نظرا إلی مضامني رواياته
الس ّيد األستاذ
الزنجاين ( ُمدّ ظ ّله) «إمام ّية غياث ً
ولكن استظهر ّ
ّ
عيل بأمري املؤمنني بال قيد ،وتوثيق الن
تعرضه إىل فساد
َّجاشـي إ ّياه مع عدم
ّ
ّ
والتعبري عن ّ
ِ
ألن مشاخيه ثقات ،والتوثيق املطلق ّ
مذهبه ،وشيخوخته يف الرواية البن أيب عمري؛ ّ
يدل علی
كون الراوي من اإلمام ّية» .كتاب النكاح.99-97/1 :

ّ
التسرتي
«وأورد علی املح ّقق
كثريا -قري ًبا من  -%80ما يعبرّ عن الصادق بأيب
ّ
بأن غياث ً
عبد اهلل ،أضف إلی ذلك ّ
أن ما روی غياث عن الصادق ال يشبه مرويات العامة عنه،
النبي ،ومل يذكر الواسطة بني الباقر
ففي مواضع أنّه روی عن الصادق عن الباقر عن ّ
والنبي ،وهذا بخالف ما رووه العا ّمة عن أيب عبد اهلل الصادق .»كتاب النكاح.9192/1 :
ّ

أقول :شيخوخة ابن أيب عمري ّ
تدل علی اإلمام ّية ،ولكن ال بالتعليل املذكور ،بل لترصيح ابن أيب
الكش ،590 :الرقم .1105 :ويف بلغة املحدّ ثني:
عمري بأنّه ال يروي عن العا ّمة .الحظ :رجال يّ ّ
«تو ّقف صاحب املدارك وشيخنا
صحة رواياته» .بلغة
البهائي يف كونه برت ًّيا وماال إلی
ّ
ّ
املحدّ ثني ،392 :رقم .2 :وراجع االثنی عشـر ّية ىف الصوم ،200 :املطبوع ضمن جم ّلة تراثنا،
العدد =.11
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ِ
ري
[ ]2/1566غالب بن عثامن الـمنْ َق ّ
كحال ،وقيل :إنّه موىل آل أعينَ  ،وروى عن أيب عبد
موىل
كويف ،سماّ ل بمعنى ّ
ّ

اهلل ،(((ثقة((( ،وكان واقف ًّيا(((.

اخلوئي ،وذلك ّ
=ثم ّ
أن ما عنونه
الس ّيد
إن الذي عنونه
ّ
الربقي مغاير ملا يف املتن خال ًفا لظاهر ّ
ّ
ّ
والنخعي هو
نخعي،
كويف
الربقي
البرصي ،والذي عنونه
األسيدي
التميمي
َّجاشـي هو
الن
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مذكور يف كتب العا ّمة.
النخعي ،عن األعمش وغريه .قال أمحد :ترك الناس حديثه.
قال ابن حجر« :غياث بن إبراهيم
ّ
وروى ع ّباس عن حييى :ليس بثقة.

اجلوزجاين :كان فيام سمعت غري واحد يقول :يضع احلديث.
وقال
ّ

البخاري :تركوه يكنّى أبا عبد الرمحن يعدّ يف الكوف ّيني.
وقال
ّ

وعيل بن
حسان،
وحممد بن خالد
وحممد بن محران،
قلت :روى عنه بق ّية
احلنظيل ،وهبلول بن ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املهدي بخرب :ال سبق إلاّ يف نصل أو حافر ،زاد فيه:
اجلعد وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنّه حدّ ث
ّ
أن قفاك قفا ّ
أو جناح ،فوصله وملا قام قال :أشهد ّ
كذاب ،انتهى.
اآلجر ّي :سألت أبا داوود؟ فقالّ :
مرة :ليس بثقة وال مأمون.
وقال
كذاب ،وقال ّ
ّ

مرةّ :
كذاب خبيث.
وقال حييى بن معني ّ
الساجي :تركوه.
وقال
ّ

وقال صالح جزرة :كان يضع احلديث.
وقال أبو أمحد احلاكم :مرتوك احلديث.

النسائي يف اجلرح والتعديل :ليس بثقة وال ُيكتب حديثه.
وقال
ّ

عدي :بينّ األمر يف الضعف وأحاديثه ك ّلها شبه املوضوع.
وقال ابن ّ
العقييل وابن اجلارود وابن شاهني يف الضعفاء» .لسان امليزان ،422/4 :الرقم.1296 :
وذكره
ّ
((( الحظ :هتذيب األحكام ،319/2 :ح.160
َّجاشـي ،الرقم.835 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم.5091 :
((( قول« :كان واقف ّيا» من رجال
ّ
َّجاشـي مع الشيخ يف رجاله يف ثقته ووقفه ،فيمكن القول
التسرتي« :اختالف الن
قال املح ّقق
ّ
ّ
مسمی بـ(غالب بن عثامن) ملا يأيت يف غالب بن=
بوهم الشيخ وأنّه كان يف باله فساد مذهب ّ
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داين الشاعر
[ ]3/1567غالب بن عثامن َ
الـه ْم ّ
كان زيد ًّيا ،روى عن أيب عبد اهلل.(((

الرجال ،348/8 :الرقم:
=عثامن
اهلمداين من كونه زيد ًّياّ ،
فتوهم كون فساده وق ًفا» .قاموس ِّ
ّ
.5845
((( ّ
كل ما نقل ّ
َّجاشـي ،الرقم.836 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
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يف الفاء

وفيه( :ثالثة أبواب)

الباب الأ ّول :الف�ضل

(((

وفيه( :ثالثة رجال)
[ ]1/1568الفضل بن يونس الكاتب
أصحاب موسى بن جعفر،
واقفي(((.
ّ
النجايش :إنّه ثقة(((.
وقال
ّ

السمندي
التميمي
قرة -بالقاف-
ّ
ّ
[ ]2/1569الفضل بن أيب ّ

(((

بلد من آذربيجان ،انتقل إىل أرمنية((( ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((ضعيف ،مل يكن

بذاك(((.

((( (ح ،عة)« :يف الفضل».
الطوسـي ،الرقم.5093 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم.844 :
((( رجال الن
ّ
«السهندي» .وهكذا ذكره يف هامش« :ت» عن ّ
خط الشهيد الثاين .وهو املوافق
((( (س ل):
ّ
للمصدر .نعم ،ابن داوود نقل عنه كام يف املتن .رجال ابن داوود ،271 :الرقم.1171 :
وهكذا يف إيضاح االشتباه ،الرقم.515 :
((( (عة)« :أرمينية» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.

((( الكايف 39/1 :ح ،373/2 ،3ح ،477/2 ،3ح ،524/2 ،6ح ،663/2 ،10ح،45/4 ،2
ح ،74/5 ،7ح ،74/5 ،2ح ،121/5 ،5ح ،318/5 ،2ح ،553/5 ،59ح ،3/6 ،1ح.12
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم .842 :وقد ض ّعفه ابن
أيضا.
كل ما يف املتن منقول عن رجال الن
الغضائريً 
ّ
ّ
الغضائري.84 :
رجال ابن
ّ
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[ ]3/1570الفضل بن احلارث
وشق
حممد بعد موت أيب احلسن اهلاديّ 
الكش أنّه ّ
تعجب من ُأدمة أيب ّ
روى يّ ّ

(((
تعجبت منه اختيار
حممد يقول له((( :اللون الذي ّ
ثيابه  ،وأنّه رأى يف النوم أبا ّ

(((

من اهلل تعاىل خللقه ،ويف((( متام احلديث :واعلم ّ
أن كالمنا يف النوم مثل كالمنا يف
اليقظة(((.

الكش :هذا احلديث ّ
يدل عىل ّ
أن الفضل مؤمتن يف القول((( ،وليس
قال أبو عمرو يّ ّ

يف احلديث عندي داللة عىل مدح أو جرح ،فنحن يف روايته من املتو ّقفني.

اخلراسانـي« :الظاهر أنّه كان يف جنازته[ أي أيب احلسن اهلادي.»]
(((
ّ
((( (ح ،عة) :مل ترد« :له».
((( (س ،ت ،عة)« :اختبار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.

((( (عة) مل ترد« :يف».
الكش .مناقب آل أيب
الكش ،574 :الرقم .1087 :ورواه ابن شهرآشوب عن كتاب ّ يّ
((( رجال ّ يّ
طالب.434/4 :
الكش ،574 :ذيل الرقم.1087 :
((( رجال ّ يّ
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الباب الثاين :يف ُف َ�ضيل
وفيه( :رجالن)
[ُ ]1/1571ف َضيل بن غياث
من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ُ ]2/1572ف َضيل بن ع ّياض
برصي ،ثقة ،عا ّم ّي ،روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.
ّ

الطوسـي ،الرقم.1553 :
((( رجال
ّ

((( الحظ :تفسري العياشيّ  ،360/1 :ح ،25الكايف ،307/2 :ح ،7معاين األخبار ،245 :ح.1
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم ،847 :وانظر :هتذيب الكامل:
العالمة مأخوذ من رج��ال الن
ّ
أيضا :هتذيب التهذيب ،266-264/8 :الرقم:
 ،300-281/23الرقم .4763 :والحظ ً
.540
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الباب الثالث :يف الآحاد
وفيه( :ثالثة رجال)
العبدي
[ ]1/1573فرات بن أحنف
ّ
قال الشيخ
بالغلو والتفويض يف القول((( .وقال ابن
الطوسـي :إنّه يرمى
ّ
ّ

عيل بن احلسني ،وأيب جعفر ،وأيب عبد
ّ
الغضائري :فرات بن أحنفّ ،
كويف ،روى عن ّ
اهلل ،كام زعموا(((ٍ ،
غال ّ
كذاب ،ال يرتفع به وال بذكره(((و(((.
ثم قال عن بعض مشاخيه من أهل
وقال ابن
العقيقي :إنّه كان زاهدً ا ً
رافضا للدن ًياّ ،
ّ

الكوفة إنّه كان يقولّ :
حممد شي ًئا من القديم.
إن يف ّ
[ ]2/1574فارس بن حاتم بن ماهويه

القزويني ،من أصحاب الرضاّ ،
قل ما روى احلديث إلاّ شا ًّذا(((.
نزيل العسكر،
ّ
ٍ
غ���������ال م������ل������ع������ون((( ،ف����س����د م�����ذه�����ب�����ه ،وب�����������رئ
وه��������و

(((

بالغلو والتفريط يف القول».
الطوسـي ،الرقم .1206 :وفيه« :يرمى
((( رجال
ّ
ّ
((( (عة) زيادة« :أنّه» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (م)« :يذكر»( .حج)« :نذكره» .وما يف املتن موافق للمصدر.

الغضائري ،84 :الرقم.108 :
((( رجال ابن
ّ
((( قولهّ :
َّجاشـي ،الرقم.847 :
«قل ما روی احلديث ّإال شا ًذا» مأخوذ من رجال الن
ّ
ٍ
الطوسـي ،الرقم.5744 :
((( قوله« :غال ملعون» مأخوذ من رجال
ّ
((( (ح ،ش)« :يروي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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(((
حممد بالعسكر ،ال يلتفت إىل حديثه ،وله كتب
منه  ،وقتله بعض أصحاب أيب ّ

ك ّلها ختليط(((.

ّ
حممد املعروف بابن بابا
قال
ـي :قال نصـر :احلسن بن ّ
الكش ّ

(((

والفهري(((،
ّ

عيل بن
النمريي ،وفارس بن حاتم
وحممد ابن نصري
ّ
ّ
ّ
القزويني ،لعن هؤالء الثالثة ّ

حممد.(((
ّ

وقال يف فارس بن حاتم :إنّه متّهمٍ ،
غال(((.
أن من ّ
ثم قال :وذكر الفضل بن شاذان يف بعض كتبه ّ
الكذابني املشهورين الفاجر
ّ

القزويني((( .وروى ّ
فارس بن حاتم
أن أبا احلسن أمر بقتله ،فقتله ُجنيد.
ّ

قال سعد :وحدّ ثني مجاعة من أصحابنا العراق ّيني وغريهم هبذا احلديث عن جنيد،

ثم سمعته أنا بعد ذلك من جنيد(((.
ّ

اجلرجاين
[ ]3/1575الفتح -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان -بن يزيد -بالزاي-
ّ

اخلراسانـي« :يعني اإلمام برئ منه».
(((
ّ
الغضائري ،85 :الرقم. .111 :
((( قوله« :فسد مذهبه» إلی هنا مأخوذ من رجال ابن
ّ
حممد بن ُ
سهواّ ،
(((
الكش
احلصني ،هو ً
أيضا من امللعونني ّإال أنّه وقع هنا ً
ّ
اخلراسانـي« :هو ّ
فإن ّ يّ
ذكر هنا الثالثة ومعه يصري أربعة».
أقول :الظاهر ّ
أن نسخته من اخلالصة مغلوطة ،وأ ّما بنا ًء علی ما أثبتناه فال سهو ،وال زيادة
علی الثالثة.
«الفهري» ،وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بني أيدينا متّفقة علی
((( (عة) مل ترد:
ّ
ما أثبتناه.
الكش ،520 :الرقم.999 :
((( رجال ّ يّ
الكش.522 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،523 :ذيل الرقم.1005 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،524-523 :الرقم.1006 :
((( رجال ّ يّ
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صاحب املسائل أليب احلسن ،واختلفوا أيهّ م ،هو الرضا أم الثالث،

والرجل جمهول ،واإلسناد إليه مدخول(((.

((( ّ
كل ما نقله ّ
الغضائري ،85-84 :الرقم .110 :قال الشيخ
العالمة مأخوذ من رجال ابن
ّ
عيل بن احلسني عن
يف الفهرست« :فتح بن يزيد
اجلرجاين ،له كتاب ،أخربنا مجاعة ،عن ّ
حممد بن ّ
ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن املختار بن بالل بن املختار بن أيب
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن ّ
ّ
عبيد ،عن فتح بن يزيد» .الفهرست ،الرقم.575 :
اخلوئيّ :
«إن ما ذكره الشيخ بعيد يف نفسه ،ف ّإنه يبعد عادة رواية الص ّفار عن حفيد
الس ّيد
ّ
قال ّ
أن ما ذكره سهو ،والصحيح ّ
املختار ،فالظاهر ّ
حممد بن املختار
أن ال��راوي عنه املختار بن ّ
الغضائري بقوله :واإلسناد إليه مدخول» .معجم رجال
اهلمداين ،ولع ّله إىل ما ذكرناه أشار ابن
ّ
ّ
الرجال ،375-374/8 :الرقم:
احلديث ،269/14 :الرقم .9319 :وقريب منه يف قاموس ِّ
.5873
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يف القاف

وفيه( :ثالثة أبواب)

الباب الأ ّول :يف((( القا�سم
وفيه( :ثامنية رجال)
اجلوهري
حممد
ّ
[ ]1/1576القاسم بن ّ
من أصحاب أيب احلسن الكاظم،
يلق أبا عبد اهلل.(((
واقفي((( ،مل َ
ّ
((( (عش ،ش) مل ترد« :يف».
الطوسـي ،الرقم.5095 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال
ّ
اجلوهري مل
حممد
ّ
الكش ،452 :الرقم .853 :وفيه« :قال نرص بن الصباح :القاسم بن ّ
((( رجال ّ يّ
يلق أبا عبد اهلل و هو مثل ابن أيب غراب ،وقالوا إنّه كان واقف ًّيا.
َ

الكش( :وهو مثل ابن أيب غراب) معناهّ :
قال املح ّقق
إن هذا مثله يف معارصة
ّ
التسرتي« :قول يّ ّ
الصادق بدون رواية؛ لعدم لقائه له ،لكن ال يبعد وقوع حتريف فيه ،فابن أيب غراب غري
الرجال.498-497/8 :
معروف ،وال بدّ يف التشبيه ،التشبيه بمعروف» .قاموس ِّ
تنبيه:

كويف سكن بغداد .وقال نصـر بن الصباح:
حممد
ّ
اجلوهري ،م (كش) ّ
قال ابن داوود« :القاسم بن ّ
مل يلق أبا عبد اهلل ،وقيل كان واقف ًّيا.

أقولّ :
اجلوهري يف رجال الكاظم وقال :كان واقف ًّيا ،وذكر
حممد
ّ
إن الشيخ ذكر القاسم بن ّ
اجلوهري روى عنه احلسني بن سعيد ،فالظاهر أنّه
حممد
ّ
األئمة :القاسم بن ّ
يف باب من مل يرو عن ّ
غريه واألخري ثقة» .رجال ابن داوود ،276 :الرقم.1197 :

التفريش قال :وفيه نظر من وجهني« :أ ّما ّأولّ :
َّجاشـي
فألن ا ّلذي يظهر من كالم الن
ولك ّن الس ّيد
ّ
ّ
ِ
مع مالحظة كالم الشيخ يف كتابيه ّ
مرة يف باب
يدل عىل أنّه رجل واحد .وذكْر الشيخ إ ّياه ّ
ومرة يف باب من مل ِ
األئمة ،ال ّ
يدل عىل تغايرمها؛ ّ
ألن مثل هذا كثري
يرو عن ّ
رجال الكاظمّ ،
يف كتابه مع قطعنا حّ
مرة يف باب رجال الصادق=،
حممد األعشى ّ
باالتاد ،مثل ذكر قتيبة بن ّ
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=ومرة يف باب من مل ِ
مرة يف باب
األئمة .ومثل ذكر كليب بن معاوية
يرو عن
ّ
األسدي ّ
ّ
ّ
ِ
األئمة.
ومرة يف باب من مل يرو عن ّ
ومرة باب أصحاب الصادقّ ،
أصحاب الباقرّ ،
وأ ّما ثان ًياّ :
الرجال توثيقه أصلاً ».
فألن قوله« :واألخري ثقة» ،ليس بمستقيم؛ ألنيّ مل أجد يف كتب ِّ
الرجال46/4 :ـ ،47الرقم.4196 :
نقد ِّ

ّ
اجلوهري ،وأ ّما ذكره الشيخ
حممد
اخلوئي« :ال ينبغي
الس ّيد
ّ
الشك يف حّاتاد القاسم بن ّ
ّ
وقال ّ
يف أصحاب الصادق والكاظم وفيمن مل يرو عنهم فهو ال ّ
يدل عىل التغايرّ ،
فإن
اجلوهري فيمن
حممد
ّ
تكرر يف كالمه .وعىل اجلملة ترصيح الشيخ عند عدّ القاسم بن ّ
ذلك قد ّ
مل ِ
يرو عنهم ،برواية احلسني بن سعيد عنه ،وترصحيه يف الفهرست ّ
بأن احلسني بن سعيد
روى كتابه ،ال ُيبقيان جمالاً الحتامل التغاير» .معجم رجال احلديث ،52/15 :الرقم.9565 :
اخلوئي.372/10 :
أيضا :موسوعة اإلمام
والحظ ً
ّ
ثم ّ
حممد
حممد
إن
األصبهاين ،والقاسم بن ّ
األردبييل قال« :الذي يظهر لنا أن يكون القاسم بن ّ
ّ
ّ
ّ
واملروي عنه عىل ما يظهر
القم ّي متّحدً ا ،الشرتاكهم يف الراوي
ّ
ّ
حممد ّ
اجلوهري ،والقاسم بن ّ
بأدنى تأ ّمل يف ترمجتهم ،واهلل أعلم» .جامع الرواة.321/5 :
حممد
حممد
الس ّيد
األصفهاين ،والقاسم بن ّ
اخلوئي أورد عليه بقوله « :أ ّما حّاتاد القاسم بن ّ
ّ
ولكن ّ
ّ
اجلوهري فهو باطل جز ًماّ ،
ويدل
حممد
ّ
القم ّي فال ريب فيه وال إشكال ،وأ ّما حّاتاده مع القاسم بن ّ
ّ
َّجاشـي والشيخ عنونا كلاًّ منهام مستقلاًّ  ،وهو آية التعدّ د .وثان ًياّ :
عىل ذلكّ :أو اًلّ :
إن راوي
إن الن
ّ

حممد
األصفهاين هو أمحد بن أيب عبد اهلل
حممد
الربقي ،وراوي كتاب القاسم بن ّ
ّ
كتاب القاسم بن ّ
ّ
حممد بن عيسى،
وحممد بن خالد
الربقي ،والراوي عن ّ
ّ
األول أمحد ابن ّ
ّ
اجلوهري احلسني بن سعيد ّ
واجلوهري من أصحاب الصادق ،والظاهر
وعن الثاين ابنه أمحد ،فهام ليسا يف طبقة واحدة،
ّ
الرضا ،فكيف يروي عنه أمحد بن أيب عبد اهلل كتابه ،وهو توفيّ حدود سنة 280هـ.
أنّه مل يدرك ِّ
هذا ّ
حممد
حممد بن عيسى ،وأمحد يروي عن القاسم بن ّ
وإن سعد بن عبد اهلل يروي عن أمحد بن ّ
األصفهاين ،ذكره الصدوق
حممد
ّ
اجلوهري بواسطة .وقد روى سعد بن عبد اهلل عن القاسم بن ّ
ّ
والزهري .فكيف يمكن
املنقري ،وحفص بن غياث،
يف املشيخة يف طريقه إىل سليامن بن داوود
ّ
ّ
االلتزام حّ
واملروي عنه،
األصفهاين؟! وأ ّما ما ذكره من اشرتاكهام يف الراوي
اجلوهري مع
باتاد
ّ
ّ
ّ
اجلوهري
املروي عنه يف الغالب ،فقد روى عن
فري ّده أنّه ال اشرتاك بينهام ،ال يف الراوي وال يف
ّ
ّ
وعيل بن أمحد بن أشيم .وروى عنه أبو طالب عبد اهلل
حممد بن خالد
ّ
ّ
الربقي ،واحلسني بن سعيدّ ،
ِ
األصفهاين ،وروی سعد بن عبد اهلل ،وأمحد=
حممد
ابن الصلت .ومل يرو هؤالء عن القاسم بن ّ
ّ
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[ ]2/1577القاسم بن أسباط
من أصحاب أيب احلسن الرضا ،جمهول(((.
(((
طيني
[ ]3/1578القاسم
الشعرانـي ال َي ْق ّ
ّ

(((
(((
نبي(((.
ُيرمی
ّ
بالغلو  ،ويدّ عي أنّه باب ،وأنّه ّ

اهلروي
[ ]4/1579القاسم بن
ّ

جمهول(((.

اجلوهري
املروي عنهم ،فقد روى
اجلوهري ،وأ ّما
األصفهاين ،ومل يرويا عن
=ابن أيب عبد اهلل ،عن
ّ
ّ
ّ
ّ
رومي بن
األسدي ،وعن مجيل بن صالح ،وعن
عن احلسني بن أيب العالء ،وعن كليب بن معاوية
ّ
ّ
اخلثعمي ،وعن أيب احلسن
اجلعفي ،وعن حبيب
زرارة ،وعن أيب سعيد ،وعن إسحاق بن إبراهيم
ّ
ّ
األصفهاين ،وعن احلسني بن عمر بن يزيد ،وعن حريز بن عبد اهلل ،وعن عبد الصمد بن بشري.
ّ
اجلوهري عن عبد اهلل بن سنان ،وعن أبان بن عثامن ،وعن سلمة بن
حممد
ّ
وروى القاسم بن ّ
ح ّيان ،وعن رفاعة بن موسى .فهؤالء تسعة عرش ّ
[لعل الصواب :ستة عرش] رجلاً  ،روى عنهم
اجلوهري ،وبعض هؤالء األشخاص الذين ذكرناهم مرو ًّيا عنهم ،ال ينحرص
حممد
ّ
القاسم بن ّ
بمورد واحد ،بل وقع يف أكثر من ذلك ،كام يظهر من الطبقات ،ومل ِ
حممد
يرو عنهم القاسم بن ّ
املنقري ،وهو الراوي لكتابه .نعم،
األصفهاين .بل مل نعثر له عىل رواية عن غري سليامن بن داوود
ّ
ّ
القاساين،
د
حمم
بن
عيل
رواية
يف
األصفهاين
د
حمم
بن
القاسم
مع
اجلوهري
د
حمم
بن
القاسم
يشرتك
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املنقري ،ولكن من الظاهر ّ
أن
ورواية إبراهيم بن هاشم عنهام ،وروايتهام عن سليامن بن داوود
ّ
يدل عىل حّ
هذا املقدار من االشرتاك ال ّ
االتاد ،والسيام مع ما عرفت من االختالف يف الطبقة ،ويف
واملروي عنه» .معجم رجال احلديث ،56-53/15 :الرقم.9565 :
الراوي
ّ
الطوسـي ،الرقم.5386 :
((( رجال
ّ
((( (ش) زيادة « :بن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عة)« :رمي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الطوسـي ،الرقم.5747 :
((( هذا مذكور يف رجال
ّ
الكش.516 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
الكش ،365 :ذيل الرقم.675 :
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
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القم ّي
حممد ّ
[ ]5/1580القاسم بن ّ

(((

املعروف بكاسوال ،مل يكن
باملريض(((.
ّ

حممد ،حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ،وجيوز أن
قال ابن
ّ
الغضائري :إنّه يكنّى أبا ّ

خيرج شاهدً ا(((.

[ ]6/1581القاسم بن حييى بن احلسن بن راشد
موىل املنصور ،روى عن جدّ ه ،ضعيف(((.
عيل بن َي ْقطني بن موسى
[ ]7/1582القاسم بن احلسن بن ّ

حممد ،موىل بني أسد ،سكن قم ،وكان ضعي ًفا ،عىل ما ذكره ابن الوليد ،قاله
أبو ّ

النجايش(((.
ّ

«القم ّي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) مل يرد:
ّ
َّجاشـي ،الرقم.863 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
األصبهانـي».
حممد
((( رجال ابن
ّ
ّ
الغضائري ،86 :الرقم .113 :وفيه« :القاسم بن ّ

اإلصفهاين ،املعروف بكاسوال» .الفهرست،
حممد
وقال الشيخ يف الفهرست« :القاسم بن ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .6246 :وفيه« :املعروف بكاسام».
الرقم .578 :وكذا يف رجال
ّ

بالقم ّي ،ووصفه
َّجاشـي
َّجاشـي وغريه ،فقد وصفه الن
اخلوئي« :إنّه اختلف كالم الن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
ّ
قال ّ
ثم ّ
الرجال
غريه
إن املوجود يف ِّ
باألصفهاين ،ولع ّله كان ينسب إىل كال البلدين باعتبارينّ ،
ّ
توصيف القاسم بكاسام ،واملوجود يف غريه حتّى الفهرست كاسوالّ ،
الرجال من
ولعل ما يف ِّ
النساخ» .معجم رجال احلديث ،47/15 :الرقم.9555 :
حتريف ّ

الزنجاين ( ُمدّ ظ ّله) ذهب إلی حّ
االتاد واستظهر من كتاب تاريخ قم ّ
أن قماًّ من بالد
والس ّيد
ّ
ّ
أصفهان وتوابعه .كتاب النكاح.5872/18 :
الغضائري ،86 :الرقم.112 :
((( رجال ابن
ّ
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم.865 :
كل ما ذكره إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
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القم ّيون ّ
الغضائريّ :
أن يف مذهبه ارتفا ًعا،
وقال ابن
ّ
إن حديثه نعرفه وننكره ،ذكر ّ

واألغلب عليه اخلري((( ،وهذا يعطي((( تعديله منه(((.
الصحاف
[ ]8/1583القاسم بن الربيع
ّ

ضعيف يف حديثهٍ ،
غال يف مذهبه ،ال التفات إليه ،وال ارتفاع به(((.
كويف،
ٌ
ّ

الغضائري ،86 :الرقم.115 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ش)« :يقتيض».
البهائي« :يف فهم تعديله من هذه العبارة نظر ظاهر».
(((
ّ
تنبيه:

واعلم ّ
الشعراين الذي سبق ذكره ،وهكذا يف رجال ابن
أن ظاهر العلاّ مة أنّه متغاير مع القاسم
ّ
داوود.494-493 :

ّ
َّجاشـي وابن
الشك يف حّاتاد القاسم بن احلسن الذي ذكره الن
اخلوئي قال« :ال ينبغي
الس ّيد
ّ
ّ
ولكن ّ
يتعرض الشيخ
اليقطيني
الغضائري مع القاسم
ّ
الشعراين الذي ذكره الشيخ؛ وذلك لبعد أن ال ّ
ّ
ّ
ويتعرض لرجل آخر جمهول ،وعليه فيتّحد القاسم
القم ّيون،
ّ
يف رجاله ملن هو معروف َذكَره ّ

اليقطيني الذي ذكره ّ
ـي» .معجم رجال احلديث ،18/15 :الرقم:
ابن احلسن مع القاسم
الكش ّ
ّ
.9514
الغضائري ،86 :الرقم.114 :
((( هذا ك ّله مأخوذ من رجال ابن
ّ
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الباب الثاين :قي�س
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1584قيس بن الربيع
برتي(((.
ّ
قرة((( بن حبيب
[ ]2/1585قيس بن ّ
هرب إىل معاوية(((.

الطوسـي ،الرقم.1558 :
الكش ،390 :الرقم ،733 :رجال
ّ
((( رجال ّ يّ
((( (عش ،عة)« :مرة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،96 :ذيل .151
((( رجال ّ يّ

الطوسـي ،الرقم.783 :
وقال الشيخ« :قيس بن ّقرة هرب إىل معاوية» .رجال
ّ
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الباب الثالث :يف الآحاد
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1586قعنب -بالنون بعد العني املهملة((( ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة

أخريا -بن أعني
ً

أخو حمُ ْران بن أعني.

(((
حممد بن عيسى
عيل بن احلسن بن فضال :إنّه ُمرجئ  ،وعن ّ
الكش :قال ّ
قال يّ ّ

عيل بن َي ْقطني :أنهّ ام ليسا من هذا األمر يف يشء((( ،إشارة إىل
ابن عبيد ،عن احلسن بن ّ

قعنب ،ومالك بن أعني.

العقيقي ،عن أبيه ،عن أمحد بن احلسن ،عن أشياخه ّ
أن قعنب
عيل بن أمحد
ّ
وروى ّ

ابن أعني كان خمال ًفا(((.

القايف
[]2/1587
ّ

خادم أليب احلسن ،جمهول(((.

((( (س ،عة)« :بالعني املهملة ،والنون بعدها».

الكش ،181 :الرقم.317 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،181 :الرقم.318 :
((( رجال ّ يّ
أيضا.
((( والحظ :هذا الكتاب ،هامش الرقم 1683 :ففيه ما يرتبط باملقام ً
الطوسـي ،الرقم.5097 :
((( رجال
ّ
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يف الكاف

وفيه( :بابان)

الباب الأ ّول :كثري
وفيه( :ثالثة رجال)
النواء
[ ]1/1588كثري ّ
(((
والكش((( ،وقال
برتي ،قاله الشيخ
الربقي :إنّه عا ّم ّي(((.
الطوسـي
ّ
ّ
ّ
ّ يّ

[ ]2/1589كثري بن ع ّياش ،بالشني املعجمة.

ضعيف ،وخرج يف((( أ ّيام أيب الرسايا معه ،فأصابته جراحة وكان((( ق ّطانًا(((.

[ ]3/1590كثري بن طارق
النجاشـي :إنّه
عيل بن أيب طالب((( ،قال
أبو طارق،
ّ
ّ
القنربي ،من ولد قنرب موىل ّ

ً
تعديال.
جرحا ،وال
روى عن زيد وغريه((( ،وهذا ال يوجب ً
الطوسـي ،الرقم.1562 :
((( رجال
ّ
الكش ،233 :ذيل .422
((( رجال ّ يّ
الربقي.42 :
((( رجال
ّ
((( (س ،ش ،عش ،ح) مل ترد« :يف».

((( (ش) مل ترد« :و».
مـمـا ذكره الشيخ يف ترمجة زياد بن املنذر .الفهرست ،الرقم.303 :
((( هذا مأخوذ ّ
((( (ت ،ح ،عة)« :أمري املؤمنني» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.873 :
((( رجال الن
ّ
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الباب الثاين :يف الآحاد
وفيه( :رجل واحد)
الرصايف
[ ]1/1591كامل
ّ

جمهول ،من أصحاب الباقر.(((

الطوسـي ،الرقم.1567 :
((( رجال
ّ
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يف الالم

وفيه( :رجل واحد)

[ ]1/1592ليث بن أيب ُسليم
من أصحاب الباقر ،جمهول(((.

الطوسـي ،الرقم.1569 :
((( رجال
ّ
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يف امليم

وفيه( :ثامنية أبواب)

الباب الأ ّول :يف حم ّمد
وفيه( :مخسة((( وستّون رجلاً)

(((

حممد بن حبيب
النرضي ،بالضاد املعجمة.
ّ
[ّ ]1/1593
من أصحاب رسول اهلل ،عداده يف الشام ّيني ،قال ابن عقدة :يف حديثه نظر(((.
الزهري
حممد بن شهاب
ّ
[ّ ]2/1594
عدو(((.
عيل بن احلسنيّ ،
من أصحاب ّ
املدين
حممد بن إسحاق
ّ
[ّ ]3/1595

صاحب السرية ،من أصحاب الباقر ،عا ّم ّي(((.
حممد بن زيد
[ّ ]4/1596
برتي(((.
من أصحاب الباقرّ ،
((( (عة)« :أربعة» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق للنُسخ التي بأيدينا ،كام يظهر لك ،إن شاء اهلل.
((( اخلراسانـي« :الساقط :حممد بن صدقة من أصحاب الرضاٍ ،
غال».
ّ
ِّ
ّ
أقول :هو مذكور يف بعض النسخ التي بأيدينا ،كام سيأيت.

الطوسـي ،الرقم.388 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1218 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1575 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1616 :
((( رجال
ّ
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املدين
احلجاج
حممد بن ّ
ّ
[ّ ]5/1597
من أصحاب أيب عبد اهلل ،مات سنة إحدى وثامنني ومائة ،منكر احلديث(((.
األنصاري
حممد بن عبد امللك
ّ
[ّ ]6/1598

كويف نزل بغدادُ ،أسند عنه ،ضعيف(((.
من أصحاب الصادقٌّ ،
(((
الزراد
الكويف األجدع
األسدي
حممد بن مقالص -بالقاف-
ّ
ّ
[ّ ]7/1599
ّ
(((
ٍ
الزراد(((.
أبو اخل ّطاب ،غال ملعون ،ويكنّى مقالص :أبا زينب ّ

قال أبو جعفر بن بابويه :اسم أيب اخل ّطاب :زيد(((.

الغضائري :إنّه موىل بني((( أسد ،لعنه اهلل ،أمره شهري ،وأرى ترك ما يقول
قال ابن
ّ

أصحابنا :حدّ ثنا أبو اخل ّطاب يف أ ّيام استقامته(((.

الطوسـي ،الرقم.4058 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.4199 :
((( رجال
ّ
الكش ،290 :رجال ابن
((( (م ،عة)« :األجذع» .وما أثبتناه موافق للمصادر .الحظ :رجال ّ يّ
الغضائري ،88 :الرقم.119 :
ّ
((( يف املصدر« :مقالس».
الرباد».
((( هذا من رجال
الطوسـي ،الرقم .4321 :وفيه« :أبا زينبّ ،
البزازّ ،
ّ
((( من ال حيرضه الفقيه.535/4 :
اخلوئي« :هذا سهو من قلمهّ ،
حممد بن
الس ّيد
فإن أبا اخل ّطاب الذي اسمه زيد ،هو جدّ ّ
ّ
قال ّ
َّجاشـي ،وأ ّما أبو اخل ّطاب امللعون
احلسني بن أيب اخل ّطاب عىل ما ذكره الصدوق يف املشيخة والن
ّ

حممد ،وأين أحدمها من اآلخر»؟! معجم رجال احلديث .272/15 :وقريب منه يف
فاسمه ّ
الرجال.403/3 :
قاموس ِّ
مطبعي.
((( (عة)« :بن» ،والظاهر أنّه غلط
ّ
الغضائري ،88 :الرقم.119 :
((( رجال ابن
ّ
298

حممد بن مسكان
[ّ ]8/1600

الكش ،وقال :هو جمهول(((.
ذكره يّ ّ

حممد بن سليامن
النرصي ،بالنون.
ّ
[ّ ]9/1601

(((
بالغلو(((.
من أصحاب أيب احلسن الكاظمُ ،يرمی
ّ

األزدي
الكويف
حممد بن فضيل
ّ
[ّ ]10/1602
ّ

من أصحاب الكاظم ،ضعيف(((.
حممد بن بشري
[ّ ]11/1603

من أصحاب الكاظمٍ ،(((
غال ملعون(((.
حممد بن عيسى ،عن أيب حييى
الكش عن محدويه ،عن سعد ،عن أمحد بن ّ
روى يّ ّ

وحممد بن عيسى بن عبيد ،عن أخيه جعفر ،وأيب حييى
الواسطي،
سهيل بن زياد
ّ
ّ
الواسطي.
ّ

حر
عن الرضا قال :إنّه كان يكذب عىل أيب احلسن موسى ،فأذاقه اهلل ّ

احلديد(((.

((( نقله ّ
الطوسـي ،الرقم .4326 :وعدّ ه
الكش .الحظ :رجال
ّ
العالمة بواسطة الشيخ عن ّ يّ
يف االختصاص« :من املجهولني من أصحاب أيب عبد اهلل و أيب جعفر» .االختصاص.196 :
«مرمي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
ّ
البرصي .نعم ،نقل ابن داوود كام يف
«حممد بن سليامن
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم .5109 :وفيهّ :
ّ
املتن» .الحظ :رجال ابن داوود ،504 :الرقم.438 :
الطوسـي ،الرقم.5124 :
((( رجال
ّ
((( (ش) مل ترد« :الكاظم».
الطوسـي ،الرقم.5137 :
((( رجال
ّ
الكش ،302 :الرقم.544 :
((( رجال ّ يّ
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حممد بن ثابت
[ّ ]12/1604
من أصحاب الكاظم ،جمهول(((.
حممد بن يزيد
[ّ ]13/1605

(((

من أصحاب الكاظم ،جمهول(((.
حممد بن عبد اهلل اّ
اجللب -باجليم ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة-
[ّ ]14/1606

البرصي
ّ

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
حممد بن بكران بن جناح
[ّ ]15/1607
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
حممد بن عمرو
[ّ ]16/1608
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
حممد بن سنان((( ،بالسني املهملة ،والنون قبل األلف وبعدها.
[ّ ]17/1609
الطوسـي ،الرقم.5139 :
((( رجال
ّ
((( هذا العنوان مل يرد يف« :ش».
الطوسـي ،الرقم.5140 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5142 :
((( رجال
ّ
األول من الكتاب ،الرقم .899 :ففيه
((( رجال
الطوسـي ،الرقم .5144 :والحظً :
أيضا :القسم ّ
ّ
ما يرتبط باملقام.
الطوسـي ،الرقم.5145 :
((( رجال
ّ
البهائي« :يفهم من الفقيه ّ
الرضا كام ذكره يف باب ع ّلة
(((
حممد بن سنان كان من أصحاب ِّ
أن ّ
ّ
الوضوء» .الحظ :من ال حيرضه الفقيه ،56/1 :ح.128
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الزاهري ،من ولد زاهر موىل عمرو بن احلمق ُ
زاعي ،وكان أبو عبد
أبو جعفر
ّ
الـخ ّ

حممد
حممد بن سنان ،قال :هو ّ
حممد بن أمحد بن ّ
اهلل بن ع ّياش ،يقول :حدّ ثنا أبو عيسى ّ
ابن احلسن بن سنان موىل زاهر ،توفيّ أبوه احلسن وهو طفل ،وكفله جدّ ه سنان فن ُِسب

إليه(((.

أصح
داين -بالدال املهملة -موالهم ،هذا
وقال ابن
ّ
ّ
الغضائري :أبو جعفر اهل َ ْم ّ

ما ن ُِسب إليه((( ،وقد اختلف علامؤنا يف شأنه((( ،فالشيخ((( املفيد قال((( :إنّه ثقة(((.
(((
وأ ّما الشيخ
النجاشـي(((.
الطوسـي فإنّه ض ّعفه((( ،وكذا
ّ
ّ

ٍ
(غ����������ال ض�����ع�����ي�����ف)
ال����غ����ض����ائ����ري ق��������ال :إنّ��������ه
واب��������ن
ّ

(((1

َّجاشـي ،الرقم.888 :
((( إلی هنا من رجال الن
ّ
الغضائري ،92 :الرقم.130 :
((( رجال ابن
ّ
((( (ش)« :مسألة».
((( (ح)« :قال الشيخ».
((( (ح) :مل ترد« :قال».
خاصته وثقاته ،وأهل الورع
الرضا من أبيه من ّ
((( عدّ ه الشيخ املفيد« :ممّن روى ّ
النص عىل ِّ
«وحممد بن
والعلم والفقه من شيعته» .اإلرشاد .248/2 :ولكنّه قال يف رسالته العدد ّية:
ّ
عمل عليه يف
سنان مطعون فيه ،ال ختتلف العصابة يف هتمته وضعفه ،وما كان هذا سبيله ال ُي َ
الدين» .الر ّد عىل أصحاب العدد.20 :
الطوسـي ،الرقم ،5394 :االستبصار،224/3 :
((( الحظ :الفهرست ،الرقم ،620 :رجال
ّ
هتذيب األحكام.361/7 :
عيل بن احلسني بن داوود قال :سمعت أبا
البهائي« :قال الشيخ
ّ
ّ
الطوسـي يف كتاب ال َغيبة :عن ّ
حممد بن سنان :ريض اهلل عنه برضائي عنه فام خالفني وال خالف
جعفر الثاين يقول يف شأن ّ
أيب ّ
قط» .الحظ :الغيبة.348 :

((( (عة) زيادة« :قال».
َّجاشـي ،الرقم.888 :
((( رجال الن
ّ
(( ((1عة)« :ضعيف ٍ
غال».
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ال ُيلت َفت إليه(((و(((.

وروى ّ
أيضا((( ،والوجه عندي التو ّقف يف
قدحا عظيم((( ،وأثنى عليه ً
ـي فيه ً
الكش ّ

إن من ّ
فإن الفضل بن شاذان قال يف بعض كتبهّ :
ما يرويه؛ ّ
الكذابني املشهورين ابن

(((
حممد بن
دفتـرا فيه أحاديث ّ
سنان ،وليس بعبد اهلل ،ودفع أ ّيوب بن نوح إىل محدويه ً

حممد بن سنان ،ولكنّي
سنان ،فقال :إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ،فإنيّ كتبت عن ّ

ال أروي لكم عنه شي ًئا ،فإنّه قال قبل موتهّ :
كل ما حدّ ثتكم به مل يكن يل سام ًعا
وال رواية ،وإنّام وجدته((( .ونقل عنه أشياء ُأ َخر َر ِد ّية ،ذكرناها يف كتابنا الكبري ،ومات
سنة عرشين ومائتني(((.

((( (ش) مل ترد« :ال ُيلتفت إليه».
الغضائري ،92 :الرقم.130 :
((( رجال ابن
ّ
الكش ،507 :الرقم.978 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،503-502 :الرقم.965-963 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :رفع» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،506 :الرقم.977 :
((( رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقم.888 :
((( هذا من رجال الن
ّ

حممد
التسرتي« :قول الن
قال املح ّقق
ّ
َّجاشـي بموته سنة (220هـ) ال جيتمع مع رواية الكايف إخبار ّ
ّ
الرخجيّ ،
فإن موت عمر بن فرج كان بعد(233هـ).
ابن سنان اهلادي بموت عمر بن فرج
ّ

قال املسعودي[ :مروج الذهب :]19/4 :يف سنة (233هـ) سخط املتوكّل علی عمر بن فرج
الرخجي وكان من ِعل َّية الكتّاب وأخذ منه مالاً
ثم
وجوهرا مائة ألف وعرشين ألف دينارّ ،
ً
ّ
ثم أمر أن
مرة ثانيةّ ،
ثم غضب عليه ّ
صالح علی أحد عرش ألف درهم علی أن ير ّد عليه ضياعهّ ،
ُيصفع يف ّ
ثم ريض عنه،
كل يوم فأحىص ما ُصفع فكانت ستة آالف صفعة و ُألبِس ج ّبة صوفّ ،
ِ
الرجال ،316/9 :رقم:
ثم سخط عليه ثالثة و ُأحدر إلی بغداد ،وأقام هبا حتّی مات» .قاموس ِّ
ّ
.6807
تنبيه:

حممد بن سنان لع ّله مل يقف عىل تزكيته=
الس ّيد ابن طاووس« :وسمعت من يذكر طعنًا عىل ّ
وقال ّ
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حممد
حممد بن ّ
=والثناء عليه ،وكذلك حيتمل أكثر الطعون .فقال شيخنا املع ّظم املأمون املفيد ّ
ابن النعامن يف كتاب كامل شهر رمضان ما هذا لفظه :عىل ّ
أن املشهور عن السادة من الوصف

هلذا الرجل خالف ما به شيخنا أتاه ووصفه والظاهر من القول ضدّ ما له به ذكر ،كقول أيب
القم ّي قال :دخلت عىل أيب جعفر يف آخر عمره فسمعته يقول :جزى
جعفر كام رواه ّ
عيل بن احلسني بن داوود قال:
اهلل ّ
خريا فقد وىف يل ،وكقوله فيام رواه ّ
حممد بن سنان عنّي ً
حممد بن سنان بخري ويقول :ريض اهلل عنه برضائي عنه فام خالفني
سمعنا أبا جعفر يذكر ّ
وال خالف أيب ّ
وعلو شأنه ورئاسته وعظم قدره ولقائه من
قط .هذا مع جاللته يف الشيعة
ّ
ّ
باملحل الرفيع منهم أبو إبراهيم موسى بن جعفر وأبو
األئمة ثالثة وروايته عنهم وكونه
ّ
عيل (عليهم أفضل السالم) ومع معجزة أيب جعفر
عيل بن موسى وأبو جعفر ّ
حممد بن ّ
احلسن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ّ
حممد بن
أن ّ
الذي أظهرها اهلل تعاىل وآيته التي أكرمه هبا فيام رواه ّ
فتمسح بأيب جعفر ال ّثاين فعاد إليه برصه بعد ما كان افتقد.
سنان كان رضير البرص ّ
ِ
أقول :فمن مجلة أخطار الطعون عىل األخيار أن يقف اإلنسان عىل طعن ،ومل يستوف النظر يف

حممد بن سنان (رمحة اهلل عليه) فال يعجل طاعن يف يشء ممّا
أخبار املطعون عليه كام ذكرناه عن ّ
أرشنا إليه أو يقف من كتبنا عليه ّ
عذرا ما ا ّطلع الطاعن عليه .ورويت بإسنادي إىل
فلعل لنا ً
السادس من كتاب عبد اهلل بن
هارون بن موسى ال ّت ّل
ّ
عكربي بإسناده ا ّلذي ذكره يف أواخر اجلزء ّ
مهام قال :حدّ ثنا
محاد
ّ
ّ
حممد بن ّ
حممد هارون بن موسى قال :حدّ ثنا ّ
األنصاري ما هذا لفظه :أبو ّ
الكرخي أخربين
املالكي قال :قلت ألمحد بن هليل [كذا ،والصواب :هالل]
احلسني بن أمحد
ّ
ّ
الغلو فقال :معاذ اهلل ،هو واهلل ع ّلمني الطهور وحبس العيال،
حممد بن سنان من أمر ّ
عماّ يقال يف ّ
وكان ّ
متقش ًفا متع ّبدً ا» .فالح السائل.13 :
أن الوجه يف تضعيفه راجع إلی ّ
أقول« :الظاهر ّ
صحة
أن مبانيه الروائ ّية ضعيفة ،كذهابه إلی ّ
الكش عنه حيث قال قبل موته :ك ّلام حدّ ثتكم مل
ّ
حتمل احلديث بالوجادة .ويشهد ملا قلنا ما روی يّ ّ
الكش .506 :وتضعيفه من هذه اجلهة ال من فساد
يكن يل سامع وال رواية إنّام وجدته» .رجال يّ ّ

عقيدته أو كذبه.

حتمل احلديث بالوجادة واألخذ من الكتاب وإن مل يأذن صاحبه
واعلم أنّه قد يقال
ّ
بصحة ّ
األخذ منه .الحظ :وصول األخيار إلی أصول األخبار ،144 :رشح أصول الكايف،227/2 :
مرآة العقول ،183/1 :بحار األنوار ،167/2 :هناية الدراية ،470 :دراسات يف علم الدراية:
=.183
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الربقي،
حممد بن خالد
ّ
=وذلك مستند إلی بعض األخبار :أ« :عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن ّ
املفضل بن عمر قال :قال يل أبو عبد اهلل:
عن بعض أصحابه ،عن أيب سعيد
اخليربي ،عن ّ
ّ
اكتب ّ
مت فأورث كتبك بنيك ،فإنّه يأيت علی الناس زمان هرج
وبث علمك يف إخوانك ،فإن ّ
ال يأنسون فيه إلاّ بكتبهم» .الكايف ،52/1 :ح .11وهذا اخلرب ضعيف.

حممد بن احلسن بن أيب خالد شينولة قال :قلت
حممد ،عن ّ
ب« :عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن ّ
أليب جعفر الثاينُ :جعلت فداك ّ
إن مشاخينا رووا عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل،وكانت
ُرو عنهم ،فلماّ ماتوا صارت الكتب إلينا؟ فقال :حدّ ثوا هبا
التق ّية شديدة فكتموا كتبهم ومل ت َ
أيضا ضعيف.
فإنهّ ا ّ
حق» .الكايف ،53/1 :ح .15وهذا اخلرب ً
الرضا الرجل من
«حممد بن حييی بإسناده عن أمحد بن عمر احلالل قال :قلت أليب احلسن ِّ
جّ :
أصحابنا يعطيني الكتاب وال يقول :اروه عنّي ،جيوز يل أن أرويه عنه؟ قال :فقال :إذا علمت
أن الكتاب له ِ
ّ
فاروه عنه» .الكايف ،52/1 :ح .6واخلرب مرسل.

الكش ّ
أن
حجة ّ
وهذا املقام ليس مقام النقض واإلبرام علی ّ
املجوزين واملانعني ،ولكن يظهر من يّ ّ
النقل بالوجادة من أسباب الضعف ،كام ّ
املجوزة ضعيفة بأمجعها.
أن األخبار
ّ
التسرتي« :أ ّما حتقيق حاله فالظاهر أنّه ملا كان مائلاً إىل تع ّلم املشكالت كام ّ
يدل عليه
قال املح ّقق
ّ
مرة فقصصناه حتّى
هم أن يطري غري ّ
قوله( :ومن أراد املعضالت فإ ّيل) ،وقول صفوان فيه( :لقد ّ
ثبت معنا) تع ّلق به الغالة فرووا عنه
الكش عن كتاب دورهم
ً
أخبارا منكرة كام عرفت من نقل يّ ّ
ّ
وأضل بك من أشاءّ ،
يف خرب ّ
وأن ابن سنان أجابه :تفعل
أن اجلواد قال له :أهدي بك من أشاء،
بعبدك يا س ّيدي ما تشاء إنّك عىل ّ
أيضا تأليف كتب منكرة ،فصار
كل يشء قدير ،ونسبوا إليه ً
سب ًبا التهّ امه عند كثري منهم ،ال أنّه حت ّقق غمز فيه ،مع أنّا مل نقف عىل من ض ّعفه قولاً واحدً ا سوى
أيضا يف كتابه اآلخر ،الذي مل يصل ،رجع ،وإلاّ فحمدويه
ابن
الغضائري يف ما وصل إلينا ،ولع ّله ً
ّ

صحة أحاديثه ،وإنّام أنكر روايته هلا ،وكذلك أ ّيوب بن نوح أنكر روايته هلا؛ ّ
ألن ابن سنان
مل ينكر ّ
قالّ :
إن ما حدّ ثهم مل يكن سام ًعا بل وجدانًا ،وأ ّما الفضل فروى عنه نفسه وأجاز آلخرين رواية
َّجاشـي
الكش ففي عنوانه الثاين والرابع اقترص عىل أخبار مدحه ،وأ ّما الن
ّ
أحاديثه بعده .وأ ّما يّ ّ
فقال يف آخر كالمهّ :
يدل خرب صفوان عىل زوال اضطرابه ،وأ ّما املفيد وإن ض ّعفه يف عدد ّيته
وأجوبته ،إلاّ أنّه و ّثقه يف إرشاده ،وأ ّما الشيخ وإن ض ّعفه يف التهذيبني وفهرسته ورجاله ،إلاّ
أنّه عدّ ه يف غيبته من ممدوحي أصحاهبم وروى أخبار مدحه .وإن أبيت عن حسنه يف نفسه
فأخباره معتربة ،حيث ّ
غلو أو ختليط ،وكذا=
إن الشيخ يف الفهرست روى أخباره إلاّ ما كان فيها ّ
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حممد بن احلسن بن مجهور -باجليم والراء -ال َع ّم ّي
[ّ ]18/1610

برصي ،روى عن الرضا ،كان ضعي ًفا يف احلديث ،غال ًيا يف املذهب،
يب
ّ
عر ّ

فاسدً ا يف الرواية ،ال ُيلتَفت إىل((( حديثه ،وال ُيعت ََمد عىل ما يرويه(((.

=روى عنه مجع من العدول والثقات من أهل العلم ،كيونس بن عبد الرمحن ،واحلسني بن سعيد
وحممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب
ّ
األهوازي وأخيه ،والفضل بن شاذان وأبيه ،وأ ّيوب بن نوحّ ،
وغريهم ،فال بدّ أنهّ م رووا عنه السليم دون السقيم ،فإنهّ م كانوا ن ّقاد اآلثار ،وأ ّما األخبار :فقد
عرفت ّ
أن فيها مادحة كام فيها ذا ّمة ،وعمدة الذا ّمة ما اشتمل عىل ذ ّم صفوان بن حييى معه وهو
الرجال ،315-314/9 :الرقم.6807 :
يكفيها وهنا ،فجاللة صفوان مس ّلمة» .قاموس ِّ
((( (ح) :مل ترد« :ال ُيل َت َفت إىل حديثه»( ،م ،عش ،س)« :ال يكتب».
((( مل نعثر علی هذا النص بعينه يف املصادر.

«حممد بن مجهور ضعيف يف احلديث ،فاسد املذهب ،وقيل فيه أشياء اهلل
فأ ّما الن
َّجاشـي فقالّ :
ّ
َّجاشـي ،الرقم .901 :وقال الشيخ
الرضا .»رجال الن
ّ
أعلم هبا من عظمها .روى عن ِّ
ٍ
برصي ،غال» .رجال
يب،
ّ
العم ّي ،عر ّ
«حممد بن مجهور ّ
الرضاّ :
يف رجاله يف باب أصحاب ِّ
الطوسـي ،الرقم.5404 :
ّ
الغضائري« :حممد بن مجهور أبو عبد اهلل العميٍ ،
وقال ابن
غال ،فاسد احلديث ،ال ُيكتب
ّ
ّ ّ
ّ
الغضائري ،92 :الرقم.131 :
حمرمات اهلل .»رجال ابن
ّ
شعرا حي ّلل فيه ّ
حديثه .رأيت له ً
تنبيه:

اخلوئي« :ال ّ
حممد بن احلسن
حممد بن مجهور الذي عنونه الن
الس ّيد
َّجاشـي مع ّ
ّ
شك يف حّاتاد ّ
ّ
قال ّ
األول :استبعاد أن يكونا رجلني
ابن مجهور الذي ذكره الشيخ وابن
الغضائري ،وذلك ألمورّ :
ّ
يف طبقة واحدة ٍّ
َّجاشـي لآلخر .الثاين:
ويتعرض الن
يتعرض الشيخ ألحدمها
ّ
ّ
لكل منهام كتابّ ،
ّ
الرجال
مغايرا ملن عنونه الن
إن من عنونه الشيخ لو كان
َّجاشـي ،كان الالزم أن يذكره يف كتاب ِّ
ّ
ً
أيضا ومل يذكره .الثالثّ :
َّجاشـي أمحد بن
حممد بن مجهور يف أحد طري َقي الن
ً
ّ
إن راوي كتاب ّ
ثم ّ
صحة
احلسني بن سعيد ،وهو بعينه الراوي لكتابه يف أحد طري َقي الشيخ ً
إن الظاهر ّ
أيضاّ ،
َّجاشـيّ ،
حممد بن احلسن بن مجهور ،فلم
عنوان الن
حممد بن مجهور ،وأ ّما ّ
فإن املذكور يف الروايات ّ
ّ
فمحمد هذا إ ّما أنّه ابن مجهور ،بال واسطة ،أو أنّه غري معروف
نظفر وال برواية واحدة منه ،إ ًذا
ّ
بمحمد بن احلسن» .معجم رجال احلديث ،191-190/16 :الرقم.10439 :
ّ
305

حممد بن الفضيل ،بالياء بعد الضاد.
[ّ ]19/1611

صرييفُ ،يرمي
أزدي
من أصحاب الرضا،
بالغلو(((.
ّ
ّ
ّ

الطوسـي ،الرقم.5422 :
((( رجال
ّ
تنبيهان:

الرضا
األول :ذهب
ّ
حممد بن الفضيل الذي عدّ ه الشيخ من أصحاب ِّ
األردبييل إلی حّاتاد ّ
ّ
حممد بن القاسم بن الفضيل بكون ذاك نسبة إىل اجلدّ ؛ حّ
واملروي
التادمها يف بعض الرواة
ّ
مع ّ
عنهم .جامع الرواة.213-212/6 :
املجليس يف الوجيزة ،إلاّ ّ
أن اجلزم
اخلوئي« :هذا الذي ذكره وإن كان حمتملاً كام ذكره
الس ّيد
ّ
قال ّ
ّ
به يف غري حم ّلهّ ،
الصرييف هو رجل معروف ذو كتاب ،وله روايات
األزدي
حممد بن الفضيل
ّ
ّ
فإن ّ
حممد بن القاسم بن الفضيل ،من دون قرينة إطالق عىل
حممد بن الفضيل ،وإرادة ّ
كثرية ،فإطالق ّ
خالف قانون املحاورة ،فال يصار إليه» .معجم رجال احلديث ،153/18 :الرقم.11591 :

يصح أن يقال :أربعة آالف رووا
التسرتي« :هو خبط عظيم! فإنّه يستلزم أن
وقال املح ّقق
ّ
ّ
عن الصادق إذا فرضنا رواية ابن أيب عمري مثلاً عنهم رجل واحد؛ ّ
ألن الراوي هلم واحد
تصح إ ّما ملعروفية كثرية يف الدنيا ،كام كانوا ينسبون
واملروي عنه هلم واحد ،والنسبة إىل اجلدّ إنّام ّ
ّ
خاصا كبابويه وقولويه ونظائرمها ،وفضيل مل
ًّ
الرضا إليه لذلك ،أو لكونه اسماً
ولد ولد ِّ
الرجال.525/9 :
يكن من أحدمها» .قاموس ِّ

الكناين.
كثريا عن أيب الصباح
الثاين :قد وقع الكالم يف املراد من ّ
ّ
حممد بن الفضيل الذي يروي ً
التفريش يف موضع« :الظاهر ّ
الس ّيد
حممد بن الفضيل الذي روى عن أيب الص ّباح
قال ّ
أن ّ
ّ
حممد بن
حممد بن الفضيل بن كثري) ال ّ
كثريا هو هذا (أي ّ
الكناين وروى عنه احلسني بن سعيد ً
ّ
الفضيل بن غزوان الثقة؛ ألنّه من أصحاب الصادق كام ال خيفى» .نقد الرجال،297/4 :
اهلامش.

وقال يف موضع آخر« :حيتمل ْ
حممد بن القاسم بن الفضيل
حممد بن الفضيل هذا هو ّ
أن يكون ّ
الثقة؛ ّ
حممد بن الفضيل ،عن
كثريا يف الفقيه عن ّ
ألن الشيخ الصدوق ّ
عيل بن بابويه روى ً
حممد بن ّ
البرصي
حممد بن القاسم بن الفضيل
أيب الصباح
ّ
ثم قال يف مشيخته :وما كان فيه عن ّ
الكناينّ ،
ّ
حممد
الرضا فقد رويته عن فالن عن فالن ،إىل آخره ،ومل يذكر يف املشيخة طريقه إىل ّ
صاحب ِّ
أن يقالّ :
ابن الفضيل أصلاً  ،ال ّلهم إلاّ ْ
حممد بن
إن الشيخ الصدوق مل يذكر يف املشيخة طريقه إىل ّ
الكناين وغريه ،مع ّ
أن روايته يف الفقيه عنه كثرية ،واهلل=
الفضيل كام مل يذكر طريقه إىل أيب الصباح
ّ
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حممد بن صدقة
[ّ ]20/1612

(((

برصي ٍ
غال(((.
من أصحاب الرضا،
ّ

األشعري
حممد بن منصور
ّ
[ّ ]21/1613
من أصحاب الرضا ،جمهول(((.

حممد بن عبد اهلل بن ِم ْهران
[ّ ]22/1614

الكرخي ،من أبناء األعاجم،
من أصحاب أيب جعفر الثاين اجلواد ،أبو جعفر
ّ

ٍ
غال ّ
كذاب ضعيف ،فاسد املذهب واحلديث ،مشهور بذلك((( متهافت ،له كتاب يف
املمدوحني واملذمومني ّ
يدل عىل ُخبثه وكذبه(((.
الرجال93/1 :ـ ،94الرقم.155 :
=أعلم» .نقد ِّ

اخلوئيبقولهّ :
الس ّيد
حممد
ّ
ولكن أورد عليه ّ
«إن روايات أيب الصباح يف الفقيه أكثر من روايات ّ
ابن الفضيل ،وروى الصدوقيف الفقيه عن أشخاص يزيد عددهم عىل مائة ،ومل يذكر طريقه
حممد بن الفضيل ،منهم :أبو عبيدة ،وبريد،
الرواية مثل ّ
إليهم يف املشيخة ،وفيهم من هو كثري ِّ
ومجيل بن صالح ،ومحران بن أعني ،وموسى بن بكر ،ويونس بن عبد الرمحن ،إذا ال دليل عىل ّ
أن
حممد بن القاسم بن الفضيل» .معجم
حممد بن الفضيل الذي يروي عن أيب الصباح
الكناين ،هو ّ
ّ
ّ
رجال احلديث ،154/18 :الرقم.11591 :
((( (عة) :مل يرد هذا العنوان ،وأثبتناه من( :حج ،هـ ،م ،ت ،ح ،ش ،س).
الطوسـي ،الرقم.5448 :
((( رجال
ّ
األشعثي .وأ ّما ابن داوود
«حممد بن منصور
((( الحظ :رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم ،5473 :وفيهّ :
ّ
األشعري» .رجال ابن داوود ،511 :الرقم.468 :
حممد بن منصور األسقف
ّ
فقالّ :
َّجاشـي ،الرقم.942 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،95 :الرقم.139 :
((( قوله« :له كتاب» إلی هنا من رجال ابن
ّ
«حممد بن عبد اهلل بن مهران ،ضعيف» .رجال
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب اجلوادّ :
الطوسـي ،الرقم.5602 :
ّ
بالغلو ،ضعيف»=.
الكرخي ،يرمى
«حممد بن عبد اهلل بن مهران
ّ
ّ
وقال يف أصحاب اهلاديّ :
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حممد بن احلصني((( -باحلاء املهملة املضمومة ،والصاد املهملة،
[ّ ]23/1615

الفهري
أخريا-
ّ
والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والنون ً

(((

من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي ،كان ضعي ًفا ملعونًا(((.

حممد بن موسى
الرشيقي((( ،بالقاف.
ّ
[ّ ]24/1616

ملعون ٍ
غال(((.

حممد بن نرص
[ّ ]25/1617

من أصحاب أيب حممدٍ ،
غال(((.
ّ

حممد بن احلسن بن َش ّمون((( ،بالشني املعجمة والنون.
[ّ ]26/1618

(((
بغدادي ،من أصحاب
أبو جعفر،
ثم غال ،وكان ضعي ًفا
ّ
ّ
العسكري ،واقف ّ ،

«حممد بن عبد اهلل بن مهران ضعيف».
=رجال
الطوسـي ،الرقم .5774 :وقال فيمن مل يرو عنهمّ :
ّ
«حممد بن عبد اهلل
الكش يف ترمجة شعيب
رجال
العقرقويفّ :
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .6267 :وقال يّ ّ
ٍ
حممد بن
الكش ،443 :ذيل الرقم .831 :وقال يف موضع آخر« :قال ّ
ابن مهران غال» .رجال يّ ّ
مسعود :حممد بن عبد اهلل بن مهران متّهم وهو ٍ
غال» .رجال ّ
ـي ،571 :الرقم.1081 :
الكش ّ
ّ

((( (هـ)« :حصني».
«النهري» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«العمري»( .س):
((( (ش):
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم .5787 :وفيه« :ملعون» .وكذا يف رجال ابن داوود ،503 :الرقم:
((( رجال
ّ
.431
«الرسيقي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
الكش ،521 :الرقم.1001 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
((( مل نعثر عليه ،بل الظاهر ّ
الطوسـي ،الرقم:
«حممد بن نصري» .الحظ :رجال
ّ
أن الصوابّ :
 .5904وكذا رجال ابن داوود ،511 :الرقم.469 :
البرصي) .الكايف ،184/7 :ح5
(حممد بن احلسن
ّ
((( وقع يف سند بعنوانّ :
«واقفي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (حج):
ّ
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جدًّ ا ،فاسد املذهب ،وأضيف إليه أحاديث يف الوقف ،وعاش مائة وأربع عشـرة سنة،

ومات سنة ثامن ومخسني ومائتني((( .وكان أصله برص ًّيا ،وهو متهافت ال ُيلت َفت إليه،
نسب إليه(((و(((.
وال إىل مصنّفاته وسائر ما ُي َ

حممد بن بحر -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واحلاء املهملة ،والراء-
[ّ ]27/1619

الشيباين ،سكن نرماشري
الرهني -بالراء املضمومة ،والنون بعد اهلاء -أبو احلسني
ّ
ّ

(((

من أرض كرمان(((.

قال الشيخ
ّ
الطوسـي :إنّه من أهل سجستان ،وكان من املتك ّلمني ،وكان عالـماً

فقيها ،وله نحو من مخسامئة مصنّف ،ورسالة(((.
باألخبار ً
َّجاشـي ،الرقم.899 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (ش ،ح) مل ترد« :إليه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،95 :الرقم.137 :
((( رجال ابن
ّ

العسكري« :حممد بن احلسن بن شمونٍ ،
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب
برصي».
غال،
ّ
ّ
ّ
«حممد بن احلسن بن
رجال
الكش يف ترمجة ّ
املفضل بن عمرّ :
ّ
الطوسـي ،الرقم .5905 :وقال يّ ّ
الكش.322 :
شمون وهو ً
أيضا منهم (أي الغالة)» .رجال يّ ّ
((( (عش)« :برماشري»( .هـ ،ش ،م)« :ترماشري»ّ .
ولعل الصحيح ما أثبتناه.
متوسطة عىل قارعة املفازة
اإلدريسـي يف ذكر مدن كرمان« :نرماشري :مدينة
قال الرشيف
ّ
ّ
وهي مدينة فيها أسواق وعامرة وجتارات داخلة وخارجة» .نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق:
.436-435/1
احلموي« :نرماسري :مدينة مشهورة من أعيان مدن كرمان ،بينها ،وبني بم مرحلة ،وإىل
وقال
ّ
الفهرج عىل طريق املفازة مرحلة» .معجم البلدان.281/5 :

اخلراساين« :ترماشري و نرماشري ،قرية من قرى كرمان» .الحظ :معجم البلدان.215/3 :
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1044 :
((( إلی هنا من رجال الن
ّ
بالغلو ،وله نحو من
وفقيهاّ ،إال أنّه متّهم
((( الفهرست ،الرقم .599 :وفيه« :كان عا ًملا باألخبار
ّ
ً
مخسامئة مصنَّف ورسالة».
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النجايش :قال بعض أصحابنا :إنّه كان يف مذهبه ارتفاع ،وحديثه قريب من
وقال
ّ

السالمة ،قال :وال أدري من أين قال ذلك(((.

الغضائري :إنّه ضعيف ،يف مذهبه ارتفاع(((.
وقال أبن
ّ
والذي أراه التو ّقف يف حديثه.
(((
الشيبانـي
حممد بن عبد اهلل بن املطلب
ّ
[ّ ]28/1620

املفضل((( ،كثري الرواية حسن احلفظ ،ض ّعفه مجاعة من أصحابنا(((.
يكنّى أبا ّ
وضاع ،كثري املناكري ،رأيت كتبه وفيها األسانيد من دون
وقال ابن
الغضائري :إنّه ّ
ّ

املتون ،واملتون من دون األسانيد ،وأرى َ
ترك ما ينفرد به(((و(((.

َّجاشـي ،الرقم.1044 :
((( رجال الن
ّ
الغضائري ،98 :الرقم .147 :وقال الشيخ يف رجاله يف باب من مل يرو عنهم:
((( رجال ابن
ّ
ّ
ـي:
الطوسـي ،الرقم .6356 :وقال
الرهني ،يرمى بالتفويض» .رجال
«حممد بن بحر
الكش ّ
ّ
ّ
ّ
النرماشريي قال :وكان
الدهني
الكرماين
حممد بن بحر
ّ
ّ
يف ترمجة زرارة بن أعني « :أبو احلسن ّ
ّ
ِ
ٍ
الكش147 :ـ .148وقال ابن
من ال ُغالة احلنقني ،إىل أن قالّ :
حممد بن بحر هذا غال» .رجال يّ ّ
السجستاين ،وذكره أبو احلسن بن بابويه يف تاريخ
السيستاين
حممد بن بحر بن سهل
حجرّ « :
ّ
ّ
الري ،وقال :شيخ من شيوخ السنّة يكنّى أبا احلسني وكان من علامئهم ،وله تصانيف بخراسان
ّ
غلو وارتياع (كذا)
وكان ملينا عندهم وسكن بعض قرى كومابة .قال :وقيل :وكان يف مذهبه ّ
يب يف غرائب احلديث .وكان سمع ابن سهيل بن
وكان قو ًّيا يف األدب واللغة .روى عنه اخل ّطا ّ
عبد اهلل بن مطر ،ومات قبل الثالثني والثالث مائة» .لسان امليزان ،89/5 :الرقم.291 :
((( (ب ،ح)« :عبد املطلب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (عش ،ح ،م ،ش)« :الفضل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( إلی هنا من الفهرست ،الرقم.611 :
«تفرد به»( .ت ،هـ ل)« :يرويه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)ّ :
إن ّ
ثم ّ
مرة أخری .الحظ :الرقم:
((( رجال ابن
ّ
العالمة عنونه ّ
الغضائري ،99 :الرقمّ .149 :
.1645
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بضم اهلمزة ،وإسكان الواو ،وفتح الراء وامليم-
حممد بن ُأ ْو َر َمةّ -
[ّ ]29/1621

حممد أبا جعفر .له كتب مثل كتب احلسني بن سعيد.
وقد تقدّ م الراء عىل الواو ،ويكنّى ّ

الطوسـي :يف رواياته ختليط.
قال الشيخ
ّ

(((
بالغلوّ ،
حممد بن ّ
وكل
ور َمة ُطعن عليه
ّ
حممد بن َأ َ
عيل بن بابويهّ :
قال  :وقال ّ

عتمد((( و ُيفتى به ،ومهام
ما كان يف كتبه ممّا يوجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه فإنّه ُي َ
تفرد به مل يجَ ُ ز العمل عليه((( وال يعتمد(((.
ّ

بالغلو ،حتّى ُد ّس عليه من
القم ّيون وغمزوا عليه ورموه
وقال
ّ
النجايش :ذكره ّ
ّ

َيفتِك به ،فوجدوه يّ
يصل من ّأول الليل إىل آخره ليايل عدّ ة((( ،فتو ّقفوا عنه.

وقال بعض أصحابنا :إنّه رأى توقيعات((( أيب احلسن الثالث إىل أهل ُقم يف
معناه وبراءته ممّا ُق ِذف به .قال :و ُكتُبه ِصحاح ك ُّلها إلاّ كتا ًبا ُينسب إليه من ترمجته تفسري
الباطن ،فإنّه خمتلط(((.

نقي ال فساد فيه ،ومل َأر
القم ّيون
وقال ابن
ّ
ّ
بالغلو ،وحديثه ّ
الغضائري :إنّه اتهّ مه ّ
نسب إليه تضطرب فيه النفس إلاّ أورا ًقا يف تفسري الباطن ،وما يليق بحديثه،
فيه شي ًئا ُي َ

القم ّيني
حممد إىل ّ
عيل بن ّ
وأظنّها موضوعة عليه ،ورأيت كتا ًبا خرج من أيب احلسن ّ
((( (عة) :مل ترد« :قال».
((( (عة) زيادة « :عليه» ،وما أثبتناه موافق للمصدر.
موافق للمصدر.
((( (عة) مل ترد« :عليه» ،وما أثبتناه
ٌ

((( الفهرست ،الرقم.621 :
((( (م)« :عدّ ة ليايل»( .عة)« :عدّ ة ٍ
ليال» .وهذه الفقرة ليست يف املصدر!.
((( (عة)« :توقيع» .ويف املصدر« :توقي ًعا من».
َّجاشـي ،الرقم.891 :
((( رجال الن
ّ
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يف براءته ممّا ُق ِذف به((( ،والذي أراه التو ّقف يف روايته.
عيل بن إبراهيم بن موسى
[ّ ]30/1622
حممد بن ّ

املقري ،وهو خلاّ د بن
صرييف ،ابن أخت خلاّ د
القريش ،موالهم
أبو جعفر،
ّ
ّ
ّ
بضم السني املهملة ،والنون بعد الياء املن ّقطة
عيل يل ّقب أبا سمينة ّ
عيسى .وكان ّ
حممد بن ّ

حتتها نقطتان ضعيف جدًّ ا فاسد االعتقاد ،ال يعتمد يف يشء ،وكان قد ورد قم واشتهر
(((
فج ِفي((( ،وأخرجه
تشهر
بالغلو ُ
ّ
ثم ّ
حممد بن عيسى مدّ ة ّ
بالكذب ،ونزل عىل أمحد بن ّ
حممد بن عيسى من قم(((.
أمحد بن ّ

وكان ّ
شهريا يف االرتفاع ،ال ُيلت َفت إليه ،وال ُيكتَب حديثه(((.
كذا ًبا
ً

غلو أو تدليس أو ينفرد به،
روى((( املفيد كت َبه إلاّ ما كان فيها من ختليط أو ّ

عرف من غري طريقه((( ،ذكر ّ
النيسابوري عن الفضل بن
حممد بن قتيبة
ّ
عيل بن ّ
وال ُي َ
ِ
الصرييف ،قال :فقلت له :ومل
عيل
ّ
شاذان أنّه قال :كدت أن أقنت عىل أيب سمينة ّ
حممد بن ّ

استوجب القنوت من بني أمثاله ،قال :ألنيّ أعرف منه((( ما ال تعرفه(((.

ّ
الكذابون املشهورون :أبو اخل ّطاب ،ويونس بن
وقال الفضل يف بعض كتبه:
الغضائري ،93 :الرقم.133 :
((( رجال ابن
ّ
((( (هـ ل ،م ،عة)« :اشتهر»( .س ،هـ)« :تشتهر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :فخفي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.894 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،94 :الرقم.134 :
((( هذا من رجال ابن
ّ
((( (حج)« :وروی».
((( من قوله« :روی املفيد» إلی هنا من الفهرست ،الرقم.625 :
((( (ش) مل ترد« :منه» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الكش ،546 :الرقم.1033 :
((( رجال ّ يّ
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وحممد بن سنان ،وأبو سمينة أشهرهم(((.
ظبيان ،ويزيد الصائغّ ،
عيل
الشلمغاين ،بالشني املعجمة والغني املعجمة.
ّ
[ّ ]31/1623
حممد بن ّ

ويكنّى أبا جعفر ،ويعرف بابن أيب((( العزاقر بالعني املهملة ،والزاء ،والقاف،

أخريا له كتب وروايات ،وكان مستقيم الطريقة((( ،متقدّ ًما يف أصحابنا ،فحمله
والراء ً
احلسد أليب القاسم بن روح عىل ترك املذهب والدخول((( يف املذاهب الرد ّية ،حتّى

خرجت فيه توقيعات ،فأخذه السلطان وقتله وصلبه((( ،وتغيرّ وظهرت منه مقاالت
منكَرة ،وله من الكتب التي عملها يف حال االستقامة كتاب التكليف((( ،رواه املفيد
الكش ،546 :ذيل الرقم.1033 :
((( رجال ّ يّ
((( (س ،ح) مل ترد« :أيب» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( إلی هنا من الفهرست ،الرقم.628 :
((( (ت ،ش ،عش ل ،ح)« :يف الدخول» .وما يف املتن موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم.1029 :
((( من قوله« :متقدّ ًما» إلی هنا من رجال الن
ّ
التسرتي« :حيتمل ْ
الرضوي الذي وجدت نسخة
أن يكون الكتاب املعروف بالفقه
((( قال املح ّقق
ّ
ّ
الشلمغاين ،ففي غيبة الشيخّ :
أن احلسني بن روح قرأ
املجليس هو كتاب تكليف
منه يف عصـر
ّ
ّ
األئمة إلاّ يف موضعني
كتابه التكليف من ّأوله إلی آخره ،فقال :ما فيه يشء إلاّ وقد روي عن ّ
أو ثالثة ،وقد وجدت فيه ثالثة مواضع خالف إطباق اإلمام ّية:
حق ،فدفعه
األول :يف باب الشهادة منه :وبلغني عن العامل إذا كان ألخيك املؤمن علی رجل ّ
ّ
لاّ
عنه ومل يكن له من الب ّينة إ واحدة وكان الشاهد ثقة ،فسألته عن شهادته ،فإذا أقامها عندك
حق امرئ مسلم .وقد عرفت ّ
أن الشيخ يف
شهدت معه عند احلاكم مثل ما شهد ،لئلاّ يتوی ّ
عيل بن بابويه إلاّ حدي ًثا يف باب شهاداته.
الفهرست روی كتاب تكليفه عن ّ
وثانيهام :يف باب الصالة املفروضة منهّ :
املعوذتني من الرقية ،ليستا من القرآن أدخلومها يف
إن ّ
النبي ،مع ّ
القرآن .وقيلّ :
املعوذتني من الرقية يشء قاله ابن
أن ما قال من كون ّ
إن جربئيل ع ّلمها ّ
أئمتنا.
مسعود ال ّ

الرضاع ممّا عليه عمل العصابة
والرضاع :واحلدّ الذي حيرم منه ِّ
وثالثها :يف باب النكاح واملتعة ِّ
دون ّ
وقوی العظم وهو رضاع ثالثة أ ّيام متواليات أو=
كل ما روی ،فإنّه خمتلف ما أنبت اللحم ّ
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إلاّ حدي ًثا منه يف باب الشهادات أنّه جيوز للرجل أن يشهد ألخيه إذا كان له شاهدٌ واحدٌ

من غري علم(((.

الطربي
حممد بن جرير -باجليم والراء قبل الياء ،وبعدها-
ّ
[ّ ]32/1624

(((

صاحب التاريخ ،عا ّم ّي املذهب(((.

املعاذي
حممد بن حييى
ّ
[ّ ]33/1625

(((

ضعيف(((.

اهلمداين
عيل
ّ
[ّ ]34/1626
حممد بن ّ

(((و(((

ضعيف(((.

=عرش رضعات متواليات ،مع ّ
إن إمجاعنا علی كفاية يوم وليلة ال ثالثة أ ّي��ام .وأ ّم��ا عشـر
الرجال ،449-448/9 :رقم.7055 :
رضعات ،فإنّه أحد قوليَ اإلمام ّية ال إمجاعهم» .قاموس ِّ

الس ّيد حسن الصدر
الرضا تأليف ّ
وللتفصيل راجع :فصل القفا يف الكتاب املشتهر بفقه ِّ
الكاظمي ،وهو مطبوع يف جم ّلة علوم احلديث العدد  ،10خامتة مستدرك الوسائل-230/1 :
ّ
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((( قوله« :تغيرّ وظهرت» إلی هنا من الفهرست ،الرقم .628 :وانظر :سري أعالم النبالء:
566/14ـ ،569الرقم.325 :
اآلملـي مصنّف كتاب املسرتشد
الطربي
حممد بن جرير بن رستم
(((
ّ
ّ
البهائي« :هذا غري شيخنا املع ّظم ّ
ّ
يف اإلمامة ،فإنّه من أعيان أصحابنا اإلمام ّية جليل الشأن والعا ّمة يطعنون عليه بذلك».
َّجاشـي ،الرقم.879 :
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم .655 :وقريب منه يف رجال الن
ّ
((( (ح)« :املعادي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ثم إنّه من الذين استُثنوا من رجال نوادر احلكمة .الحظ:
((( رجال
الطوسـي ،الرقمّ .6263 :
ّ
َّجاشـي ،الرقم.939 :
رجال الن
ّ
«اهلمذانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،ت ،عة):
ّ
«حممد بن ّ
اهلمدانـي».
عيل
ّ
((( (ش) مل تردّ :
الطوسـي ،الرقم.6264 :
((( رجال
ّ
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حممد بن هارون
[ّ ]35/1627
ضعيف(((.
حممد بن حييى
الرهني ،بالراء.
ّ
[ّ ]36/1628
يرمى بالتفويض(((.
حممد بن سامل
[ّ ]37/1629
ب ّياع القصب،
زيدي(((.
ّ
حممد بن قيس
[ّ ]38/1630
أبو((( أمحد ،ضعيف ،روى عن الباقر.(((
هذا.

ولنا مجاعة اسم ّ
األول من كتابنا
حممد بن قيس ،ذكرناهم يف القسم ّ
كل واحد منهم ّ
حممد بن املنكدر
[ّ ]39/1631
وحممد بن إسحاق ،كانا من رجال العا ّمة(((.
ّ

الطوسـي ،الرقم.6265 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.6356 :
الرهني ُيرمى بالتفويض) .الحظ :رجال
(حممد بن بحر
ّ
ّ
((( ما وجدناهّ :
نعم ،نقل ابن داوود كام يف املتن .رجال ابن داوود ،512 :الرقم.476 :
الكش ،231 :الرقم.418 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
((( (عة)« :بن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( هذا مأخوذ ممّا ذكره الن
َّجاشـي ،الرقم:
األسدي .رجال الن
حممد بن َق ْيس
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي يف ترمجة ّ
.880
الكش ،390 :الرقم.733 :
((( رجال ّ يّ
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حممد بن فرات ،بالفاء املضمومة ،وال��راء ،والتاء املن ّقطة فوقها
[ّ ]40/1632

نقطتان.

الكش
حممد بن فرات
حممد بن عيسى :مل يلبث ّ
أخبارا متعدّ دة يف ذ ّمه ،قال ّ
ً
أورد يّ ّ

املهدي بن املنصور أ ّمه شكلة،
إلاّ قليلاً حتّى قتله إبراهيم بن شكلة ،وهو إبراهيم بن
ّ

وعيل بن حسكة
حممد بن فرات يدّ عي أنّه ٌ
نبي ،وكان القاسم ال َي ْق ّ
باب ،وأنّه ّ
وكان ّ
طينيّ ،

القم ّي كذلك يدّ عيان لعنهام((( اهلل(((.
ّ

حممد بن فرات بن أحنف ،روى عن أبيه عن أيب جعفر ،وأيب
وقال ابن
ّ
الغضائريّ :

ضعيف((( ابن ضعيف ،ال ُيكتَب حديثه(((.
عبد اهلل،
ٌ

كويف ،ضعيف(((.
وقال
فيّ ،
جل ْع ّ
حممد بن فرات ا ُ
النجايشّ :
ّ
النمريي
حممد بن نصري
ّ
[ّ ]41/1633

(((

حممد
العسكري.(((
ّ
عيل بن ّ
لعنه ّ

اجلعفري
حممد بن احلسن بن عبد اهلل
ّ
[ّ ]42/1634

والبلوي ٌ
رجل ضعيف،
البلوي،
ذكره بعض أصحابنا و َغمز((( عليه .روى عنه
ّ
ّ
((( (هـ ،عش ،عة)« :لعنهم» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،555 :الرقم.1048 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة) زيادة« :و» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الغضائري ،91 :الرقم.129 :
((( رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.976 :
((( رجال الن
ّ

سلولـي الذي
ومرة هو
(((
ّ
ّ
مرة بن عامرّ ،
التسرتي« :منسوب إلی نمري بن عامر بن مصعب أخو ّ
ينسب إليه السلول ّيون ،وسلول َأ َمتُه».
الكش ،520 :الرقم.999 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
((( (ح ،عة)« :غمزوا» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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مطعون عليه(((.
حممد بن احلسن -بغري ياء بعد السني -بن سعيد الصائغ ،بالغني
[ّ ]43/1635

املعجمة.

كويف ،نزل يف بني ذهل ،أبو جعفر ،ضعيف جدًّ ا ،قيل :إنّه ٍ
غال((( ال ُيلت َفت إليه(((.
ّ
الرازي
حسان
ّ
حممد بن ّ
[ّ ]44/1636

أبو عبد اهلل.

النجايش :يعرف
قال
بالزينبي((( ،يعرف وينكر بيـ َن بني ،يروي عن الضعفاء
ّ
ّ
كثريا(((.
ً
الرازي ،أبو جعفر ،ضعيف(((.
حسان
وقال ابن
ّ
ّ
حممد بن ّ
الغضائريّ :

حممد بن موسى بن عيسى
[ّ ]45/1637

(((
أبو جعفر ،السماّ ن،
القم ّيون
اهلمداين((( ،ضعيف ،يروي عن الضعفاء ،ض ّعفه
ّ
ّ

بالغلو ،وكان ابن الوليد يقول :إنّه كان يضع احلديث ،واهلل أعلم(((.
ّ

َّجاشـي ،الرقم.884 :
((( رجال الن
ّ
«حممد بن احلسني بن سعيد الصائغ».
((( إلی هنا من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .900 :وفيهّ :
ّ
الغضائري ،96 :الرقم.140 :
((( قوله« :ال يلتفت إليه» مأخوذ من رجال ابن
ّ
«بالزيدي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،ح):
ّ
َّجاشـي ،الرقم.903 :
((( رجال الن
ّ
الغضائري ،95 :الرقم.138 :
((( رجال ابن
ّ

«اهلمذانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ت ،عة):
ّ
((( (عة)« :ض ّعفه».
َّجاشـي ،الرقم .904 :ولكن ليس فيه« :ضعيف يروي عن
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الضعفاء».
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الغضائري :إنّه ضعيف ،يروي عن الضعفاء ،وجيوز أن خيرج شاهدً ا،
قال ابن
ّ

القم ّيون فيه فأكثروا ،واستثنوا من كتاب نوادر احلكمة ما رواه(((.
تك ّلم ّ
حممد بن عبد اهلل بن غالب
[ّ ]46/1638

البزاز -بالزاي قبل األلف وبعدها -ثقة يف الرواية عىل
أبو((( عبد اهلل
األنصاري ّ
ّ

مذهب الواقفة(((.

بضم العني والياء بعد الباء -بن صاعد
حممد بن عبيدّ -
[ّ ]47/1639
كويف ،يكنّى أبا عبد اهلل ،واقف(((.
ّ
(((
اجلرجانـي
حممد بن عمر
ّ
[ّ ]48/1640

خمتلط األمر ،قاله أبو الع ّباس ابن نوح(((.
حممد بن ميمون
[ّ ]49/1641
الزعفراين ،عا ّم ّي غري أنّه روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.
أبو نرص
ّ
حممد بن عطية احلنّاط ،باحلاء املهملة.
[ّ ]50/1642

الغضائري ،95 :الرقم.136 :
((( رجال ابن
ّ
((( (س)« :بن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم.913 :
كل ما نقله العلاّمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.924 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (هـ ،عة)« :عمرو» .و ما أثبتناه موافق للمصدر.

َّجاشـي ،الرقم.929 :
((( ما يف املتن مذكور بعينه يف رجال الن
ّ
((( (عة) زيادة « :نسخة» ،وهو موافق للمصدر ّإال ّ
أن النسخ التي بني أيدينا متّفقة علی ما أثبتناه.
َّجاشـي ،الرقم .950 :وانظر :هتذيب الكامل-541/26 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال الن
ّ
 ،543الرقم ،5650 :هتذيب التهذيب ،429-428/9 :الرقم.793 :
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كويف روى عن أيب عبد اهلل ،(((وهو ضعيف(((.
أخو احلسن وجعفرّ ،
الديلمي
حممد بن سليامن بن عبد اهلل
ّ
[ّ ]51/1643

(((

يعول عليه يف يشء(((.
ضعيف جدًّ ا ،ال ّ
اجلبيل
الطربي
حممد بن أسلم
ّ
[ّ ]52/1644
ّ

احللبي ،جعل
الغضائري:
بالباء املن ّقطة حتتها نقطة واحدة قبل الالم ،وقال ابن
ّ
ّ

الباء بعد الالم ،أبو جعفر((( ،أصله ّ
كويف ،كان يتّجر إىل طربستان ،يقال :إنّه كان غال ًيا

(((

فاسد احلديث ،روى عن الرضا.(((

حممد بن جعفر بن َعنْ َبسة -بالنون بعد العني املفتوحة ،والباء
[ّ ]53/1645

األهوازي
املن ّقطة حتتها نقطة واحدة-
ّ

((( الحظ :الكايف ،161/4 :ح ،260/5 ،3ح ،1األمايل للمفيد ،283 :ح .8بل يروي عن أيب
أيضا .الحظ :الكايف ،94/8 :ح.67
جعفرً 
َّجاشـي ،الرقمّ .952 :إال ّ
أن فيه بدل ضعيف :صغري .وما يف املتن
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
َّجاشـيّ ،
موافق ملا يف رجال ابن داوود ،506 :الرقم .452 :إلاّ ّ
فإن
أن الصواب ما يف رجال الن
ّ
وعيل» .الحظ:
حممد
الن
َّجاشـي نفسه قال يف ترمجة أخيه احلسن بن عط ّية« :ثقة وأخواه ً
أيضا ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.93 :
رجال الن
ّ
اشـي:
(حممد بن سليامن
ّ
البصـري) .الحظ :تفسري الع ّي ّ
((( قد ورد يف بعض األسانيد بعنوانّ :
 ،194/1ح ،214كامل الزيارات ،275 :ح ،4من ال حيرضه الفقيه ،47/4 :ح.5061
((( ما نقله ّ
أيضا الرقم،1647 :
العالمة مأخوذ من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .987 :والحظً :
ّ
ففيه ما يرتبط باملقام.

((( (ش) مل ترد« :أبو جعفر» .وما يف املتن موافق للمصدر.
ٍ
«غال».
((( (عة):
((( ّ
الغضائري ،115 :الرقم .177 :وقريب منه يف رجال
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.999 :
الن
ّ
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يعرف بابن ريذويه((( -بالراء املكسورة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعدها ،قبل

الذال املعجمة وبعد الواو -ويكنّى أبا عبد اهلل ،خمتلط األمر(((.

حممد بن عبيد اهلل((( بن البهلول
حممد بن عبد اهلل بن ّ
[ّ ]54/1646
كوفـي ،وكان يف ّأول
املفضل((( ،كان سافر يف طلب احلديث عمره ،أصله
أبو ّ
ّ

(((
ثم خ ّلطّ ،
وجل أصحابنا يغمزونه ويض ّعفونه(((.
أمره ثبتًا ّ

اجلعفري
حممد بن عبد اهلل
ّ
[ّ ]55/1647

حممد صاحب الزنج ،ومن جهة
قال ابن
ّ
عيل بن ّ
الغضائري :ال نعرفه إلاّ من جهة ّ

البلوي ،والذي حيمل عليه فسائره((( فاسد((( ،وقال يف كتابه اآلخر:
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ
العبيدي صاحب الزنج
حممد
حممد بن احلسن بن عبد اهلل
ّ
ّ
عيل بن ّ
ّ
اجلعفري ،روى عنه ّ
أيضا ،وهو منكر احلديث(((.
بالبصـرة ،وروى عنه عامرة بن زيد ً
الديلمي
حممد بن سليامن بن زكر ّيا
ّ
[ّ ]56/1648
((( يف املصدر« :رويدة».
((( ّ
َّجاشـي ،الرقم.1205 :
كل ما يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (عش ،ش)« :عبد اهلل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش ،ح ،ت ،هـ ،م)« :الفضل» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (هـ ،عة)« :عمره» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( ّ
كل ما نقله ّ
مرة أخری
العالمة إلی هنا مأخوذ من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .1059 :وعنونه ّ
ّ
بالرقم 1619 :فراجع.

وانظر :تاريخ بغداد ،88-86/3 :الرقم.1082 :
((( (عة)« :فأمره» .وما أثبتناه موافق للمصدرّ ،
أصح.
ولعل ما يف املطبوعة ّ
الغضائري ،89 :الرقم.120 :
((( رجال ابن
ّ
((( هذا من الكتاب الذي مل يصل إلينا.
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أبو عبد اهلل ضعيف يف حديثه ،مرتفع يف مذهبه(((.
حممد بن مصادف
[ّ ]57/1649

(((

الغضائري فيه؛ ففي أحد
موىل أيب عبد اهلل ،روى عن أبيه .اختلف قول ابن
ّ

الكتابني :إنّه ضعيف((( ،ويف اآلخر :إنّه ثقة(((.
واألوىل عندي التو ّقف فيه.

عيل بن إبراهيم
اهلمذاين ،بالذال املعجمة.
ّ
[ّ ]58/1650
حممد بن ّ

الغضائري :كانت ألبيه وصلة بأيب احلسن((( ،وحديثه يعرف
أبو جعفر ،قال ابن
ّ

كثريا ويعتمد املراسيل(((.
وينكر ،ويروي عن الضعفاء ً

(حممد بن سليامن بن عبد
((( رجال ابن
ّ
ثم إنّه قد يقال با حّتاده معّ :
الغضائري ،91 :الرقمّ .127 :
الديلمي) ،كام قد يقال حّ
الديلمي) الذي ذكره الشيخ.
البرصي
(حممد بن سليامن
اهلل
ّ
ّ
باتادمها معّ :
ّ
الطوسـي ،الرقم.5109 :
الفهرست ،الرقم ،593 :رجال
ّ
التسرتي« :وممّا يشهد حّ
التاد الثالثة اقتصار اجلميع علی واحد مع كون موضوع
قال املح ّقق
ّ
َّجاشـي وفهرست الشيخ واحدً ا ،وكون موضوع رجال الشيخ عا ًّما ،وتضعيف اجلميع ملن
الن
ّ
الغضائري يف اسم جدّ ه ُبـهنا ،فاختلفا فيه يف عنوان
َّجاشـي وابن
خيتص اختالف الن
ّ
َع َنو َن .وال ّ
ّ
َّجاشـي( :سليامن بن
الديلمي) والن
الغضائري( :سليامن بن زكريا
سليامن أبيه ،فعنونه ابن
ّ
ّ
ّ
الديلمي) ،ووجه اشتباه األمر -حتّی اختلفا -اشتهار سليامن باللقب دون النسب؛
عبد اهلل
ّ
حممد بن سليامن
ولذا عنون األب فهرست الشيخ ورجاله سليامن
الديلمي ،وعنونا االبن هنا ّ
ّ
الرجال ،298/9 :رقم.6789 :
الديلمي» .قاموس ِّ
ّ
((( (ت ،س)« :مصادق» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،91 :الرقم.128 :
((( رجال ابن
ّ
((( مل يصل كتابه اآلخر إلينا.
((( (هـ ،ش)« :أليب احلسن» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،94 :الرقم.135 :
((( رجال ابن
ّ
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السجستاين
الكندي
حممد بن سامل
ّ
ّ
[ّ ]59/1651
روى عن أبيه ،يف حديثه ضعف(((و(((.
حممد بن أمحد
اجلاموراين -باجليم ،وامليم املضمومة بعد األلف(((،
ّ
[ّ ]60/1652

القم ّيون ،واستثنوا من كتاب
والراء ،والنون بعد األلف -أبو عبد اهلل
ّ
الرازي ،ض ّعفه ّ

نوادر احلكمة ما رواه ،ويف مذهبه ارتفاع(((.
حممد بن القاسم
[ّ ]61/1653

(((
األسرتآبادي ،روى عنه أبو جعفر ابن بابويه،
وقيل :ابن أيب القاسم ،املفس
ّ

ضعيف ّ
تفسريا يرويه عن رج َلني جمهو َلني ،أحدمها يعرف بيوسف
كذاب ،روى عنه
ً

حممد بن يسار ،عن أبيهام ،عن أيب احلسن الثالث.
عيل بن ّ
ابن ّ
حممد بن زياد واآلخر ّ
الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه املناكري(((.
والتفسري موضوع عن سهل
ّ

حممد بن نصري ،بالنون املضمومة ،والصاد املهملة ،والياء قبل
[ّ ]62/1654

الراء.

عيل بن عبد اهلل بن غاللة((( ،قال
قال ابن
ّ
الغضائري :قال يل أبو ّ
حممد بن طلحة بن ّ
((( (ش ،هـ)« :ضعيف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«حممد بن سامل بن أيب
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
الغضائري ،96 :الرقم ،142 :وفيهّ :
السجستاين».
الكندي
سلمة
ّ
ّ
((( (عة) زيادة« :والواو».
((( ما نقله ّ
الغضائري ،97 :الرقم.144 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
((( (س) زيادة« :و» ،وما يف املتن موافق للمصدر.
((( ّ
الغضائري ،98 :الرقم.148 :
كل ما يف املتن منقول عن رجال ابن
ّ
((( يف املصدر« :عاللة».
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(((
حممد بن نصري من أفاضل أهل البرصة علماً  ،وكان ضعي ًفا
لنا أبو بكر بن اجلعا ّ
يب  :كان ّ

بدء النصري ّية ،وإليه ينسبون(((و(((.

الصرييف
حممد بن الوليد
[ّ ]63/1655
ّ

س ّيار((( ،ضعيف(((.

النطنزي
حممد بن أمحد
ّ
[ّ ]64/1656
بالنون املفتوحة ،والطاء املهملة الساكنة ،والنون املفتوحة((( ،وال��زاي ،عا ّم ّي

املذهب(((.

عيل بن بالل
[ّ ]65/1657
حممد بن ّ

أبو طاهر ،قال الشيخ يف كتاب ال َغيبة :إنّه من املذمومني(((.

الـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س)« :اجل ّي ّ
((( (حج)« :ينتسبون» .وما يف املتن موافق للمصدر.
الغضائري ،99 :الرقم.150 :
((( رجال ابن
ّ
((( الشهيد« :شباب بالشني املعجمة والبائني املن ّقطة حتتها نقطة».
الغضائري ،119 :الرقم .198 :وليس فيه« :س ّيار».
((( رجال ابن
ّ
البهائي« :الظاهر ّ
أن هذا سهو وإنّام هو بفتح الطاء وسكون النون منسوب إلی نَطنَز بلدة بني
(((
ّ
قاشان وإصفهان».
((( هذا مأخوذ من معامل العلامء ،154 :الرقم.790 :
((( الغيبة.400 :
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الباب الثاين :مو�سى
وفيه( :ثامنية رجال)
الواسطي
[ ]1/1658موسى بن بكر
ّ
من أصحاب أيب احلسن موسى،
واقفي(((.
ّ

[ ]2/1659موسى بن أشيم ،بالشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.

قال
الكش :حدّ ثني محدويه بن نصري((( ،ق��ال :حدّ ثني أ ّي��وب بن ن��وح ،عن
يّ ّ
حنان((( بن سدير ،عن أيب عبد اهلل قال :إنيّ ألنفس عىل أجساد ُأصي َبت معه

ـي((( هو وصاحبه
ثم ذكر ابن األشيم قال :كان يأتيني فيدخل َع َل َّ
يعني أبا اخل ّطاب ّ
(((
ثم خيرجون من عندي إىل أيب
َ
وح ْفص بن ميمون ،ويسألوين  ،فأخربهم باحلقّ ،

ّ
حممد بن يعقوب عن محيد بن زياد ،عن
الربقي .30 :وقد
((( هذا من رجال
استدل بوثاقته بام روى ّ
ّ
حممد بن سامعة ،قال :دفع إ ّيل صفوان كتا ًبا ملوسى بن بكر ،فقال يل :هذا سامعي من
احلسن بن ّ
عيل بن سعيد ،عن زرارة ،قال( :أي
موسى بن بكر وقرأته عليه ،فإذا فيه :موسى بن بكر ،عن ّ
صفوان) :هذا ممّا ليس فيه اختالف عند أصحابنا» .الكايف ،97/7 :ح .3الحظ :معجم رجال
احلديث ،33/20 :الرقم.12767 :
((( (ح ،ش)« :نرص» .وما يف املتن موافق للمصدر .وهو الصواب كام ال خيفی.
((( (هـ ،ش)« :حيان» .وما يف املتن هو الصواب املوافق للمصدر.
«علـي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش) مل ترد:
ّ
((( (هـ ،س)« :فيسألوين» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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اخل ّطاب((( ،فيخربهم بخالف قويل ،فيأخذون بقوله ويذرون قويل(((.
السواق
[ ]3/1660موسى ّ
السواق أصحابه عل ّياوية((( ،يقعون يف الس ّيد
قال نرص بن الصباح :موسى
ّ

حممد.(((
ّ

[ ]4/1661موسى بن سعدان احلنّاط -باحلاء املهملة والنون-
الكويف
ّ
غلو(((.
روى عن أيب احلسن ،ضعيف ،يف مذهبه ّ

[ ]5/1662موسى بن جعفر
بضم الكاف ،وامليم ،وإسكان النون،
ّ
الكمنذاينّ -

عيل ،من قرية من ُقرى قم ،كان مرتف ًعا يف القول ،ضعي ًفا يف
وفتح الذال املعجمة -أبو ّ
احلديث(((.

اهلذيل ،بالذال
بضم العني والياء الساكنة بعد امليم-
[ ]6/1663موسى بن عمريّ -
ّ

املعجمة.

عا ّم ّي ،روى عن أيب عبد اهلل.(((
ثم خيرجون من عندي إىل أيب اخل ّطاب» .وما يف املتن موافق
((( (ش) مل ترد« :فأخربهم باحلقّ ،
للمصدر.
الكش ،344 :الرقم .638 :والح��ظ :ترمجة حفص بن ميمون ،ففيه ما يرتبط
((( رج��ال
ّ يّ
باملقام.
((( (م)« :علباو ّية»( .عة)« :غلياو ّية» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،521 :الرقم.1001 :
((( رجال ّ يّ
َّجاشـي« :ضعيف يف احلديث» .رجال
الغضائري ،90 :الرقم .123 :وقال الن
((( رجال ابن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1072 :
الن
ّ
((( ّ
كل ما نقله ّ
«الكميذانـي».
َّجاشـي ،الرقم .1077 :وفيه:
العالمة مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1087 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال الن
ّ
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[ ]7/1664موسى بن رنجويه

(((

األرمني ،ضعيف(((.
بالنون بعد الراء((( قبل اجليم أبو عمران
ّ
الطياليس
محاد
[ ]8/1665موسى بن ّ
ّ

(((
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب يف الواقفة(((.
ويقال الذارع  ،ذكره ّ

((( (عة)« :زنجويه» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :الزاي».
((( ما نقله ّ
الغضائري:
َّجاشـي ،الرقم ،1088 :وهكذا يف رجال ابن
العالمة مذكور يف رجال الن
ّ
ّ
 ،91الرقم.126 :
((( (عة)« :الزارع»( ،عش ،م)« :الدراع»( .س)« :الوزاع» .وما أثبتناه موافق للمصدر .وهكذا يف
رجال ابن داوود ،521 :الرقم.510 :
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.1092 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال الن
ّ
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الباب الثالثّ :
مف�ضل

(((

وفيه( :رجالن)
(((
في
[ّ ]1/1666
بضم العنيُ -
الـج ْع ّ
املفضل بن عمرّ -

(((

كويف ،فاسد املذهب ،مضطرب الرواية ،ال يعبأ به(((،
أبو عبد اهلل ،ضعيف،
ّ
يب ،وقد ِزيد عليه يشء كثري ،ومحل ال ُغالة يف حديثه محلاً
متهافت ،مرتفع القول ،خ ّطا ّ

عظيماً  ،وال جيوز أن يكتب حديثه ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،(((وقد أورد
الكش أحاديث تقتيض مدحه والثناء عليه((( ،وأحاديث تقتيض ذ ّمه والرباءة منه(((،
يّ ّ
وقد ذكرنامها يف كتابنا الكبري(((.

«املفضل».
((( (هـ):
ّ
«مفضل».
((( (ح ،عة):
ّ
اجلعفي) .بصائر الدرجات ،189/1 :ح ،58الكايف:
(املفضل
((( وقع يف بعض األسانيد بعنوان:
ّ
ّ
 ،419/2ح ،1كامل الدين ،142/1 :ح.10
َّجاشـي ،الرقم .1112 :وليس فيه« :ضعيف» ،ولع ّله من رجال
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،87 :الرقم.117 :
ابن
ّ
الغضائري ،87 :الرقم.117 :
((( من قوله« :متهافت» إلی هنا مأخوذ من رجال ابن
ّ
الكش ،321 :الرقم.582 :
((( رجال ّ يّ
الكش ،321 :الرقم.581 :
((( رجال ّ يّ
اجلعفي ،أبو عبد اهلل ،هو عندي يف نفسه
الغضائري أنّه قال« :املعتقل بن عمر
وح ِكي عن ابن
ّ
((( ُ
ّ
ثقة ،لك ّن أحاديثه ك ّلها مناكري ،وليس خيلص من حديثه يشء جيوز أن يعول عليه» .رجال ابن
الرجال .393/4 :كون=
الس ّيد
التفريش .نقد ِّ
داوود ،516 :الرقم .489 :وأظ ّن كام احتمل ّ
ّ
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املفضل((( بن صالح
[ّ ]2/1667
النخاس((( ،موالهم ضعيف ّ
األسديّ ،
كذاب ،يضع احلديث ،روى عن
أبو مجيلة،
ّ

أيب عبد اهلل ،وأيب احلسن.(((

املفضل.
حمر ًفا ،والصواب ّ
=املعتقل ّ

ذكرا يف غري (د) ،ومل ينقله غريه عن (غض) ،وال عن غريه،
قال
ّ
احلائري« :مل أجد هلذا الرجل ً
للمفضل بن عمر واحتمل كونه
واألوصاف املذكورة يف نسبه من األب والكنية واللقب ك ّلها
ّ
إ ّياه ،لكن ما ذكره (غض) فيه يأباه» .منتهى املقال ،289-288/6 :رقم.3007 :
التسرتي« :حيث ّ
إن ابن داوود كثري التحريف ،ونسخة كتابه كثرية التصحيف،
وقال املح ّقق
ّ
املفضل غري بعيد،
حمرف ّ
والرجل مل يذكر يف رجال أو خرب ال يرتتّب عىل نقله أثر ،وإن كان كونه ّ
الرجال .149/10 :وقدّ عدّ ه
وكان عند ابن داوود من كتاب ابن
ّ
الغضائري أكثر» .قاموس ِّ
النص
خاصة أيب عبد اهلل وبطانته ،وثقاته الفقهاء الصاحلني ،ممّن روى ّ
الشيخ املفيد« :من ّ
باإلمامة من أيب عبد اهلل عىل ابنه أيب احلسن موسى .»اإلرشاد.216/ 2 :
املفضل بن عمر».
وقال الشيخ يف كتاب الغيبة« :ومنهم (أي املحمودين من وكالء
األئمة) ّ
ّ

للطويس.346 :
الغيبة
ّ

خواص أصحاب الصادق .»مناقب آل أيب طالب.281/ 4 :
وعدّ ه ابن شهرآشوب« :من
ّ

النص عىل موسى بن جعفر من أبيه .»مناقب آل
وعدّ ه« :من الثقات الذين َر َووا رصيح ّ
ثم الظاهر ّ
أن ما وردت من النصوص الذا ّمة حوله لع ّلها وردت تق ّية ممّا
أيب طالبّ .321/4 :
وحتذيرا للشيعة
جری علی أيب اخل ّطاب ،وأصحابه ومن ينتسب إليه ولو كانت النسبة مزعومة
ً
علی أن جيتنبهم لئلاّ يقعوا يف َحيص و َبيص؛ فألجله تری ّ
أن مجيع النصوص الذا ّمة حوله نقلت
األئمة بعد الصادق فهي مادحة ،فافهم
عن الصادق ،وأ ّما ما وردت حوله من
ّ

واغتنم.
«مفضل».
((( (ح ،عة):
ّ
«النحاس» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،ش ،عش):
ّ
((( ما نقله ّ
الغضائري ،88 :الرقم.118 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
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الباب الرابع :من�صور
وفيه( :ثالثة رجال)
[ ]1/1668منصور بن املعتمر

(((

برتي(((.
من أصحاب الباقرّ ،
(((
وضم
بضم الباء املن ّقطة حتتها نقطة،
ّ
[ ]2/1669منصور بن يونس ُب َز ْرج ّ -

(((

أخ�يرا -أبو حييى ،وقيل :أبو سعيد ،من أصحاب
ال��زاي ،وإسكان ال��راء ،واجليم
ً

الكاظم .قال الشيخ((( :إنّه
واقفي(((.
ّ

النجايش :إنّه ثقة ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((والوجه عندي التو ّقف يف
وقال
ّ

((( (س)« :املعتمد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الطوسـي ،الرقم.1617 :
((( رجال
ّ
((( وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان( :منصور بزرج) .هتذيب األحكام ،358/7 :ح،17
 ،368/7ح ،371/7 ،55ح .66وكذا بعنوان( :منصور بن بزرج) .الكايف ،404/5 :ح،8
 ،504/6ح.6
«بضم».
((( (ت ،ح ،عة):
ّ
«الطوسـي».
((( (ش) زيادة:
ّ
الطوسـي ،الرقم.5119 :
((( رجال
ّ
((( يف املصدر( :روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن .)فالحظ :روايته عن الصادق يف
املحاسن ،570/2 :ح ،1الكايف ،116/2 :ح ،20علل الرشائع ،604/2 :ح ،74وغريها.
وأ ّما روايته عن الكاظم ففي املحاسن ،527/2 :ح ،764الكايف ،127/6 :ح ،3ثواب=
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الكش عن محدويه ،عن احلسن
ما يرويه والر ّد لقوله ،لوصف الشيخ له بالوقف .وقال يّ ّ

حممد بن األصبغ ،عن إبراهيم ،عن عثامن بن القاسمّ :
أن منصور بن
ابن موسى ،عن ّ
النص عىل الرضا ألموال كانت يف يده(((.
يونس بزرج جحد ّ
[ ]3/1670منصور بن الع ّباس
(((
الرازي ،سكن بغداد ومات هبا ،وكان مضطرب األمر(((.
أبو احلسن
ّ

الرضا ،22/1 :ح ،5هتذيب
=األعامل ،20 :اخلصال ،144/1 :ح ،169عيون أخبار ِّ
األحكام ،244/2 :ح ،3وغريها.

َّجاشـي ،الرقم.1100 :
رجال الن
ّ
((( رجال ّ
حممد بن
ـي ،468 :الرقم .893 :ورواه الصدوق عن أبيه قال« :حدّ ثنا احلسني بن ّ
الكش ّ
عبد اهلل بن عيسى عن أبيه عن احلسن بن موسى ّ
حممد بن األصبغ عن أبيه عن غنّام
اخلشاب عن ّ
الرضا ،22/1 :ح.5
ابن القاسم عن منصور بن يونس بن بزرج» .عيون أخبار ِّ
((( يف املصدر« :أبو احلسني» .وما يف املتن موافق ما يف رجال ابن داوود ،520 :الرقم.505 :
((( ّ
كل ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم.1102 :
العالمة مأخوذ من رجال الن
ّ
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الباب اخلام�س :مع ّلى
وفيه( :ثالثة رجال)

(((
بضم اخلاء املعجمة ،وفتح النون ،والسني املهملة
[ ]1/1671معلىّ بن خنيس ّ ،

بعد الياء املن ّقطة حتتها نقطتان.

كويف.
حممد ،ومن قبله كان موىل بني أسدّ ،
أبو عبد اهلل ،موىل الصادق جعفر بن ّ
النجايش :إنّه ّبزاز بالزاي قبل األلف وبعدها وهو ضعيف جدًّ ا(((.
قال
ّ

(((
حممد بن عبد اهلل
الغضائري :إنّه كان ّأول أمره مغري ًّيا
وقال ابن
ّ
ثم دعا إىل ّ
ّ
ِ
(((
علـي فقتله.
املعروف بالنفس الزك ّية  ،ويف هذه الظنّة أخذه داوود بن ّ

البهائي« :وروي يف أواخر كتاب الروضة من الكايف بطريق حسن عن الوليد بن صبيح عن أيب
(((
ّ
عبداهلل أنّه قال :دخلت عليه يو ًما فألقی إ ّيل ثيا ًبا وقال :يا وليد ر ّدها علی مطاوهيا فقمت بني
يديه ،فقال :رحم اهلل املع ّلی بن خنيس وظننت أنّه ش ّبه قيامي بني يديه بقيام املع ّلی بني يديه،
احلديث» .الحظ :الكايف ،304/8 :ح.469
((( ّ
يعول عليه».
كل ما نقله إلی هنا من رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .1114 :وفيه« :ضعيف جدًّ ا ال ّ
ّ
التسرتيّ :
حممد ذاك ،ففي فِ َرق
((( قال املح ّقق
ّ
النوبختي :ملـّا توفيّ
ّ
«إن املغري ّية كانوا داعني إلی ّ
حي مل يمت مقيم بجبل يقال
حممد بن عبد اهلل ،وأنّه القائم وأنّه ّ
الباقر قالت فرقة بإمامة ّ
له :العلم ّية ،وكان املغرية منهم ،أظهر القول بذلك بعد أيب جعفر[ .راجع فرق الشيعة:
 .]62وكيف كان ،فلم نتح ّقق ما قاله ومل نقف له يف كتب اإلمام ّية علی شاهد ،ولع ّله أخذ
األئمة أنفسهم مولعة ،فكيف
ما قاله من تواريخ العا ّمة ،وأخبارهم وهي يف البهتان علی
ّ
الرجال ،164/10 :رقم.7643 :
علی شيعتهم»! .قاموس ِّ
((( ليس يف املصدر.
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ٍ
يشء من حديثه(((،
كثريا ،قال :وال أرى االعتامد عىل
وال ُغالة يضيفون إليه ً
وروى فيه أحاديث تقتيض الذ ّم((( وأخرى تقتضـي املدح((( ،وقد ذكرناها يف الكتاب

الكبري.

الطوسـي يف كتاب ال َغيبة بغري إسناد((( :إنّه كان من ُق ّوام أيب
وقال الشيخ أبو جعفر
ّ

عبد اهلل ،وكان حممو ًدا عنده ،ومىض عىل منهاجه(((.
وهذا يقتيض وصفه بالعدالة(((.
حممد
البرصي ،بالباء.
ّ
[ ]2/1672معلىّ بن ّ
أبو احلسن((( ،مضطرب احلديث واملذهب(((.

حممد ،يعرف((( حديثه وينكر(،((1
حممد
وقال ابن
ّ
ّ
البرصي ،أبو ّ
الغضائري :املع ّلی بن ّ
الغضائري ،87 :الرقم.116 :
((( رجال ابن
ّ
الكش ،378 :الرقم.709 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
الكش ،377-376 :الرقم.707 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
((( (س)« :استناد».
للطوسـي.347 :
((( الغيبة
ّ
علـي
لـمـا قتل داوود بن
(((
البهائي« :روی الشيخ يف كتاب الغيبة ً
ّ
أيضا عن أيب بصري قالّ :
ّ
املع ّلی ابن خنيس ،فصلبه َع ُظم ذلك علی أيب عبداهلل واشتدّ عليه ،وقال له :يا داوود ،علی
ما قتلت موالي وق ّيمي يف مايل وعلی عيايل؟ واهلل إنّه ألوجه عند اهلل منك ،يف حديث طويل.
ويف خرب آخر أنّه قال :أما واهلل لقد دخل اجلنّة» .الحظ :الغيبة ،347 :وانظر :لسان امليزان:
 ،63/6الرقم.245 :
((( (ش)« :احلسني» .وما يف املتن موافق للمصدر.
َّجاشـي ،الرقم ،1117 :وزاد« :وكتبه قريبة».
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
((( (حج ،س ،ت ،عش)« :نعرف» .وما يف املتن موافق للمصدر.
(( ((1ح)« :ينكره»( ،حج ،س ،ت ،عش)« :ننكره» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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يروي عن الضعفاء وجيوز أن خيرج شاهدً ا(((.
القم ّي
[ ]3/1673معلىّ بن راشد -بالراء قبل األلفّ -
برصي ،ضعيف ٍ
غال(((.
ّ

الغضائري ،96 :الرقم.141 :
((( رجال ابن
ّ
العم ّي».
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
الغضائري ،97 :الرقم .145 :وفيه« :معىل بن راشد ّ
وهكذا يف رجال ابن داوود ،517 :الرقم.491 :
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الباب ال�ساد�س :منذر
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1674منذر بالنون ابن أيب طريفة
من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
السـراج
[ ]2/1675منذر
ّ
جمهول ،من أصحاب الباقر.(((

الطوسـي ،الرقم.1619 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.1620 :
((( رجال
ّ
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الباب ال�سابع :مقاتل
وفيه( :رجالن)
[ ]1/1676مقاتل بن سليامن
(((
برتي؛ قاله الشيخ
والكش(((.
الطوسـي
من أصحاب الباقرّ ،
ّ
ّ يّ

وقال
الربقي :إنّه عا ّم ّي(((.
ّ

[ ]2/1677مقاتل بن مقاتل بن((( قياما
واقفي خبيث ،من أصحاب الرضا.(((
ّ
الطوسـي ،الرقم.1618 :
((( رجال
ّ
الكش ،390 :الرقم.733 :
((( رجال ّ يّ
الربقي.46 :
((( رجال
ّ
موافق للمصدر ،وهكذا يف رجال ابن داوود،519 :
((( (عة) :مل ترد« :مقاتل بن» ،وما أثبتناه
ٌ
الرقم.499 :
التسرتي « :الظاهر
الطوسـي ،الرقم .5428 :وفيه( :أظن اسمه خشيش) .قال املح ّقق
((( رجال
ّ
ّ
ّ
ثم
أن الشيخ رأى يف كتب رجال املتقدّ مني ومل تكن عىل
ّ
التهجي عنوانني( :مقاتل بن مقاتل) ّ
(ابن قياما) قائلة يف الثاين( :وأظ ّن اسمه احلسني) فتوهمّ هام عنوانًا واحدً ا ،فجعل (قياما) جدّ
وحرف قوله( :وأظ ّن اسمه احلسني) أي اسم ابن قياما بقوله( :وأظ ّن اسمه خشيش) وإلاّ
هذاّ ،
فأي معنى لقوله( :أظن اسم مقاتل خشيش) ،وحينئذ فكام َو َهم يف مذهبه كذلك يف اسم جدّ ه،
ّ
َّجاشـي ا ّلذي يرفع األنساب غال ًبا،
فكون (قياما) جدّ (مقاتل بن مقاتل) مل يذكره أحد ،حتّى الن
ّ
الرجال.226/10 :
عم هذا ساقط» .قاموس ِّ
وعليه فاحتامل كون (ابن قياما) ّ
339

الباب الثامن :يف الآحاد
وفيه( :ستّة عرش اً
رجل)
[ ]1/1678مصقلة بن هبرية
عيل ،هرب إىل معاوية(((.
من أصحاب ّ

[ ]2/1679املر ّقع -بالقاف والعني املهملة -بن قاممة

عيل ،وكان كيسان ًّيا(((.
من أصحاب ّ
[ ]3/1680مسعدة بن صدقة

(((
برتي(((.
الكش :إنّه ّ
قال الشيخ :إنّه عا ّم ّي  .وقال ّ يّ

[ ]4/1681م�برور((( -بالباء بعد امليم ،وال��راء((( قبل الواو وبعدها -وقيل:
الثقفي « :و كان ممّن فارق عل ًّيا من أصحابه وحلق
الطوسـي ،الرقم .832 :وقال
((( رجال
ّ
ّ
الشيباين» .الغارات:
احلرضمي ،ومصقلة بن هبرية
بمعاوية يزيد بن حج ّية ،ووائل بن حجر
ّ
ّ
 .521/2وقد نقل الرشيف
الريض كال ًما ألمري املؤمنني لـماّ هرب مصقلة بن هبرية
ّ
الشيباين إىل معاوية .الحظ :هنج البالغة.85 :
ّ
الطوسـي ،الرقم.835 :
الكش ،96 :الرقم ،152 :رجال
ّ
((( الحظ :رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم.1609 :
((( رجال
ّ
الكش ،390 :الرقم.733 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش)« :مربوز» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش)« :الزاي».
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مسـرور -بالسني املهملة قبل الراء -بن إسامعيل

(((

من أصحاب الكاظم ،(((جمهول(((.
[ ]5/1682مروان بن حييى
من أصحاب الرضا ،جمهول(((.
[َ ]6/1683منْدَ ل -بفتح امليم ،وإسكان النون ،وفتح الدال املهملة وبعدها

عيل
العرتي -بالعني املهملة املفتوحة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان املفتوحة،
ّ
الالم -بن ّ
عريب ،عا ّم ّي ،قاله
الربقي(((.
والراء بعدها(((ّ -
ّ

النجايشّ :
عيل
وقال
العنزي((( ،واسمه عمرو ،وأخوه ح ّيان بالياء
ّ
إن مندل بن ّ
ّ

ثقتانَ ،ر َويا عن أيب عبد اهلل(((و(((.
[ ]7/1684مالك بن أعني

((( (ح) مل ترد« :بن إسامعيل».
«الرضا» .وما يف املتن هو الصواب.
((( (هـ ،س ،ل)ِّ :
الطوسـي ،الرقم.5141 :
((( رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5472 :
((( رجال
ّ
((( الشهيد« :قال ابن داوود :األقوى عندي أنّه بسكون التاء ،منسوب إىل َعترْ بن ُجشم».
نزي».
الحظ :رجال ابن داوود ،520 :الرقم .502 :هذا ولكن ضبطه يف موضع آخر« :ال َع ّ
الحظ :رجال ابن داوود ،352 :الرقم .1569 :كام ّ
أن العلاّ مة نفسه ضبطه يف اإليضاح:
«العنزي» .الحظ :إيضاح االشتباه.710 :
ّ
الربقي.46 :
((( رجال
ّ
«العرتي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة):
ّ
((( الحظ :هتذيب األحكام ،231/3 :ح.108
أيضا :تاريخ اإلسالم.474-472/10 :
((( رجال الن
َّجاشـي ،الرقم .1131 :وانظر ً
ّ
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(((
عيل بن َي ْقطنيّ :
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن احلسن بن ّ
أن
الكش عن ّ
روى يّ ّ

(((
العقيقي عن أبيه ،عن
علـي بن أمحد
ّ
مالك بن أعني ليس من هذا األمر يف يشء  ،وقال ّ

أمحد بن احلسن ،عن أشياخه أنّه كان خمال ًفا.
[ ]8/1685مرسوق

روى
حممد بن قتيبة((( ،عن الفضل بن ش��اذان أنّ��ه كان
عيل بن ّ
الكش عن ّ
يّ ّ
ّ
عش ًارا ملعاوية ،وم��ات يف عمله ذلك بموضع أسفل من واس��ط عىل دجلة ،يقال
((( يف املصدر زيادة« :عن محدويه».
حممد بن أمحد
الكش ،181 :الرقم .318 :قال أبو غالب
ّ
الزراري« :حدّ ثني أبو احلسن ّ
((( رجال ّ يّ
قوين قال :حدّ ثني احلسني بن أمحد بن
عيل بن
ّ
حبشـي بن ّ
ابن داوود قال :حدّ ثنا أبو القاسم ّ
فضال قال :حدّ ثني جدّ ي احلسني بن يوسف بن مهران قال أبو غالب :وأقول أنا :إنّه جدّ ه
أل ّمه؛ ّ
السفاجتي،
عيل بنت احلسني بن يوسف بن مهران فهم أهل بيت يعرفون ببني
ّ
ألن أ ّمه أ ّم ّ
فضال
عيل بن ّ
قال ابن فضال :وكان جدّ ك ألي ًفا لبني فضال وجارهم قال :خرج احلسن بن ّ
وقال يل :قم ،يا حسني حتّى نميض إىل مليك بن أعني فهو عليل ،وقد جاءين رسوله فقمت معه
فاعتمد عىل يدي ،فدخلنا عىل مليك وهو جيود بنفسه ،فقال له احلسن :ما حاجتك؟ فقال :أويص
إليك أو أعهد إليك ،فقال له :ما تقول فيهام؟ فقال :ما تسمح نفيس أن أقول إلاّ
خريا ،فرضب
ً
أي ِميتة شئت .وكان مليك وقعنب
ثم التفت إليه فقالُ :مت ّ
يده إىل يدي فس ّلها ،وقال :قم يا حسني ّ
الزراري.137-136 :
ابنا أعني يذهبان مذهب العا ّمة خمالفني إلخوهتم» .رسالة أيب غالب
ّ
حممد ابن قولويه ،عن
وقال ابن
ّ
الغضائري« :وجدت يف املنتخبات التي أجازنا إ ّياها جعفر بن ّ
عيل بن يقطني ،عن
أبيه ،عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن احلسن بن ّ
الكويف قال :حدّ ثني املشايخ من أصحابنا ّ
أن محران ،وزرارة،
حممد بن مقرن
ّ
مروك بن عبيد ،عن ّ
وبكريا ،وعبد الرمحن بني أعني كانوا مستقيمني مات منهم أربعة يف زمن أيب عبد
وعبد امللك،
ً

اهلل وكانوا من أصحاب أيب جعفر وبقي زرارة إىل أن مات أبو عبد اهلل وكان أفقههم
فلقي من الناس ما لقي .وكان له َأ َخ َوان ليسا يف يشء من هذا األمر مالك وقعنب» .رسالة أيب
الزراري.188-187 :
غالب
ّ
((( (ش)« :صدقة» .وما يف املتن موافق للمصدر.
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هلا((( الرصافة ،وقربه هناك(((.
[ ]9/1686مغرية بن سعيد ،بالدال.
حممد
موىل بجيلة ،خرج أبو جعفر فقال :إنّه كان يكذب علينا وكان يدعو إىل ّ

ابن عبد اهلل بن حسن((( يف ّأول أمره(((.

بضم امليم ،وفتح النون ،وتشديد اخلاء املعجمة املفتوحة،
الـمنَخَّ لّ -
[ُ ]10/1687

اجلواري -يروي عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن ،كان
أخريا -بن مجيل -ب ّياع
ّ
والالم ً
(((
(((
حممد بن مسعود :سألت ّ
عيل بن
كوف ًّيا ضعي ًفا ،ويف((( مذهبه ّ
غلو وارتفاع  .قال ّ

احلسن عن ّ
املنخل بن مجيل ،فقال :هو ال يشء متّهم(((.
[ ]11/1688مصادف
موىل أيب عبد اهلل ،روى عنه ،ضعيف(((.
[ ]12/1689معمر

الطياليس ،عن عبد
حممد بن خالد
الكش عن سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني ّ
ّ
قال يّ ّ
((( (ب)« :له».
الكش ،97 :الرقم.154 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :احلسن».
الغضائري ،120 :الرقم .200 :وليس فيه« :مولی بجيلة».
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
((( (ش)« :إلی» .وما يف املتن موافق للمصدر.
«علو» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (س)ّ :

الغضائري ،89 :الرقم .121 :وليس فيه« :وارتفاع» ،وقال
((( إلی هنا مأخوذ من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1127 :
َّجاشـي« :ضعيف ،فاسد الرواية» .رجال الن
الن
ّ
ّ
بالغلو».
الكش ،368 :الرقم .686 :وفيه « :متهم
ّ
((( رجال ّ يّ
الغضائري ،90 :الرقم.124 :
((( هذا منقول عن رجال ابن
ّ
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الرمحن بن أيب نجران ،عن ابن سنانّ :
معمرا ملعون((( .وأظنّه ابن خيثم -باخلاء
أن
ً

املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والثاء املن ّقطة فوقها ثالث نقطّ -
فإن هذا معمر بن
خيثم ،كان من دعاة زيد(((.

األنصاري
[ ]13/1690مصعب بن يزيد
ّ
قال أبو الع ّباس :ليس بذاك(((.
وقال أبو جعفر ابن بابويه :إنّه عامل أمري املؤمنني.(((
[َ ]14/1691مياح -بالياء املن ّقطة حتتها نقطتان بعد امليم املفتوحة((( ،واحلاء

(((

املدايني
أخريا-
ّ
ً

مفضل بن
ضعيف جدًّ ا ،كان غال ًيا يف مذهبه ،روى عن أيب عبد اهلل وعن ّ

عمر(((.

الكش ،305 :الرقم.549 :
((( رجال ّ يّ
العالمة أنّه ابن ُخثيم ال أثر لهّ ،
اخلوئي« :ظ ّن ّ
فإن معمر بن ُخثيم وإن كان ضعي ًفا،
الس ّيد
ّ
((( قال ّ
َّجاشـي عىل ما تقدّ م يف ترمجة
إلاّ أنّه مل يثبت أنّه كان من دعاة زيد ،إلاّ عىل ما يف بعض نسخ الن
ّ
أخيه سعيد وعىل تقدير الثبوت فليس ّ
كل من دعا إىل زيد ّ
كذا ًبا يكذب عىل املعصوم ،وقد ذكر يف
معمرا كان ّ
الرواية ّ
كذا ًبا ،ويكذب عىل أيب عبد اهلل .»معجم رجال احلديث.287/19 :
أن
ً
ِّ
َّجاشـي ،الرقم.1122 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
النوري« :هو [أي ما ذكره ابن بابويه] غري مصعب
((( من ال حيرضه الفقيه .480/4 :قال املحدّ ث
ّ
َّجاشـي الذي قال فيه :ليس بذاك؛ ألنّه يروي عن أيب عبد اهلل فال يمكن
ابن يزيد املوجود يف الن
ّ
الرجال:
أن يكون عاملاً ألمري املؤمنني .»خامتة املستدرك .271/5 :وقريب منه يف نقد ِّ
 ،380/4روضة املتّقني ،269/14 :معجم رجال احلديث ،192/19 :الرقم.12414 :
((( (حج ل ،هـ) زيادة « :املهملة».
((( (عش ،س ،ش) زيادة « :املفتوح».
((( ّ
كل ما نقله ّ
الغضائري ،89 :الرقم .122 :وقال=
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
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[ ]15/1692ممويه -بامليم بعد امليم -بن معروف
ضعيف(((.
[ ]16/1693حمبوب بن حكيم

روى عن عمرو بن توبة كتاب﴿:إِنَّا َأ ْن َز ْلنَا ُه﴾.
الغضائري :ال نعرفه(((.
قال ابن
ّ

َّجاشـي ،الرقم.1140 :
َّجاشـي« :ضعيف جدًّ ا» .رجال الن
=الن
ّ
ّ
الطوسـي :الرقم .6266 :وفيه« :ممويه» فقط .نعم ،ممويه بن معروف ممّن استثنوا من
((( رجال
ّ
َّجاشـي ،الرقم.939 :
نوادر احلكمة .الحظ :رجال الن
ّ
الغضائري ،90 :الرقم.125 :
((( رجال ابن
ّ
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يف النون

وفيه( :أربعة رجال)

قرة
[ ]1/1694ن َْو َفل بن ّ

(((

خارجي ملعون(((.
عيل،
ّ
من أصحاب ّ

[ ]2/1695نرص -بالصاد املهملة -بن الصباح
البلخي ،غايل((( املذهب ،وكان((( كثري الرواية(((.
يكنّى أبا القاسم
ّ
[ ]3/1696نفيع بن احلارث
أبو داوود
الغضائري :روى عن أيب برزة نضلة بن
دانـي ،قال ابن
ّ
السبيعي((( َ
ّ
الـه ْم ّ

األسلمي ،وروى عن أيب جعفر ،ويف حديثه مناكري ،والذي أراه التو ّقف
أيب عبد اهلل
ّ
يف حديثه وجيوز أن خيرج شاهدً ا(((.

النوا
[ ]4/1697النرض -بالضاد املعجمة -بن عثامن ّ

(((

العقيقي :مات متحيرّ ً ا(((.
قال
ّ
((( الشهيد« :قال ابن داوود :نوفل بن فروة بالفاء والراء ،ونسب ما هنا إىل الوهم».
األشجعي» .ومثله يف رجال ابن داوود:
الطوسـي ،الرقم .847 :وفيه« :نوفل بن فروة
((( رجال
ّ
ّ
 ،523الرقم ،521 :وفيه« :و من أصحابنا من قال :إنّه ابن قرة و هو وهم».
((( (هـ ،م ،ت ،ش)« :غال».
((( (ش) :مل ترد« :كان».
الطوسـي،
َّجاشـي ،الرقم ،1149 :رجال
الغلو موجودة يف املصادر .الحظ :رجال الن
((( نسبته إلی ّ
ّ
ّ
الكش .322 ،18 :أ ّما قوله« :كان كثري الرواية» فلم نجد مصدره.
الرقم ،6385 :رجال يّ ّ
«السبعي» .وما يف املتن موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
((( ّ
كل ما نقله ّ
الغضائري ،116 :الرقم.180 :
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال ابن
ّ
اخلراسانـي« :النوا اسم القرية بارهستاق [؟] واسم قبيلة».
(((
ّ
أن نسخة ّ
حمرف (كثري النوى) املتقدّ م ،والظاهر ّ
العالمة=
((( قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :الظاهر كونه ّ
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مصححةّ ،
وأن ابن داوود قال ما قال تب ًعا له ،فلم نقف عىل من
العقيقي كانت غري
=من كتاب
ّ
ّ
ّ
اخلط غري كثري ،وتقدّ م نظريه
عنون يف خرب وال ُوجد له أثر ،والفرق بني (النرض) و(كثري) يف
حمرف (محران بن أعني) .وممّا
أيضا عن
يف (نجم بن أعني) الذي عنونه العلاّ مة ً
العقيقي بكونه ّ
ّ

الرجال:
ثمة يف خرب  :أنّه مات ً
تائها» .قاموس ِّ
مر ّ
حمرف (كثري النوى) ما ّ
يشهد ملا قلنا من كونه ّ
.367/10
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يف الواو

وفيه( :رجل واحد)

[ ]1/1698وهب بن وهب بن عبد اهلل بن زمعة بن األسود بن امل ّطلب بن عبد

العزّى

(((

أبو ال َب ْخترَ ّي -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،واخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة فوقها

كذا ًبا قاض ًيا عا ّم ًّيا ،إلاّ ّ
نقطتان ،وال��راء -روى عن أيب عبد اهلل(((و((( ،وكان ّ
أن

حممد ك ّلها ال يوثق هبا((( ،وله أحاديث مع الرشيد يف
له أحاديث عن جعفر بن ّ
تزوج أبو عبد اهلل بأ ّمه(((و(((.
الكذب ،قال سعدّ :

((( وقع يف كثري من األسانيد بعنوان( :أيب البخرتي) .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف،32/1 :
ح ،141/2 ،2ح ،234/2 ،5ح ،542/3 ،14ح ،8/5 ،4ح ،73/5 ،8ح،308/5 ،8
ح ،144/6 ،19ح.8
((( الحظ :الكايف ،32/1 :ح ،141/2 ،2ح ،542/3 ،5ح ،8/5 ،4ح ،308/5 ،8ح،19
 ،144/6ح ،196/6 ،8ح ،466/6 ،11ح ،514/6 ،5ح ،261/7 ،2ح ،6وغريها.
َّجاشـي ،الرقم.1155 :
((( إلی هنا مأخوذ من رجال الن
ّ
«كذاب عا ّم ّي ّإال ّ
الغضائري ،100 :وفيهّ :
أن له ..إلخ».
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1155 :
((( من قوله« :وله أحاديث» إلی آخره منقول من رجال الن
ّ
((( وقال الشيخ يف فهرسته« :هو عا ّم ّي املذهب» .الفهرست ،الرقم .779 :وقال يف ذيل خرب
خيتص بروايته» .هتذيب األحكام:
يف التهذي َبني« :وهب بن وهب وهو عا ّم ّي مرتوك العمل بام
ّ
 ،32/1ذيل ح ،23االستبصار ،48/1 :ذيل ح .2وقال يف موضع آخر« :وهب بن وهب
وهو ضعيف جدًّ ا عند أصحاب احلديث» .هتذيب األحكام ،77/9 :ذيل ح ،60االستبصار:
 ،89/4ذيل ح.3
ونقل
البخرتي ِمن أكذب الرب ّية»؟ رجال
الكش عن الفضل بن شاذان أنّه قال« :كان أبو
ّ
يّ ّ
ّ
ـي ،309 :وانظر :ميزان االعتدال ،354-353/4 :الرقم ،9434 :لسان امليزان:
الكش ّ
.234-231/6
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يف الهاء

وفيه( :بابان)

الباب الأ ّول :هارون
وفيه( :رجالن)
اجلبيل
[ ]1/1699هارون
ّ

(((

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]2/1700هارون بن سعد

(((

زيدي(((.
ّ

«البجلـي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر .ومثله يف رجال ابن داوود:
«احللبي»( .عة):
((( (ح):
ّ
ّ
الربقي.16 :
 ،364الرقم ،1628 :رجال
ّ
((( ما نقله ّ
الطوسـي ،الرقم.1647 :
العالمة مأخوذ من رجال
ّ
ِ
لـي».
(((
ّ
لـي وال َب َج ّ
اخلراسانـي« :اختلف يف ضبطه بني سعد وسعيد وكذلك يف لقبه بني الع ْج ّ
ّ
ـي ،231 :الرقم .418 :وفيه:
الكش يف رواية .الحظ :رجال
((( هذا مستفاد ّمما نقله
الكش ّ
ّ يّ
العجيل».
«هارون بن سعد
ّ
ثم ّ
إن الشيخ
العجيل» .رجال
الطوسـيقال يف أصحاب الصادق« :هارون بن سعد
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.4733 :
ّ
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الباب الثاين :يف الآحاد
وفيه( :ثالثة رجال)

[ ]1/1701هاشم بن أيب هاشم

(((
حممد بن قولويه واحلسني بن احلسن
الكش عن ّ
جمهول ،قاله الشيخ . وروى ّ يّ

وحممد بن عيسى
ابن بندار ،قاال :حدّ ثنا سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني إبراهيم بن مهزيار ّ
عيل بن مهزيار ،عن أيب جعفرّ :
أن هاشم بن أيب هاشم ملعون(((.
ابن عبيد ،عن ّ
وهذا طريق واضح ّ
يدل عىل ضعف املشار إليه.

حممد الكاتب
[ ]2/1702هبة اهلل بن أمحد بن ّ

أبو نرص ،املعروف بابن برن ّية -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء ،والنون املكسورة

بعدها ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان املشدّ دة -وكان يتعاطى الكالم((( ،وحيرض جملس أيب

الزيدي املذهب ،فعمل له كتا ًبا ،وذكر ّ
األئمة ثالثة عرش
العلوي،
احلسني بن الشبيه
ّ
ّ
أن ّ
احتج بحديث يف كتاب سليم بن قيس اهلال ّيل ّ
األئمة
عيل بن احلسنيّ ،
أن ّ
مع زيد بن ّ
اثنا عشـر من ولد أمري املؤمنني(((و(((.
الطوسـي ،الرقم.1646 :
((( رجال
ّ

الكش ،528 :الرقم.1012 :
((( رجال ّ يّ
البهائي« :املتعاطي األخذ واإلعطاء ،أي يفيد علم الكالم ويستفيد».
(((
ّ
األول من هذا الكتاب.
((( الحظ :ترمجة سليم بن قيس يف القسم ّ
َّجاشـي ،الرقم.1185 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال الن
ّ
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ايس ،بالسني((( املهملة.
[ ]3/1703هشام بن إبراهيم الع ّب ّ

عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن الر ّيان بن
الكش عن ّ
حممد بن احلسن ،عن ّ
روى يّ ّ

الصلت ،عن أيب احلسن ما ّ
يدل عىل الطعن فيه((( .وعن ّ
حممد بن
عيل عن أمحد بن ّ

عيسى ،عن أيب طالب ،عن معمر بن خلاّ د ،عن الرضا :أنّه زنديق(((.

قال ابن
ايس((( صاحب يونس ،طعن عليه،
ّ
الغضائري :هشام بن إبراهيم الع ّب ّ

والطعن عندي يف مذهبه ال يف نفسه(((.

مطبعي.
((( (عة)« :بالشني» .وهذا غلط
ّ
احلمريي قري ًبا منه عن الر ّيان بن الصلت .قرب
الكش ،500 :الرقم .958 :وروی
ّ
((( رجال ّ يّ
اإلسناد ،342 :ح.1250
ورواه
عيل بن الر ّيان ،عن يونس.
ّ
الكليني عن عدّ ة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،عن ّ
عيل بن
الكايف ،435/6 :ح .25ورواه الصدوق عن أمحد بن زياد بن جعفر
ّ
اهلمدانـي ،عن ّ
الرضا ،14/2 :ح.32
إبراهيم بن هاشم ،عن الر ّيان بن الصلت .عيون أخبار ِّ
الكش ،501 :الرقم.960 :
((( رجال ّ يّ
مطبعي.
اشـي» .ولع ّله غلط
ّ
((( (عة)« :الع ّي ّ
أيضا :رجال ابن داوود ،283 :الرقم:
((( رجال ابن
الغضائري ،116 :الرقم .181 :والحظ ً
ّ
 ،544وفيه« :الطعن عندي يف مذهبه ال يف ثقته».
تنبيه:

اعلم ّ
أن هنا عناوين:

َّجاشـي ،الرقم:
املرشقي» .رجال الن
ايس الذي يقال له:
قال الن
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي« :هاشم بن إبراهيم الع ّب ّ
.1168

الرضا .»من ال حيرضه الفقيه:
قال الصدوق يف املشيخة« :هشام بن إبراهيم صاحب ِّ
.456/4
وقال ابن
الغضائري:
ايس صاحب يونس» .رجال ابن
ّ
ّ
الغضائري« :هشام بن إبراهيم الع ّب ّ
 ،116الرقم.181 :
الطوسـي=،
الرضا« :هشام بن إبراهيم األمحر» .رجال
ّ
وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب ِّ
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الربقي.51 :
=الرقم .5476 :ومثله يف رجال
ّ

املرشقي ،ويؤ ّيد ذلك ّ
املرشقي -عىل جاللته-
أن هشام بن إبراهيم
اخلوئي« :حيتمل أنّه
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
قال ّ
الرجال ،واقترص عىل ذكر هشام بن إبراهيم األمحر ،فال يبعد حّاتاده معه».
يتعرض الشيخ له يف ِّ
مل ّ
معجم رجال احلديث ،286/20 :الرقم.13347 :

املرشقي ،ونقل يف ذيل هذا العنوان« :محدويه
تعرض هلشام بن إبراهيم
وأ ّما
ّ
الكش فقد ّ
يّ ّ
اجلبيل
العبيدي ،قال :سمعت هشام بن إبراهيم
حممد بن عيسى
ّ
وإبراهيم ،قاال :حدّ ثنا أبو جعفر ّ
ّ
البغدادي ،فسألته عنه وقلت:
املرشقي هو ابن إبراهيم
ثم قال :قال محدويه :هشام
وهو
ّ
ّ
املرشقيّ ،
ّ
الكش ،500 :ذيل الرقم.956 :
ثقة هو؟ فقال :ثقة ثقة ،قال :ورأيت ابنه ببغداد» .رجال يّ ّ

ايس ،ونقل فيه طعنه وأنّه زنديق» .رجال ّ
ـي-500 :
وقال ً
الكش ّ
أيضا« :هشام بن إبراهيم الع ّب ّ
 ،502الرقم.961-957 :
َّجاشـي ّ
املرشقي اسمه هاشم بن إبراهيم،
أن من ُيقال له
اخلوئي« :مقتىض كالم الن
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
قال ّ
أن اسمه هشامّ ،
الكش ّ
واألول مذموم،
املرشقي،
ايس غري
ّ
ّ
وأنّه الع ّب ّ
وأن الع ّب ّ
ايس ،ولكن عن يّ ّ
أن اسمه هشام هو الصحيحّ ،
ـي من ّ
والثاين ممدوح .والظاهر ّ
ّ
فإن املوجود يف
أن ما يف
الكش ّ
املرشقي،
ايس ،أو
ّ
الروايات ويف مشيخة الفقيه :هشام بن إبراهيم ،وأ ّما هاشم بن إبراهيم الع ّب ّ
فلم نجد له وال رواية واحدة» .معجم رجال احلديث ،263-262/20 :الرقم.13285 :
ايس.
ثم إنّه وقع البحث يف حّاتاد هشام بن إبراهيم
ّ
ّ
املرشقي وهشام بن إبراهيم الع ّب ّ

ايس ظاهر ،وإن كانا يشرتكان
اخلوئي :التغاير بني
الس ّيد
ّ
ّ
قال ّ
املرشقي وبني هشام بن إبراهيم الع ّب ّ
الرضا ،وهذا ثقة ثقة ،وذاك زنديق ّ
يف ّ
كذاب؛ وألجل ذلك عنون
أن كلاً منهام من أصحاب ِّ
الكش كلاّ منهام مستقلاًّ  ،وذكر يف ّ
كل منهام ما ورد يف شأنه من الرواية ،إلاّ أنّه مع ذلك قد
يّ ّ
اشتبه األمر عىل بعضهم فزعموا حّ
َّجاشـي من ّ
ايس هو
االتاد ،واألصل يف ذلك ما ذكر الن
ّ
أن الع ّب ّ

املرشقي وهو سهو منه جز ًما ،كام ّ
أن تسميتهام هباشم دون هشام سهو آخر ،واهلل العامل» .معجم
ّ
رجال احلديث ،293-292/20 :الرقم.13348 :

و(اخلتيل)
مسمني هبشام بن إبراهيم( :األمحر)
قال املح ّقق
ّ
التسرتي« :التحقيق إنّه وإن َع َنونّا ستة ّ
ّ
و(املرشقي) ،إلاّ ّ
أن األصل فيهم اثنان:
ايس)
ّ
ّ
و(الراشدي) و(صاحب ِّ
الرضا )و(الع ّب ّ
رصح به فيه ،كام ّ
املرشقي كام
اخلتيل هو
أن
واملرشقي .وأ ّما
ايس
ّ
ّ
ّ
ّ
ايس كام ّ
الراشدي فهو الع ّب ّ
الع ّب ّ
أيضا فيه .كام ّ
املرشقي؛ لعدم ورود قدح يف
أيضا مها
الرضاً 
رصح به ً
ّ
أن األمحر وصاحب ِّ
ّ
واملرشقي ممدوح مع عدم تضا ّد ،وأ ّما القول=
مدحا
األمحر
الرضاً 
ّ
كاملرشقي ،وكون صاحب ِّ
ّ
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حّ
الرجال،520-519/10 :
=باتاد اجلميع كالقول بكوهنم أكثر من اثنني عليل» .قاموس ِّ
الرقم.8211 :
إن حّ
االتاد غريب جدًّ اّ ،
أقولّ :
ايس مذموم جدًّ ا كام يف كثري من الروايات فكيف يمكن
فإن الع ّب ّ
الكش؟! إلاّ أنّه ال يمكن نسبة حّ
توثيق هذا الزنديق ّ
االتاد إلی كالم
الكذاب بأنّه ثقة ثقة كام يف يّ ّ
َّجاشـي َع َ
َّجاشـيّ ،
املرشقي ،وكأنّه بصدد
يسمه أنّه
نون
فإن الن
الن
ّ
ثم حكی عن قائل ،ومل ّ
العبايس ّ
ّ
ّ
ّ
أن بعض أصحابنا قائلون حّ
بيان ّ
املرشقي تشعر بعدم
باتادمها ،فاحلكاية هبذا النحو أي يقال له
ّ
َّجاشـي بذلك ،كام ّ
أن تسميته بـ(هاشم) إ ّما من اختالف النسخ يف التمسية أو من
ارتضاء الن
ّ
ثم ّ
املشـرقي إلی
اخلوئي نسب توثيق
الس ّيد
ّ
ّ
إن ّ
سهو الن ُّساخ ،والتحريف هبذا النحو كثري جدًّ اّ ،
اخلوئي .336/21 :وهذا سهو منهّ ،
َّجاشـي» .موسوعة اإلمام
الن
املرشقي هو
فإن الذي و ّثق
ّ
ّ
ّ
الكش ،كام عرفت.
يّ ّ
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يف الياء

وفيه( :مخسة أبواب)

الباب الأ ّول :يحيى
وفيه( :سبعة رجال)
(((
املدنـي
األنصاري
[ ]1/1704حييى بن سعيد بن قيص
ّ
ّ

تابعي ،أسند عنه ،يكنّى أبا سعيد ،توفيّ باهلاشم ّية سنة ثالث وأربعني ومائة ،وكان
ّ

قاض ًيا هبا أليب جعفر املنصور(((و(((.

عيل بن احلسني
[ ]2/1705حييى بن احلسني بن زيد بن ّ

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ

[ ]3/1706حييى بن القاسم((( ّ
احلذاء ،باحلاء املهملة.

من أصحاب الكاظم ،وكان يكنّى أبا بصري -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والياء
نقال عن ِّ
((( (ح ،م)« :فيض» ،وكذا يف هامش (ت) ً
خط الشهيد ،وكذا يف هامش (هـ)( ،عش،
ل)« :عيص»( ،عة)« :قيس» .وهو موافق ملا يف املصدر ،إلاّ ّ
أن مجيع النُسخ التي بأيدينا خالف
ذلك.
((( (س ،ش) :مل ترد« :املنصور» ،واملعنی واحد
((( ما نقله ّ
الطوسـي ،الرقم ،4787 :وانظر :هتذيب التهذيب:
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
 ،194/11الرقم.361 :
الطوسـي ،الرقم.5170 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
البهائي« :يف كتاب ابن داوود حييی بن أيب القاسم» .الحظ :رجال ابن داوود ،371 :الرقم:
(((
ّ
 ،526 ،1661الرقم.537 :
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(((
الطوسـي
حممد ،اختلف قول علامئنا فيه؛ فالشيخ
ّ
بعد الصاد -وقيل :إنّه أبو ّ

قال((( :إنّه
واقفي(((.
ّ

يتضمن ذلك ،قال :وأبو بصري((( حييى بن القاسم ّ
األزدي
احلذاء
الكش ما
ّ
ّ
وروى يّ ّ

حممد.
هذا يكنّى أبا ّ

عيل بن احلسن بن فضال عن أيب بصري هذا هل كان
قال ّ
حممد بن مسعود :سألت ّ

بالغلو فال ولكن كان خم ِّل ًطا(((و(((.
بالغلو؟ فقال :أ ّما
ّ
ّ
م ّتهماً

حممد ،ثق ٌة ،وجي ٌه،
النجايش :حييى بن القاسم أبو بصري
وقال
ّ
األسدي ،وقيل :أبو ّ
ّ

روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل.

وقيل :حييى بن أيب القاسم ،واسم أيب القاسم إسحاق ،وروى عن أيب احلسن

موسى ،ومات أبو بصري سنة مخسني ومائة(((.

األسدي ،موالهم ،ولد مكفو ًفا ،رأى
العقيقي :حييى بن القاسم
عيل بن أمحد
ّ
ّ
وقال ّ

كو ًة يف
مرتني ،مسح أبو عبد اهلل عىل عينيه ،وقال :انظر ما ترى ،قال :أرى ّ
الدنيا ّ
البيت وقد أرانيها أبوك من قبلك.

((( (هـ ،ح ،عة)« :قال الشيخ».
((( (هـ ،ح ،عة) مل ترد« :قال».
الطوسـي ،الرقم.5172 :
((( رجال
ّ
((( (ش) مل ترد« :و».
((( (هـ ،ح ،م ،عة)« :خمتل ًطا» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
علـي بن
الكش ،476 :ذيل الرقم .903 :ورواه يف موضع آخر ،ولكن فيه« :سألت ّ
((( رجال ّ يّ
الكش ،173 :الرقم:
احلسن بن ّ
فضال عن أيب بصري ،فقال :اسمه حييى بن أيب القاسم» .رجال يّ ّ
.296
َّجاشـي ،الرقم.1187 :
((( رجال الن
ّ
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والذي أراه العمل بروايته ،وإن كان مذهبه فاسدً ا(((.
الكش :إنّه أحد َمن اجتمعت
((( الشهيد« :األقوى العمل بروايته ،لتوثيق الن
ّ
َّجاشـي له ،وقول ّ يّ
َّجاشـي من أنّه
العصابة عىل تصديقه واإلقرار له بالفقه ،و قول الشيخ معارض بام ذكره الن
ّ
مات سنة مخسني ومائةّ ،
فإن ذلك يقتيض تقدّ م وفاته عىل وفاة الكاظم بثالث وعرشين سنة،
الكش.238 :
فتأ ّمل» .الحظ :رجال يّ ّ
تنبيه:

الكش« :يف حييى بن أيب القاسم أيب بصري وحييى بن القاسم ّ
الكش.474 :
قال يّ ّ
احلذاء» .رجال يّ ّ

َّجاشـي،
حممد» .رجال الن
َّجاشـي« :حييى بن القاسم أبو بصري
وقال الن
ّ
ّ
األسدي ،وقيل :أبو ّ
ّ
الرقم.1187 :
قال الشيخ يف الفهرست« :حييى بن القاسم ،يكنّى أبا بصري» .الفهرست ،الرقم.798 :

وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الباقر« :حييى بن أيب القاسم ،يكنّى أبا بصري ،مكفوف،
الطوسـي ،الرقم.1650 :
واسم أيب القاسم إسحاق» .رجال
ّ
األسدي» .رجال
حممد ،يعرف بأيب بصري
ّ
وقال يف أصحاب الصادق « :حييى بن القاسم ،أبو ّ
الطوسـي ،الرقم.4792 :
ّ
الطوسـي ،الرقم:
وقال يف أصحاب الكاظم« :حييى بن أيب القاسم ،يكنّى أبا بصري» .رجال
ّ
.5174

األسدي ،واسم أيب القاسم
الربقي« :يف أصحاب الباقر :أبو بصري حييى بن أيب القاسم
وقال
ّ
ّ
الربقي.11 :
حييى بن القاسم» .رجال
ّ
األسدي حييى بن أيب القاسم،
وقال يف أصحاب الصادق ممّن أدرك الباقر« :أبو بصري
ّ
الربقي.17 :
حممد» .رجال
ّ
وكان أبو عبد اهلل يكنّى بأيب بصري أبو ّ

إن الشيخ قال يف رجاله« :يف أصحاب الباقر :حييى بن القاسم ّ
ثم ّ
الطوسـي،
احلذاء» .رجال
ّ
ّ
الرقم.1651 :

وقال يف أصحاب الكاظم« :حييى بن القاسم ّ
الطوسـي ،الرقم.5172 :
واقفي» .رجال
احلذاء
ّ
ّ

احلذاء؛ ّ
األسدي مغاير ليحيى بن القاسم ّ
اخلوئيّ :
واقفي وقد
ألن الثاين
«إن أبا بصري
الس ّيد
ّ
ّ
ّ
قال ّ
الرضا ،وأبو بصري مات سنة مائة ومخسني .نعم ،روت الواقفة عن أيب بصري
بقي إىل زمان ِّ
الرضا.»
صحة مذهبهم ،وهذا
ما استد ّلوا به عىل ّ
أجنبي عن كونه واقف ًّيا وباق ًيا إىل زمان ِّ
ّ
معجم رجال احلديث ،81/21 :الرقم=.13599 :
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اخلوئيّ :
«إن أبا بصري حييى قد اختلفت الكلامت يف أبيه ،فمنهم من
الس ّيد
ّ
=وكيف كان ،قال ّ
رصح املفيد والشيخ
ذكر :أنّه أبو القاسم ،كام تقدّ م عن
ّ
الربقي ،وابن فضال واملفيد والشيخ ،وقد ّ
بأن اسم أيب القاسم إسحاق ،ومنهم من ذكرّ :
ّ
َّجاشـي والشيخ،
أن اسمه القاسم كام ذكره الن
ّ

العقيقي ،والظاهر ّ
رصح به يف روايتني ذكرمها
وعيل بن أمحد
ّ
أن اسم والده :أبو القاسم ،وقد ّ
ّ
ثم عىل تقدير أن يكون اسم والد حييى
القاسم،
أيب
بن
حييى
يف
الروايتان
مت
وقد
الصدوق،
تقدّ
ّ
القاسم دون أيب القاسم ،فهو غري حييى بن القاسم ّ
احلذاء» .معجم رجال احلديث،80/21 :
الرقم.13599 :
ٍ
ثم ّ
بقول مطلق.
إن هناك كال ًما يف املراد من أيب بصري
ّ
التسرتيّ :
«إن أبا بصري ال يطلق إلاّ عىل حييى وأ ّما ليث ،فإ ّما يعبرّ عنه باالسم وهو
قال املح ّقق
ّ
باملرادي ،بخالف حييى فلم نقف يف الكتب األربعة وغريها
الغالب ،وإ ّما بالكنية مع التقييد
ّ
عىل التعبري عنه باالسم إلاّ يف سبعة مواضع بلفظ حييى بن أيب القاسم ،وحييى بن القاسم وحييى
باألسدي أو املكفوف أو
باألول واثنان بالثاين وواحد بالثالث .وتقييد كنيته
ّ
ابن إسحاق أربعة ّ
أيضاّ ،
فبكل منها خرب .والتعبري
خمتصات يسري ً
حممد بناء عىل كون األخريين ً
أيضا من ّ
املكنّى بأيب ّ
املجردة كثري ،وهو دليل االنرصاف.
عنه بالكنية ّ
ّ
ويدل عىل ما قلنا أمور:

عيل
ّ
األول :قول الصدوق يف املشيخة :وما كان فيه عن أيب بصري فقد رويته ،إىل أن قال :عن ّ
أيضا :وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة ،إىل أن قال :عن ليث
أيب محزة عن أيب بصري .وقوله ً
جمردة ،ومل يعبرّ عن ليث بغري اسمه.
ّ
املرادي عن عبد الكريم ،فرتاه مل يعبرّ عن حييى بغري كنية ّ
األولني له تارة بلفظ :يف علباء وأيب بصري حم ّق ًقا ،وأخرى :يف أيب
الكش يف عنوانيه ّ
الثاين :قول يّ ّ
األسدي.
حممد
بصري وعلباء
ّ
ّ
األسدي حتقي ًقا ،بقوله :يف أيب بصري عبد اهلل بن ّ

األول من ّ
ـي وإن خلط يف النسخة بعنوان ليث وجعل
ايش يف عنوانه ّ
الكش ّ
الثالث :قول الع ّي ّ
فضال عن أيب بصري؟ فقال :كان اسمه حييى بن أيب القاسم،
عيل بن ّ
خربه الثاين عرش  :سألت ّ
حممد ،وكان موىل لبني أسد وكان مكفو ًفا ،فإنّه لوال ما قلنا من
فقال :أبو بصري كان يكنّى أبا ّ
عيل بن فضال مع السؤال عن
ايش :سألته عن أيب بصري
ّ
األسدي ،وألجابه ّ
االنرصاف لقال الع ّي ّ
حممد ،إلخ.
املطلق هو نفران :حييى وليث .وكذا قول الثاين :أبو بصري كان يكنّى أبا ّ

الربقي أبا بصري ،بينهام
يلق
الكش يف أيب عبد اهلل
الربقي  :مل َ
ّ
ّ
الرابع :قول نرص بن الصباح كام نقل يّ ّ
القاسم بن محزة وإسحاق بن عامرة ،وينبغي أن يكون صفوان قد لقيه=.
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عيل بن أيب محزة يف أصحاب الصادق : وكان قائد أيب بصري.
=اخلامس :قول
ّ
الربقي بعد عدّ ه ّ

السادس :قول فهرست الشيخ :جعفر بن عثامن صاحب أيب بصري ،له كتابّ .
ويدل عىل إرادته
ّ
أن ّ
ـي روى يف أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن عثامن ،عن أيب بصري قال يل أبو عبد اهلل :يا أبا
الكش ّ
حممد.
ّ

السابع :قول رجال الشيخ :خليفة بن الصباح روى عن أبيه ،عن أبان بن عثامن األمحر ،عن أيب
مر يف عنوان كنيته قول ابن ماكوال :روى أبان عن حييى.
بصري وقد ّ

ثم رواية أخرى عن ابن
الثامن :قول استبصار الشيخ بعد نقل رواية عن أيب بصري
ّ
األسدي ّ
مسكان ،عن أيب بصري  :راوهيام واحد.

التاسع :قول عدّ ة الشيخ :فإذا كان أحد الراو َيني أعلم وأفقه وأضبط من اآلخر فينبغي أن يقدّ م
وحممد بن
ويرجح عليه ،وألجل ذلك قدّ مت الطائفة ما يرويه زرارة
خربه عىل خرب اآلخر
ّ
ّ
مسلم ،وبريد وأبو بصري ،والفضيل بن يسار ،ونظراؤهم من احل ّفاظ الضابطني عىل رواية من
ليس له تلك احلال .ويشهد إلرادته مضا ًفا إىل موافقة كتبه األخرى وكالم اآلخرين ّ
أن كون
الكش.
حييى من أصحاب اإلمجاع هو الذي ذهب إليه األكثر واختاره يّ ّ

العارشّ :
َّجاشـي مل يذكر التكنية بأيب بصري لغري حييى ،وأ ّما ليث فلم يكنّه بنفسه أصلاً  ،وإنّام
إن الن
ّ
مشتهرا به ،فكيف يمكن حصول
قال :وقيل :أبو بصري األصغر فلو كان هو املنصـرف إليه لكان
ً
أئمة الف ّن فيستكشف عدم االنرصاف إلاّ إىل حييى.
الرت ّدد ملثله من ّ

ّ
وأيضا
َّجاشـي يف عنوان
احلادي عرش :قول الن
مشمعل وروى عن أيب بصري ومعلوم إرادته حييىً .
ّ
وعيل بن أيب محزة ومشمعل ك ّلهم عن
(حممد بن سكني
يف الكايف باب الرجل ال يرتك إلاّ امرأتهّ :
ّ
ّ
بالبطائني الذي كونه راوي حييى من املس ّلامت.
مشمعل
أيب بصري) ،فاقرتن
ّ
أيضا يف ثابت بن رشيح :وأكثر عن أيب بصري وعن احلسني بن أيب
الثاين عرش :قول الن
َّجاشـي ً
ّ
العالء ومورد رواية ثابت عن أيب بصري يف الكايف يف باب الصالة عليهم ،ويف التهذيب يف
مرياث ابن مالعنته.

ّ
كويف موىل روى عن أيب بصري،
الغضائري :عبد الرمحن بن سامل
الثالث عرش :قول ابن
ّ
األشل ّ
البطائني عن أيب بصري يف زيادات تلقني التهذيب.
ويشهد إلرادته أنّه روى هو مع
ّ
والرجال لك ّن الذي وقفنا
الرابع عرش :قوله ً
كويف ،روى عن أيب بصري ِّ
أيضا :عبد اهلل بن بحرّ ،
عليه رواية عبد اهلل بن بحر ،عن ابن مسكان ،عن أيب بصري كام يف باب البئر تقع فيها العذرة من
االستبصار=.
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عيل بن أيب محزة يف تعداد كتبه :كتاب التفسري ،وأكثره عن أيب
=اخلامس عرش :قول الن
ّ
َّجاشـي يف ّ
بصري.

الكش بعد مدحه ليونس بن عبد الرمحن  :وروى عن
السادس عرش :قول الفضل بن شاذان يف يّ ّ
الكش يف
توهم فهم أيب بصري ّ
مر يف ّأول الكتاب يف دفع ّ
أيب بصري كام ّ
محاد بن عبيد اهلل من خرب يّ ّ
يونس.

حممد
السابع عرش :أخبار كثرية إرادته منها قطع ّية،
لتضمنها خطاب الصادق له يف ط ّيها بأيب ّ
ّ
األئمة هم اهلداة من الكايف وباب ّ
كام يف باب ّ
النبي منه
أن
أن
األئمة ورثوا علم ّ
ّ
ّ
وباب فيه ذكر الصحيفة ،وباب من ّ
حيل له أن يأخذ من الزكاة وباب مرياث ذوي أرحامه ،وبعد
اخلطبة الطالوت ّية من الروضة ،إىل غري ذلك ،واستعامل املشرتك بدون قرينة مع ّينة غلط؛ لعدم
حصول إفهام ،فالبدّ من وجود انرصاف وليس إلاّ إىل حييى بام دللنا.

عيل بن فضال عن أيب بصري ،فقال :اسمه حييى ّ
دال عىل
بل نقول :قول ابن مسعود :سألت ّ
أن حييى كان يف االشتهار بالكنية بمثابة حتّى كان الكنية اسمه ،وال يعلم اسمه ّ
ّ
كل أحد ،بل
فضال حسب باقي املشتهرين بالكنية ،ففي السري :لـماّ ُمنع عثامن من الصالة
أوحدي مثل ابن ّ
ّ
بعد حرصه قيل ألمري املؤمنني :من يّ
يصل بالناس؟ فقال :ادعوا خالد بن زيد ،ومراده
األنصاري ،فعرف الناس ذاك اليوم ّ
أن اسم أيب أ ّيوب خالد .وليس لالنصـراف إىل
أبو أ ّيوب
ّ
الكش يف ترمجته روايات مطلقة كخربه اخلامس،
توهم ّ
ليث وجه أصلاً  ،فإن ّ
متوهم ذلك بنقل يّ ّ
وخربه الثامن وخربه احلادي عرش وخربه الثالث عرش ،فيدفع ّ
الكش يف ترمجة ليث
بأن بعد نقل يّ ّ
عيل بن فضال عن أيب بصري ،وجوابه ّ
أن اسمه حييى بن
ايش من ّ
يف خربه الثاين عرش سؤال الع ّي ّ
العقرقويف إىل أيب
أيضا فيها يف خربه السابع إرجاع الصادق شعيب
أيب القاسم ،إلخ ،ونقله ً
ّ
أي اعتبار يبقى يف نقله ،ومن أين؟ إنهّ ا مل تكن يف حييى مثلهام وخلطت بأخبار
بصري
األسدي ّ
ّ
مرُ ،
وخ ِلطا
قصة علباء وخربه األخري يف إبصاره ً
ليث ،بل خربه اخلامس يف ّ
أيضا كانا يف حييى كام ّ
باملرادي وسقطت الكلمة من
ثم من أين أن تلك األخبار األربعة مل تكن مق ّيدة
ّ
بأخبار ليثّ .
النسخة؟ وسقوطها يسري يف جنب تلك التحريفات اجلليلة يف نسخته .وبعد ما عرفت يظهر
املرادي غلط وشطط ،كقولهّ :
بأن املراد من أيب بصري
القهبائي :ينصـرف أبو بصري إىل
أن قول
ّ
ّ
حممدّ ،
َّجاشـي» .قاموس
باألسدي من أغالط الشيخ والن
وأن وصف حييى
ّ
ّ
ّ
األسدي عبد اهلل بن ّ

وأيضا الحظ :رسالة عديمة النظري يف أحوال أيب بصري للس ّيد
الرجالً .4899-493/12 :
ِّ
اخلوانساري.
مهدي
ّ
ّ
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(((
الوراق
[ ]4/1707حييى بن ع ّباس
ّ

(((

من أصحاب الرضا ،جمهول(((.
[ ]5/1708حييى بن زكر ّيا
الرتماشريي((( -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان ،والراء،
ّ

والشني املعجمة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان ،والراء -أبو احلسني((( كان مضطر ًبا ،يف

مذهبه ارتفاع(((.

[ ]6/1709حييى بن سعيد الق ّطان
أبو زكر ّيا ،عا ّم ّي ،ثقة(((.
الفراء
[ ]7/1710حييى بن سامل ّ
زيدي ،ثقة(((.
كويف،
ّ
ّ
خط الشهيدّ .إال ّ
((( (س)« :عياش» .وكذا نقله يف هامش« :ت» عن ّ
أن ما يف املتن موافق ملا يف
املصدر.

الشهيد« :قال ابن داوود :إنّه حييی بن ع ّباس ،ونسب م ّياس إىل التصحيف» .رجال ابن
داوود ،374 :الرقم.1674 :
مطبعي.
((( (عة)« :الوارق» .ولع ّله غلط
ّ
الطوسـي ،الرقم.5494 :
((( ما يف املتن منقول عن رجال
ّ
الغضائري .103 :وما يف املتن موافق
«النرماشريي» .ومثله يف رجال ابن
َّجاشـي:
((( يف رجال الن
ّ
ّ
ّ
ملا يف إيضاح االشتباه ،الرقم.758 :
((( (ح ،ش)« :احلسن» .وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف الصدر.
((( الظاهر ّ
َّجاشـي ،الرقم ،1193 :إلاّ أنّه ليس فيه« :يف
أن مصدر العلاّمة يف املقام رجال الن
ّ
مذهبه ارتفاع».
َّجاشـي ،الرقم ،1196 :وانظر :هتذيب التهذيب،193-190/11 :
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
الرقم.359 :
َّجاشـي ،الرقم.1201 :
((( ما نقله العلاّمة مأخوذ من رجال الن
ّ
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الباب الثاين :يزيد
وفيه( :ثالثة رجال)
احلارثي
[ ]1/1711يزيد بن خليفة
ّ
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ

وروى((( ّ
حممد بن عيسى ،عن النضـر بن سويد ،رفعه إىل أيب عبد
ـي عن ّ
الكش ّ

اهلل :أنّه نجيب((( باحلارث((( بن كعب((( .وهذا الطريق غري متّصل ،ومع ذلك؛
فال((( يوجب التعديل.

الزيدي
[ ]2/1712يزيد بن سليط
ّ
الطوسـي ،الرقم .5171 :كام ّ
أن الشيخ ذكره يف رجاله يف أصحاب
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
يب ،وليس من بني احلارث لكنّه من بني
احلارثي
الصادق وقال« :يزيد بن خليفة
احللواين ،عر ّ
ّ
ّ
ِ
الطوسـي ،الرقم.4859 :
يامن ،إخوة احلارث ،وعدادهم فيه» .رجال
ّ

وقال
يب ،وليس من
احلارثي
الربقييف أصحاب الصادق« :يزيد بن خليفة
احللواين ،عر ّ
ّ
ّ
ّ
الربقي.31 :
بني احلارث ،ولكنّه من بني يامن ،إخوة بني احلارث وعداده فيهم» .رجال
ّ
((( (ت ،ح ،عة) مل ترد« :و».
«حي��ب»( ،ع��ة)« :حيسب» ،وال معنی له .وما أثبتناه موافق ملا يف
((( (ح ،عش ،س ،ش):
ّ
املصدر.
((( (ح)« :أبا احلرب» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
الكش.334 :
((( رجال ّ يّ
((( (ح ،عش)« :ال»( .ش) مل ترد« :فال».
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ٌ
ٌ
طويل(((.
حديث
من أصحاب الكاظم ،له
[ ]3/1713يزيد الصائغ ،بالغني املعجمة.
ّ
قال
الكذابون املشهورون :أبو اخل ّطاب،
الكش :ذكر الفضل يف بعض كتبه:
يّ ّ
وحممد بن سنان ،وأبو سمينة أشهرهم(((.
ويونس بن ظبيان ،ويزيد الصائغّ ،

الكش ،452 :الرقم.854 :
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ

التسرتي« :الظاهر ّ
الكش سق ًطاّ ،
قال املح ّقق
الرضا
ّ
وأن األصل :روى ّ
النص عىل ِّ
أن يف يّ ّ
الرجال .105/11 :وكيفام كانّ ،
لعل احلديث الطويل ما رواه
يف حديث طويل» .قاموس ِّ
األرمني ،عن عبد اهلل بن إبراهيم
عيل ،عن أيب احلكم
ّ
ّ
الكلينيعن أمحد بن مهران ،عن ّ
حممد بن ّ
الزيدي.
عيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب ،عن يزيد بن سليط
ّ
ابن ّ

اجلرمي ،عن يزيد بن سليط عن أيب
حممد بن عامرة
ّ
قال أبو احلكم« :وأخ�برين عبد اهلل بن ّ
إبراهيم .»الكايف ،316-313/1 :ح.14

عيل ،عن أيب احلكم ،عن عبد اهلل بن إبراهيم
أو ما رواه عن« :أمحد بن مهران ،عن ّ
حممد بن ّ
حممد بن عامرة ،عن يزيد بن سليط» .الكايف ،319-316/1 :ح.15
ّ
اجلعفري وعبد اهلل بن ّ
الكش ،546 :ذيل الرقم.1033 :
((( رجال ّ يّ
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الباب الثالث :يو�سف
وفيه( :مخسة رجال)
[ ]1/1714يوسف بن احلارث
برتي(((.
من أصحاب الباقر ،يكنّى((( أبا بصري -بالياء بعد الصادّ -
[ ]2/1715يوسف بن يعقوب
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
وقال أبو جعفر بن بابويه :يوسف بن يعقوب ،أخو يونس،
فطحي(((.
ّ
((( (عة)« :ويكنّی».

الكش هكذا« :أبو نصـر
((( وهذا مأخوذ من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقمّ .1665 :
ثم إنّه جاء يف رجال ّ يّ
الكش ،390 :الرقمّ .799 :
فلعل بمالحظة ما يف رجال
ابن يوسف بن احلارثّ ،
برتي» .رجال يّ ّ
برتي».
الشيخ الصواب فيه هكذا« :أبو نرص يوسف بن احلارث ّ
الطوسـي ،الرقم.5173 :
((( هذا مأخوذ من رجال
ّ
((( من ال حيرضه الفقيه .523/4 :قد وقع الكالم يف ا حّتاده مع الحقه.
اخلوئي« :الظاهر ّ
اجلعفي،
أن الذي ذكره املشيخة مغاير مع من يف يوسف بن يعقوب
الس ّيد
ّ
ّ
قال ّ
ّ
جعفي ،فهام متغايران» .معجم رجال احلديث ،187/21 :الرقم:
بجيل ،وذاك
فإن هذا
ّ
ّ
 .13841إلاّ ّ
الرجال ،105/5 :الرقم،5890 :
أن ذلك خالف رصيح ظاهر .الحظ :نقد ِّ
روضة املتّقني.301/14 :
التسرتي« :الظاهر ّ
واألصح كونه فطح ًّيا ،كام قاله
(واقفي) وهم،
أن قول الشيخ:
وقال املح ّقق
ّ
ّ
ّ
(جعفي)؛ لعدم=
حمرف
املشيخة ،مع أنّه يمكن أن يكون ما يف نسخنا من رجال الشيخ
ّ
(واقفي) ّ
ّ
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في
[ ]3/1716يوسف بن يعقوب ُ
الـج ْع ّ
كويف ،روى عن أيب عبد اهلل ،(((وعن جابر ،وهو ضعيف ،مرتفع القول(((.
ّ
محاد قرياط
[ ]4/1717يوسف بن ّ
كويف ،ضعيف(((.
ّ

[ ]5/1718يوسف بن السخت -بالسني املهملة ،واخلاء املعجمة ،والتاء املن ّقطة

القم ّيون من نوادر احلكمة(((.
فوقها نقطتان-
ّ
برصي ضعيف ،مرتفع القول ،استثناه ّ

=ذكر ابن داوود الذي نسخته من رجال الشيخ ِّ
بخط مصنّفه له وق ًفا ال هنا وال يف فصل واقفته».
الرجال ،160/11 :الرقم.8540 :
قاموس ِّ
((( الحظ :املحاسن ،408/2 :ح ،131هتذيب األحكام ،92/9 :ح.128
َّجاشـي ،الرقم.1219 :
الغضائري .102 :وقريب منه يف رجال الن
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
ّ
أيضا العنوان السابق.
والحظً :
َّجاشـي ،الرقم.1220 :
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
الغضائري ،103 :الرقمّ .157 :
((( ما ذكره ّ
وإن الشيخ
العالمة منقول عن رجال ابن
ّ
األشعري من مستثنيات نوادر احلكمة .رجال
حممد بن أمحد بن حييی
والن
ّ
َّجاشـي ذكراه يف ترمجة ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،939 :الفهرست ،الرقم.623 :
الن
ّ
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الباب الرابع :يون�س
وفيه( :ثالثة رجال)
[ ]1/1719يونس بن خ ّباب

(((

من أصحاب الباقر ،جمهول(((.
[ ]2/1720يونس بن ظبيان -بالظاء املعجمة املفتوحة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

أخريا -قال أبو عمرو ّ
ـي :قال الفضل بن شاذان يف بعض كتبه:
الكش ّ
قبل الياء ،والنون ً
ّ
وحممد بن سنان،
الكذابون املشهورون :أبو اخل ّطاب ،ويونس بن ظبيان ،ويزيد الصائغّ ،

وأبو سمينة أشهرهم(((.

النجايش :إنّ��ه م��ولىً  ،ضعيف ج��دًّ ا ،ال ُيلت َفت إىل ما رواه ،ك ّ��ل كتبه
وق��ال
ّ
ختليط(((.
الغضائري :يونس بن ظبيان ،كويفٍ ،
وضاع للحديث،
قال ابن
غال ك ّ��ذاب(((ّ ،
ّ
ّ

((( (ش)« :جناب»( ،عة)« :حنان»ّ .إال ّ
أن ما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( ما نقله ّ
أيضا يف
العالمة يف املتن مأخوذ من رجال
الطوسـي ،الرقم .1666 :كام ذكره ً
ّ
الطوسـي ،الرقم .4828 :كام ّ
أن
أيضا يف أصحاب
أصحاب الصادق .رجال
الربقي ذكره ً
ّ
ّ
الربقي.13 :
الباقر .رجال
ّ
الكش ،546 :ذيل الرقم.1033 :
((( رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقم.1210 :
((( رجال الن
ّ
«كذاب ٍ
((( (س ،ش)ّ :
غال» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
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روى عن أيب عبد اهلل ،(((ال ُيلت َفت إىل حديثه(((.
فأنا ال أعتمد عىل روايته ،لقول هؤالء املشايخ العظامء فيه(((.
[ ]3/1721يونس بن هبمن -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل اهلاء ،والنون بعد
امليمٍ -
كويف ،يضع احلديث((( ،روى عن أيب عبد اهلل(((و(((.
غال ،خ ّطا ّ
يبّ ،

((( علی سبيل املثال الحظ :بصائر الدرجات ،68/1 :ح ،336/1 ،8ح ،374/1 ،12ح،1
 ،433/1ح ،436/1 ،8ح ،437/1 ،2ح ،438/1 ،7ح ،438/1 ،2ح،439/1 ،3
ايش،211/1 :
ح .5كام قد ورد يف بعض األسانيد روايته عن أيب جعفر .الحظ :تفسري الع ّي ّ
ح.175
الغضائري.101 :
((( رجال ابن
ّ
القم ّي ،عن
حممد بن قولويه ،عن سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف ّ
الكش« :عن ّ
((( هذا ولكن روی ّ يّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب،
حممد القاسم بن
عيل
ّ
اهلروي ،عن ّ
الزيتوين ،عن أيب ّ
ّ
احلسن بن ّ
عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن يونس بن ظبيان ،فقال:
ثم قال
اهلروي
الكش :ابن
ّ
رمحه اهلل وبنى له بيتًا يف اجلنّة كان -واهلل -مأمونًا عىل احلديثّ .
يّ ّ
الكش-364 :
جمهول ،وهذا حديث غري صحيح مع ما قد روي يف يونس بن ظبيان» .رجال يّ ّ
البزنطي عن هشام بن
 ،365الرقم .675 :ورواه ابن إدريس يف مستطرفاته نقلاً عن جامع
ّ
سامل .الرسائر.578/3 :
((( (ح ،عش ،س ،ش ،ت) مل ترد« :احلديث» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،وأنسب باملعنی .ومثله
يف رجال ابن داوود.546/527 :
((( مل نعثر علی روايته عن الصادق ،ولكن وجدنا روايته عن أيب احلسن .الحظ :هتذيب
الرضا.
األحكام ،69/9 :ح ،31االستبصار ،86/4 :ح .30وكذا وجدنا روايته عن ِّ
الكش ،268-267 :الرقم.482 :
الحظ :رجال يّ ّ
الغضائري ،101 :الرقم.153 :
((( هذا مأخوذ من رجال ابن
ّ
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الباب اخلام�س :يف الآحاد
وفيه( :رجل واحد)
[ ]1/1722يعقوب بن شبيه((( -بالشني املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة

واحدة ،والياء املن ّقطة حتتها نقطتان -عا ّم ّي املذهب(((.

((( هكذا يف النسخ .ومثله يف رجال ابن داوود ،527 :الرقمّ .541 :إال ّ
أن الصواب( :يعقوب بن
َّجاشـي ،الرقم ،1218 :الفهرست ،الرقم ،810 :وانظر :سري أعالم
شيبة) .الحظ :رجال الن
ّ
النبالء ،479-476/12 :الرقم.174 :
((( ما نقله ّ
َّجاشـي ،الرقم:
العالمة مأخوذ من الفهرست ،الرقم .810 :وقريب منه يف رجال الن
ّ
.1218
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يف الكنى

()1

()1
اخلراسانـي« :وجمموع ما ذكره من الكنى باآلباء واألبناء واأللقاب ستّة وثالثون رجلاً ».
ّ

[ ]1/1723أبو خم ّلد باخلاء املعجمة اخل ّياط

(((

من أصحاب الباقر .جمهول(((.
[ ]2/1724أبو خالد الذ ّيال ،بالذال املعجمة والياء املن ّقطة حتتها نقطتان.
جمهول(((.
بضم اجليم ،والنون بعده ،والدال املهملة بعد األلف-
[ ]3/1725أبو ُجنادةّ -

األعمى

واقفي(((.
ّ
[ ]4/1726أبو جعدة
من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
[ ]5/1727أبو جبل

(((

من أصحاب الكاظم،
واقفي(((.
ّ
((( (م ،هـ ،ت ،حج ،ش)« :احلنّاط» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر وهكذا يف رجال ابن داوود:
 ،569الرقم.30 :
الربقي.12 :
الربقي« :سامل أبو خم ّلد اخل ّياط» .رجال
الطوسـي ،الرقم .1247 :وقال
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.5190 :
((( هذا من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5191 :
((( هذا من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5192 :
((( هذا منقول من رجال
ّ
((( هذا العنوان مل يرد يف نسخة« :ش».
الطوسـي ،الرقم .5193 :وفيه« :أبو جبل (حبل) .وأ ّما ابن
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
داوود فأثبته :أبو حبل» .رجال ابن داوود ،566 :الرقم.3 :
383

اخلراساين
[ ]6/1728أبو الصلت -بالصاد املهملة ،والتاء املن ّقطة فوقها نقطتان-
ّ

اهلروي
ّ

(((

عا ّم ّي .من أصحاب الرضا .روى عنه بكر بن صالح(((.
التفلييس
حممد
[ ]7/1729أبو ّ
ّ

من أصحاب الرضا .جمهول(((و(((.

اخلراساين
[ ]8/1730أبو سعيد
ّ
جمهول .من أصحاب الرضا.(((
[ ]9/1731أبو زيد املك ّّي
من أصحاب الرضا .جمهول(((.
األصفهاين
[ ]10/1732أبو الفرج
ّ
زيدي املذهب(((.
ّ
البهائي« :اسمه عبد السالم ،وقد و ّثقه فيام تقدّ م».
اخلراسانـي« :قد تقدّ م يف عبد السالم بن
(((
ّ
ّ
صالح تصحيحه وتوثيقه ،وقد تقدّ م منّا الكالم يف حاشيته ،فراجع».
ثم ّ
((( ما نقله ّ
إن أبا الصلت هذا متّحد مع
العالمة مأخوذ من رجال
الطوسـي ،الرقمّ .5499 :
ّ
األول من خالصة األقوال.
عبد السالم بن صالح ،فالحظ :ترمجة عبد السالم يف القسم ّ
موافق ملا يف املصدر ،ومثله يف رجال ابن داوود ،569 :الرقم:
((( (عة) مل ترد« :جمهول» وما أثبتناه
ٌ
.28
((( ما نقله ّ
الطوسـي ،الرقم.5511 :
العالمة مأخوذ من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5512 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5513 :
((( ما يف املتن مأخوذ من رجال
ّ
((( هذا مأخوذ من الفهرست ،الرقم.899 :
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املدايني
[ ]11/1733أبو احلسن
ّ
عا ّم ّي املذهب ،كثري التصانيف(((.
[ ]12/1734أبو مسلم

(((

فاجرا ،وكان صاحب معاوية ،قاله الفضل بن شاذان(((.
كان ً
[ ]13/1735أبو هارون املكفوف
(((
عظيمـا ،لكن ابن أيب عمري يقول :حدّ ثني بعض أصحابنا،
الكش فيه طعنًا
روى
ً
ّ يّ

قال :قلت أليب عبد اهلل.(((

البطائني
وعيل بن أيب محزة
املكاري،
الرساج ،وابن أيب سعيد
ّ
ّ
ّ
[ ]14/1736ابن ّ

كانوا من أهل الضالل(((.

األنصاري
حممد
ّ
[ ]15/1737أبو ّ
األن����ص����اري ال���ذي
حم��م��د
ّ
ق���ال ال���ك�ّش�يّ ّ  :ق���ال ن�ص�ر ب���ن ال��ص��ب��اح :أب���و ّ

(((
ال��ع��ب��ي��دي ،وع��ب��د اهلل ب��ن إب��راه��ي��م((( جمهول
حم��م��د ب��ن عيسى
ّ
ي����روي عنه ّ

((( ما يف املتن منقول عن الفهرست ،الرقم.900 :
اخلوالنـي».
((( جاء يف هامش« :ب»« :هذا هو أبو مسلم
ّ
الكش ،97 :الرقم ،154 :وانظر :هتذيب التهذيب ،212-211/13 :الرقم.8710 :
((( رجال ّ يّ
((( (ش)« :وروی».
الكش ،222 :الرقم.398 :
((( رجال ّ يّ
الرجال ّيون يف ترمجة هوالء ،فقوله« :كانوا من أهل الضالل» ليس من
مـمـا قاله ِّ
((( هذا مستفاد ّ
كالمهم.
((( (عة)« :روی» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
ثم قال :قوله هنا=:
التسرتي إلی اتّـحاده مع عبد اهلل بن إبراهيم
((( ذهب املح ّقق
ّ
ّ
األنصاريّ ،
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حجة(((.
ال يعرف((( ،وقول نرص ليس عندي ّ
[ ]16/1738أبو الضبار ،بالضاد املعجمة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة ،والراء بعد

األلف.

من أصحاب زيد.(((
[ ]17/1739أبو عون األبرش -بالباء املن ّقطة حتتها نقطة قبل الراء ،والشني

الكش من طرق ضعيفة أنّه مذموم(((.
املعجمة ً
أخريا -روى يّ ّ

[ ]18/1740أبو املقدام ،واحلكم بن عتيبة((( -بالتاء املن ّقطة فوقها نقطتان بعد

العني -ومسلمة -بامليم قبل السني الساكنة -وكثريالتماّ ر

روى ّ
حممد ،عن أبان
عيل بن احلسن ،عن الع ّباس بن عامر وجعفر بن ّ
الكش ّ
ـي عن ّ

الرجال.494/11 :
حمرف« :هو عبد اللهّ بن إبراهيم» .قاموس ِّ
=«وعبد اهلل بن إبراهيم» ّ
َّجاشـي بتحقيقنا ،الرقم.590 :
والحظ :رجال الن
ّ
الكش ،612 :الرقم.1140 :
((( رجال ّ يّ
«بحجة».
((( (هـ ،م ،عة):
ّ
الكش ،232 :الرقم.421 :
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
ً
مرسال.
الكش ،572 :الرقم .1084 :وروی ابن شهرآشوب قري ًبا منه
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
أيضا نقلاً من كتاب الدالئل لعبد اهلل بن
مناقب آل أيب طالب .435/4 :ورواه
األربيل ً
ّ
الغمة.418/2 :
احلمريي عن أيب هاشم
جعفر
ّ
ّ
اجلعفري .كشف ّ
الرجال ّية .الحظ :رجال
((( (عة)« :عتبة» .وما أثبتناه هو الصواب؛ ألنّه ورد هكذا يف املصادر ِّ
الطوسـي ،112 :الرقم ،131 ،1099 :الرقم ،184 ،1332 :الرقم،2245 :
الربقي ،9 :رجال
ّ
ّ
التعديل والتجريح ،530/1 :هتذيب الكامل ،114/7 :الرقم ،1438 :سري أعالم النبالء:
 ،208/5الرقم ،83 :تقريب التهذيب ،232/1 :الرقم .1458 :وهكذا ورد يف كثري من
األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ :بصائر الدرجات ،10-9/1 :ح ،4-2الكايف،270/1 :
ح ،400-398/1 ،2-1ح ،444/2 ،5-2ح ،557/3 ،2ح ،478/5 ،1ح.3
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كثريا ممّن ّ
ضل من هؤالء(((.
ابن عثامن ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر أنهّ م أض ّلوا ً
[ ]19/1741أبو نجران

الشاذاين وبخ ّطه :حدّ ثني
حممد بن نعيم
الكش :وجدت يف كتاب أيب عبد اهلل ّ
ّ
قال يّ ّ

املدائني عن موسى بن القاسم ال َب َج ّيل ،عن حنان بن سدير أنّه كان
حممد
ّ
جعفر بن ّ
يرشب النبيذ(((.

[ ]20/1742الرسي ،بالراء بعد السني املهملة.
ملعون(((.
[]21/1743
الفهري ،بالفاء ،والراء ،وبينها اهلاء.
ّ
حممد ،قاله((( نرص(((.
عيل بن ّ
لعنه ّ
القم ّي
[ ]22/1744ابن بابا ّ

من ّ
الكذابني املشهورين ،قاله الفضل بن شاذان(((.

[ ]23/1745أبو الع ّباس
الطربناين((( ،بالطاء املهملة ،والباء املن ّقطة حتتها نقطة،
ّ

والراء ،والنون قبل األلف.

اشـي مع زيادة« :عن أيب جعفر .»تفسري
الكش ،240 :الرقم .439 :ورواه الع ّي ّ
((( رجال ّ يّ
ايش ،326/1 :ح.134
الع ّي ّ
الكش ،320 :الرقم.580 :
((( رجال ّ يّ
الكش .رجال ابن داوود ،567 :الرقمّ .12 :إال أنّنا مل نعثر عليه.
((( نقله ابن داوود عن ّ يّ
((( (ت ،ش ،ح)« :قال».
الكش ،520 :الرقم.999 :
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
الكش ،520 :الرقم.999 :
((( هذا مأخوذ من رجال ّ يّ
(الطرنانـي).
((( يف املصدر:
ّ
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الكندي
[ ]24/1746وأبو عبد الرمحن
ّ

(((

إن من ّ
قال الفضل بن شاذان يف بعض كتبهّ :
عيل بن حسكة
الكذابني املشهورين ّ

الكندي املعروف بشاه
الطربناين وأبا((( عبد الرمحن
والع ّباس بن صدقة وأبا((( الع ّباس
ّ
ّ

أيضا(((.
رئيس منهم ً

الطربناين وأبو عبد اهلل
وقال نرص بن الصباح :الع ّباس بن صدقة وأبو الع ّباس
ّ

(((

الكندي املعروف بشاه رئيس((( كانوا((( من ال ُغالة الكبار امللعونني(((.
ّ
[ ]25/1747أبو الغمر ،بالغني املعجمة.

روى
حممد بن قولويه واحلسني بن احلسن((( بن بندار ،قاال :حدّ ثنا
الكش عن ّ
يّ ّ

عيل
سعد بن عبد اهلل ،قال :حدّ ثني إبراهيم بن مهزيار ّ
وحممد بن عيسى بن عبيد ،عن ّ
((( (ح ،س) مل ترد« :و».
((( (ح ،عة) « :أبو».
((( (م ،عة)« :أبو».
ّ
((( أق��ول :ورد يف املصدر هكذا« :وذك��ر الفضل بن ش��اذان يف بعض كتبهّ :
الكذابني
أن من
الطرناين وأيب عبد
ثم ورد فيه« :يف الع ّباس بن صدقة وأيب الع ّباس
عيل بن حسكة»ّ .
ّ
املشهورين ّ
أيضا ،وقال نرص بن الصباح :الع ّباس بن صدقة)
الرمحن
الكندي املعروف بشاه رئيس ،منهم ً
ّ
ّ
إلخ .والظاهر ّ
حمرفة وفيها بدل (يف الع ّباس بن صدقة» « :والع ّباس
احللّ 
أن نسخة العلاّ مة يّ ّ
ابن صدقة».
الرجال:
((( (ت ،ح ،عة)« :عبد الرمحن» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر .والحظ :قاموس ِّ
.386/5
((( (هـ ،عش ،ش ،س) :مل ترد« :رئيس» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
موافق ملا يف املصدر.
((( مل ترد يف( :عة) ،وما أثبتناه
ٌ
الكش ،522 :الرقم.1002 :
((( رجال ّ يّ
((( (عة)« :احلسني» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
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ابن مهزيار ،قال :سمعت أبا جعفر يلعن أبا الغمر(((.
السمهري
[ ]26/1748أبو
ّ
األنباري،
حممد بن عيسى بن عبيد ،قال :حدّ ثني إسحاق
ّ
قال سعد :وحدثني ّ

السمهري لعن ُه اهلل ،يكذب علينا
قال :قال يل أبو جعفر الثاين((( :ما فعل أبو
ّ
ويزعم أنّه وابن أيب الزرقاء دعاة إليناُ ،أ ِ
شهدكم أن((( أبرأ إىل اهلل منهام ،إنهّام فتّانان

ملعونان(((.

[ ]27/1749أبو يعقوب املقري
(((
روى
الشاذانـي ،عن الفضل ،عن أبيه :أنّه من كبار
الكش عن أيب عبد اهلل
ّ
يّ ّ

الزيد ّية(((.

(((
الرازي
اجلامورانـي((( -باجليم ،وامليم املضمومة،
[ ]28/1750أبو عبد اهلل
ّ
ّ

والواو الساكنة ،والراء ،والنون بعد األلف -ضعيف(((.

الكش ،528 :الرقم.1012 :
((( رجال ّ يّ
((( مل ترد يف( :عة) .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
((( (عة)ّ :
«أن» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
الكش ،529 :الرقم.1013 :
((( رجال ّ يّ
((( وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
الكش ،231 :الرقم.419 :
((( رجال ّ يّ
التسرتي« :قال ابن بابويه يف أماليه :اسمه عبد اهلل بن أمحد ،و الظاهر أنّه غريه؛ ّ
ألن املصنّف
(((
ّ
حممد بن أمحد» .الحظ :األمايل ،244 :ح.1
قال :اسمه ّ
اجلامورانـي .فالحظ :ترمجته يف هذا القسم من خالصة األقوال.
حممد بن أمحد،
ّ
((( هو ّ
َّجاشـي ،الرقم ،939 :الفهرست،
((( هو ممّن استثنوا من كتاب نوادر احلكمة .الحظ :رجال الن
ّ
الرقم.623 :
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اري
[ ]29/1751أبو عبد اهلل الس ّي ّ

(((

ضعيف(((.
النيسابوري
عيل
ّ
[ ]30/1752أبو ّ

ضعيف(((.

الشعراين
البرصي
األزدي
[ ]31/1753أبو طالب
ّ
ّ
ّ

حممد بن طاهر الر ّق ّي(((.
له كتاب يرويه ّ

قال أصحابنا :ال نعرف هذا الرجل إلاّ من جهته(((.

امليموين
[ ]32/1754أبو احلسن
ّ

(((

مضطرب جدًّ ا(((.
[ ]33/1755أبو عيسى
مطعون فيه ،وقال الس ّيد املرتضـى يف كتاب الشايف :إنّه رماه املعتزلة مثل ما َر َموا
حممد بن س ّيار .فالحظ :ترمجته يف هذا القسم من خالصة األقوال.
((( هو أمحد بن ّ
َّجاشـي ،الرقم.939 :
((( هو من مستثنيات كتاب نوادر احلكمة .الحظ :رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،939 :الفهرست،
((( هو من مستثنيات كتاب نوادر احلكمة .الحظ :رجال الن
ّ
الرقم.410 :
الربقي» .وهو الصواب ،إلاّ ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
((( (عة)« :خالد
ّ
الغضائري ،104 :الفهرست ،الرقم:
َّجاشـي ،الرقم ،1255 :رجال ابن
والحظ :رجال الن
ّ
ّ
.855
الغضائري.104 :
َّجاشـي ،الرقم ،1255 :رجال ابن
((( هذا مأخوذ من رجال الن
ّ
ّ
عل بن عبد اهلل بن عمران .فالحظ :ترمجته يف هذا القسم من خالصة األقوال.
((( هو يّ
َّجاشـي ،الرقم.1262 :
((( هذا منقول عن رجال الن
ّ
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ابن
الرواندي(((.
ّ

(((
الكرخي
حممد بن خلاّد
ّ
[ ]34/1756القايض أبو ّ

عا ّم ّي(((.

األنصاري
[ ](((35/1757أبو ُر َويم -بتقديم الراء-
ّ
العلوي :إنّه ضعيف األمر.
العقيقي
عيل بن أمحد
ّ
ّ
قال ّ

الوراق ّ
فإن التثنية ممّا رماه هبا املعتزلة ،وتقدّ مهم يف
((( الشايف .89/1 :ونصه( :فأ ّما أبو عيسى ّ
الراوندي لعداوة كانت بينهام).
قذفه هبا ابن
ّ
الراوندي)ّ ،إال ّ
((( ظاهر نسخة( :س ،ت ،عش ،ح) ّ
الراوندي
أن ابن
تتمة( :ابن
ّ
ّ
أن( :القايض) ّ
ٍ
التسرتي ّ
أن األصل فيام نقل العلاَّ مة يف املقام معامل ابن شهر
بقاض .والظاهر كام قال املح ّقق
ليس
ّ
الرجال.495/11 :
آشوب ،وما أثبتناه موافق ملا أثبتناه .الحظ :قاموس ِّ
((( معامل العلامء ،169 :الرقم.918 :
اخلراسانـي )ستَّة وثالثني ً
ذكر يف بداية الفصل (هامش
كر مخسة وثالثني
ّ
((( َ
رجال ،وهنا َذ َ
فالحظ .مركز تراث ِ
رجلاً ِ ،
احل َّلة.
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(((
(((
مهمة يف هذا الف ّن ينبغي معرفتها.
وأ ّما اخلامتة فتشتمل علی فوائد َّ

الفائدة الأوىل
ٍ
ٍ
برجال يذكرون كُناهم دون أسامئهم،
روايات
قد يذكر((( أصحابنا يف كتب األخبار

حتصيل أسامئهم ومعرف ُة حاهلم إلاّ بعد ٍ
ُ
ذكرت أكثر ذلك يف
تعب شديد ،وقد
ويعسـر
ُ

هذه الفائدة.

اخلراز ،بالراء قبل األلف ،والزاي بعدها.
[ ]1أبو أ ّيوب ّ
اسمه إبراهيم(((.
األشعري
عيل
ّ
[ ]2أبو ّ

اسمه أمحد بن إدريس((( ،وجييء لغريه.

[ ]3أبو املغراء
((( مل ترد يف (عة)« :وأ ّما» ،ويف( :ت ،س ،ش)« :أ ّما».

((( (هـ)« :فيشتمل»( .عة)« :تشتمل».
((( (عة)« :ذكر».
َّجاشـي ،الرقم ،25 :الفهرست ،الرقم.13 :
((( الحظ :رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،228 :الفهرست ،الرقم81 :
((( رجال الن
ّ
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اسمه محيد(((.
[ ]4أبو اّ
ولد احلنّاط

(((

اسمه َح ْفص(((.
(((
القـامط
[ ]5أبو خالد
ّ

اسمه يزيد(((.

[ ]6أبو سعيد القـماّ ط

هو خالد بن سعيد(((.
الطوسـي ،الرقم2388 :
َّجاشـي ،الرقم ،340 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
((( (هـ ،ت ،ش ،ح ،عش) مل ترد« :احلنّاط».
الطوسـي ،الرقم ،2476 :الفهرست ،الرقم:
َّجاشـي ،الرقم ،347 :رجال
((( الحظ :رجال الن
ّ
ّ
.245
((( (عة)« :سعيد»( .هـ)« :خالد».
َّجاشـي ،الرقم:
الكش ،411 :الرقم ،774 :رجال الن
((( الحظ :رجال
الربقي ،31 :رجال
ّ
ّ
ّ يّ
.1223
الطوسـي ،الرقم .3039 :واعلم ّ
َّجاشـي ذكر
أن الن
َّجاشـي ،الرقم ،387 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.529 :
أيضا .الحظ :رجال الن
أيضا (أبو سعيد القماّ ط) ً
أن كنية أخيه صالح ً
ّ
فوقع الكالم يف املراد بأيب سعيد القماّ ط عند اإلطالق ،فذهب العلاّ مةيف املقام أنّه هو خالد بن
سعيد ،وإليه ذهب مجاعة .الحظ :جممع الفائدة والربهان ،37/5 :روضة املتّقني،483/14 :
احلدائق النارضة ،119/13 :شعب املقال ،148 :الرقم.819 :
أيضا ،إلاّ أنّه إذا ُأ ِ
اخلوئيّ :
طلق
الس ّيد
«إن أبا سعيد القماّ ط وإن كان كنية لصالح بن سعيد ً
ّ
قال ّ
ينرصف إىل أخيه خالد بن سعيدّ .
ويدل عليه ما يف الكايف ففيه :عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن
حممد بن خالد ،عن إسامعيل بن مهران ،عن أيب سعيد القماّ ط ،وصالح بن سعيد ،عن أبان بن
ّ
ِ
فإن ذكر صالح بن سعيد مع أيب سعيد القماّ طّ ،
تغلب[ .الحظ :الكايف ،70/1 :حّ ]8
يدل عىل
أن املعروف هبذه الكنية غريه ،وإن مل يكن هلذا النزاع أثرّ ،
ّ
فإن كلاًّ منهام ثقة ،عىل ما عرفت من=
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ّ
املسرتق ،بتشديد القاف.
[ ]7أبو داوود
اسمه سليامن بن سفيان(((.
[ ]8البقباق
عيل بن إبراهيم» .معجم رجال احلديث-73/10 :
=وقوع صالح بن سعيد يف أسناد تفسري ّ
 ،74الرقم.5819 :

الرجال ،349-348/11 :الرقم.406 :
وقريب منه يف كالم املح ّقق
ّ
التسرتي .قاموس ِّ

أقول :ويشهد لذلك رواية ابن سنان ،عن أيب سعيد القماّ ط .الحظ :الكايف ،345/2 :ح،5
 ،184/4ح ،3كامل الزيارات ،67 :ح ،70 ،1ح ،173 ،6ح ،266 ،12ح ،267 ،2ح،3
التوحيد ،339 :ح ،8ثواب األعامل ،19 :اخلصال ،421/2 :ح ،19معاين األخبار،154 :
ح ،1علل الشـرائع ،429/2 :ح ،604/2 ،1ح ،75هتذيب األحكام ،355/2 :ح،56
 ،254/7ح.21
وابن سنان هو راوي كتاب خالد ال صالح ،ومل نجد رواية عبيس بن هشام عن أيب سعيد القماّ ط.
بل ما ورد من رواية عبيس فهي عن صالح بن سعيد .الحظ :الكايف ،604/2 :ح ،6هتذيب
األحكام ،35/6 :ح.18

فضلاً عن ذلك أنّا مل نجد رواية عن خالد بن سعيد بعنوان( :خالد بن سعيد) بخالف صالح
أن خالدً ا مذكور بكنيته وأ ّما صالح فمذكور باسمه ،إلاّ ّ
ابن سعيد ،فالظاهر ّ
الس ّيد األستاذ
أن ّ
ّ
واستدل
الزنجاين ُمدّ ظ ّله ذهب إلی أنّه صالح بن سعيد ،بل إنّه ال وجود خلالد بن سعيد أصلاً ،
ّ
علی ذلك ّ
بأن أيب سعيد ليس من الكنی الرائجة كأيب جعفر وأيب احلسن ،وهكذا التسمية باسم
وحممد واحلسن واحلسني يف الشيوع ،فوجود راويني من الكوفة بكنية
عيل
ّ
سعيد ليس بمثابة ّ
ّ
واحدة وشغل واحد يف عرص واحد
ولكل منهام كتاب غريب جدًّ ا ،فإذا كان األمر كذلك فالبدّ
من القول بتحريف أحدمها ،والظاهر ّ
املحرف خالد بن سعيد؛ ألنّه مل يرد هبذا العنوان
أن العنوان ّ
ال يف رجال الشيخ وال يف سند الروايات ،بخالف صالح بن سعيد ،فذكره الشيخ يف رجاله
وورد هبذا العنوان يف األسانيد ،فمن املحتمل جدًّ ا وقوع التحريف يف مصدر الذي ينقل عنه
َّجاشـي ،ف ُبدِّ ل صالح بخالد ،فذكر الن
الن
َّجاشـي خالد بن سعيد كام وجده يف هذا املصدر.
ّ
ّ
كتاب النكاح.4034-4033/11 :

َّجاشـي ،الرقم.485 :
الكش ،319 :الرقم ،577 :رجال الن
ّ
((( رجال ّ يّ
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اسمه الفضل(((.

[ ]9أبو عبيدة ّ
احلذاء

اسمه زياد(((.
[ ]10ابن محدون الكاتب
اسمه أمحد بن إبراهيم(((.
الصفواين
[]11
ّ

حممد بن أمحد بن أيب((( عبد اهلل((( بن قضاعة(((.
اسمه ّ
احلجال
[ّ ]12

حممد(((.
اسمه عبد اهلل بن ّ
[ّ ]13
الوشاء

عيل(((.
اسمه احلسن بن ّ
الطوسـي،
َّجاشـي ،الرقم ،843 :رجال
الكش ،336 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الربقي ،34 :رجال ّ يّ
الرقم.3858 :
الطوسـي ،الرقم.2762 :
َّجاشـي ،الرقم ،449 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم ،5820 :الفهرست ،الرقم.83 :
َّجاشـي ،الرقم ،230 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
((( مل ترد يف (عة)« :أيب» ،وهو الصوابّ .إال ّ
موافق جلميع النُسخ التي بني أيدينا.
أن ما أثبتناه
ٌ
((( (ح)« :عبيد اهلل» .والصواب ما يف املتن.
َّجاشـي ،الرقم ،1050 :الفهرست ،الرقم.600 :
((( رجال الن
ّ
الطوسـي ،الرقم،5332 :
َّجاشـي ،الرقم ،595 :رجال
الربقي ،55 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الفهرست ،الرقم.439 :
الطوسـي ،الرقم،5665 ،5244 :
َّجاشـي ،الرقم ،80 :رجال
الربقي ،51 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الفهرست ،الرقم.202 :
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األشعري
عيل
ّ
[ ]14أبو ّ

القم ّيني(((.
حممد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك ،شيخ ّ
اسمه ّ
[ ]15الن َّْو َف ّيل

كوين ،اسمه احلسني بن يزيد(((.
الذي يروي عنه َّ
الس ّ

ري
[ ]16ال َبز َْو َف ّ

اسمه احلسني بن سفيان ،أبو عبد اهلل(((و(((.
العمركي
[]17
ّ

عيل
البوفكي(((و(((.
ّ
عيل بن جعفر ،اسمه ّ
يروي عن ّ

حممد بن أيب الصهبان
[ّ ]18
حممد بن عبد اجل ّبار(((.
هو ّ
كوين
الس ّ
[َّ ]19

َّجاشـي ،الرقم.905 :
((( رجال الن
ّ

عيل إلاّ ّ
عيل
حممد بن عيسى بن عبد اهلل
ّ
أقولّ :
أن املراد من أيب ّ
األشعري ،وإن كانت كنيته أبا ّ
األشعري يف أسانيد الروايات هو أمحد بن إدريس ،كام ال خيفی.
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،77 :الفهرست ،الرقم.234 ،38 :
((( رجال الن
ّ
حممد» .كام أنّه جاء هذه الكنية يف النسخة املطبوعة للعنوان الالحق ،ففيه« :أبو
((( (عة)« :أبو ّ
العمركي».
حممد
ّ
ّ
علـي
َّجاشـي ،الرقم ،162 :رجال
((( رجال الن
الطوسـي ،الرقم ،6092 :وفيهام« :احلسني بن ّ
ّ
ّ
بن سفيان».
«الربمكي»ّ .إال ّ
أن ما أثبتناه موافق ملا يف املصادر.
((( (هـ ،ح ،ش ،س ،عش ،ب ،م):
ّ
الطوسـي ،الرقم.5864 :
َّجاشـي ،الرقم ،828 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم ،6366 ،5765 :الفهرست ،الرقم.631 :
((( رجال
ّ
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اسمه إسامعيل بن أيب((( زياد(((.
الشامي
[ ]20أبو الربيع
ّ
اسمه خليد((( بن أوفی(((.
[ ]21أبو اجليش
اسمه مظ ّفر(((.
[ ]22أبو مهام
اسمه إسامعيل بن مهام(((.
الكناين
[ ]23أبو الصباح
ّ
اسمه إبراهيم بن نعيم(((.
[ ]24أبو الفضل احلنّاط
((( (س) :مل ترد« :أيب» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف املصادر.
الطوسـي ،الرقم ،1788 :الفهرست،
َّجاشـي ،الرقم ،47 :رجال
الربقي ،28 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم.38 :
((( (ش ،م ،ت ،س ،عش ل)« :خليل»( ،ح)« :اخلليل» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف
املصادر.
الطوسـي ،الرقم ،1388 :وفيه« :خالد بن أوىف أبو
َّجاشـي ،الرقم ،403 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
الشامي ،ولكن نقل ابن داوود عنه كام يف املتن» .رجال ابن داوود ،141 :الرقم:
العنزي
الربيع
ّ
ّ
.563
البلخي».
حممد بن أمحد أبو اجليش
((( رجال الن
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،1130 :وفيه« :مظ ّفر بن ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم.5209 :
َّجاشـي ،الرقم ،62 :رجال
الربقي ،51 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم،1230 :
َّجاشـي ،الرقم ،24 :رجال
الكش ،350 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ يّ
الفهرست ،الرقم.840 :
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اسمه سامل(((و(((.
احلاج
[ ]25أبو حنيفة سائق
ّ
اسمه سعيد بن بيان(((و(((.
[ ]26أبو خدجية
هو سامل بن مكرم(((.
الكاهيل
[]27
ّ

هو عبد اهلل بن حييى(((.
الساباطي
[]28
ّ

اسمه عمرو بن سعيد(((.
((( الشهيد« :تقدّ م يف املمدوحني ّ
أن اسمه «سلم» بغري ألف».
الطوسـي ،الرقم ،2900 :وفيه« :سلم ،أبو الفضيل،
َّجاشـي ،الرقم ،508 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
الكويف ،احلنّاط».
ّ
((( (ح)« :سنان»( .ش ،س ل)« :بنان» .والصواب ما يف املتن؛ ألنّه املوافق ملا يف املصادر.
الطوسـي،
احلاج» .رجال
َّجاشـي ،الرقم ،476 :وفيه« :سعيد بن بيان أبو حنيفة سابق
((( رجال الن
ّ
ّ
ّ
الرقم.2807 :
الطوسـي ،الرقم،2878 :
َّجاشـي ،الرقم ،501 :رجال
الكش ،352 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ يّ
الفهرست ،الرقم.337 :
الربقي ،22 :رجال ّ
الطوسـي،
َّجاشـي ،الرقم ،580 :رجال
ـي ،401 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
الكش ّ
ّ
الرقم ،5090 :الفهرست ،الرقم.442 :
((( ّ
املدائني .الحظ :رجال ّ
َّجاشـي،
ـي ،612 :رجال الن
إن الذي عثرنا عليه عمرو بن سعيد
ّ
الكش ّ
ّ
الرقم ،767 :الفهرست ،الرقم.488 :
الساباطي فهو عماّ ر بن موسیّ ،
ولعل األمر اشتبه علی العلاّ مة؛ وذلك لكثرة وجود=
وأ ّما
ّ
401

[ ]29عمرو((( بن ثابت
هو عمرو((( بن أيب املقدام(((.
األنصاري
[ ]30أبو أ ّيوب
ّ
اسمه خالد بن زيد(((و(((.

النخعي
[]31
ّ

اسمه أ ّيوب بن نوح((( ،وجييء لغريه(((.
[ ]32سعدان بن مسلم
هو عبد الرمحن بن مسلم(((.
(((
النهدي
[ ]33محدان
والقالنيس
ّ
ّ

الساباطي .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف:
املدائني يف أساين عماّ ر بن موسی
=عمرو بن سعيد
ّ
ّ
 ،257/1ح ،9/3 ،4ح ،17/3 ،5ح ،38/3 ،11 ،18/3 ،4ح ،59/3 ،17ح،82/3 ،5
ح ،100/3 ،5ح ،104/3 ،3ح ،149/3 ،1ح ،154/3 ،10ح ،159/3 ،2ح.12
الرجالية.
((( (م ،عش ،ح ،ش)« :عمر» .والصواب ما يف املتن ملوافقته مع ما يف املصادر ِّ
((( (م ،ح ،ت ،عة)« :عمر» .الحظ :اهلامش السابق.
الطوسـي ،الرقم.3797 ،3470 :
َّجاشـي ،الرقم ،777 :رجال
الربقي ،16 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
((( (ش)« :يزيد» .وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا يف املصادر.
الطوسـي ،الرقم.547 ،223 :
الكش ،38 :الرقم ،77 :رجال
((( رجال
ّ
ّ
الربقي ،2 :رجال ّ يّ
َّجاشـي ،الرقم.254 :
((( رجال الن
ّ
ّ
األردبييل« :وحيتمل أن يطلق عىل خرض بن مسلم ،وسليامن بن عمرو بن عبد اهلل ،وسيف
((( قال
وعيل بن احلكم» .جامع الرواة.154/8 :
ابن عمرية،
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،515 :الفهرست ،الرقم:
الربقي ،24 :وفيه« :عبد الرحيم» ،رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
.336
«النهني».
اخلراسانـي:
(((
ّ
ّ
402

أيضا(((،
حممد بن أمحد((( ،ويقال
القالنسـي للحسني بن املختار ً
ّ
كالمها عبارة عن ّ

ولغريه(((.

الشاذاين
[]34
ّ
أيضا شاذان بن نعيم(((.
حممد بن أمحد بن نعيم((( ،وهو ً
هو ّ
[ ]35أبو اخل ّطاب

وحممد بن أيب زينب(((.
ملعون ،يقال له :مقالصّ ،
الروايس
[]36
ّ

حممد بن احلسن بن أيب سارة(((.
اسمه ّ
[ ]37أبو سمينة
القريش ،ضعيف(((.
عيل بن إبراهيم
اسمه ّ
ّ
حممد بن ّ
[ ]38أبو اجلوزاء

الغضائري ،96 :الرقم.143 :
الكش ،530 :رجال ابن
ّ
((( رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم،4972 ،2211 :
َّجاشـي ،الرقم ،123 :رجال
الربقي ،26 :رجال الن
((( رجال
ّ
ّ
ّ
الفهرست ،الرقم.205 :
الطوسـي ،الرقم،2558 :
َّجاشـي ،الرقم ،388 :رجال
القالنسـي .رجال الن
((( مثل خالد بن ما ّد
ّ
ّ
ّ
القالنيس».
الطوسـي ،الرقم ،2555 :وفيهام« :خالد بن زياد
الربقي ،31 :رجال
رجال
ّ
ّ
ّ
الطوسـي ،الرقم5897 :
الكش ،533 :رجال
ّ
((( رجال ّ يّ
الكش ،87 :الرقم ،485 ،141 :الرقم.917 :
((( الحظ :رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم.4321 :
الكش ،290 :رجال
((( رجال
ّ
ّ
الربقي ،20 :رجال ّ يّ
الطوسـي ،الرقم.4038 :
َّجاشـي ،الرقم ،883 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.894 :
الغضائري ،94 :الرقم ،134 :رجال الن
((( رجال ابن
ّ
ّ
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هو من ّبه بن عبد اهلل ،ثقة(((.

مي
[ ]39أبو بكر َ
ض ّ
الـح رْ َ

حممد ،أخذت ذلك من كتاب من ال حيرضه الفقيه(((.
اسمه عبد اهلل بن ّ
الطاطري
[]40
ّ

(((
الطاطري عن((( يوسف بن إبراهيم(((.
عيل بن احلسن(((و((( ،ويقال
ّ
اسمه ّ

[ ]41أبو مجيلة

املفضل((( بن صالح(((.
هو ّ
[َ ]42ح ْفص بن أيب ولاّ د

هو َح ْفص بن سامل(.((1

َّجاشـي ،الرقم.1129 :
((( رجال الن
ّ
((( من ال حيرضه الفقيه ،456/4 :املشيخة.
((( (هـ ،ش)« :احلسني» .والصواب ما أثبتناه ملوافقته مع ما يف املصادر.
الطوسـي ،الرقم ،5085 :الفهرست ،الرقم.391 :
َّجاشـي ،الرقم ،667 :رجال
((( رجال الن
ّ
ّ
((( (ش)« :يقول».
((( كذا يف النسخ التي بأيدينا ّ
األردبيلـي ً
نقال عن اخلالصة.
ولعل الصواب( :علی) ،كام ذكره
ّ
الحظ :جامع الرواة.128/8 :
الطوسـي ،الرقم.4842 :
((( رجال
ّ
((( (س)« :الفضل»( .ح)« :فضل» .والصواب ما أثبتناه؛ ملوافقته مع ما يف املصادر.
الكش ،194 :الرقم ،343 :رجال ابن
((( رجال
الربقي ،34 :وفيه« :أبو مجيل» ،رجال
ّ
ّ يّ
الطوسـي ،الرقم ،4541 :الفهرست ،الرقم.765 :
الغضائري ،88 :الرقم ،118 :رجال
ّ
ّ
مكرر ،والعبارة مغلوطة ،وقد تقدّ م أبو والد احلنّاط ،اسمه
(((1
ّ
اخلراسانـي« :الظاهر أنّه ّ
َح ْفص .ولع ّله أخذ ذلك عن الصدوقيف أسانيد الفقيه ،فإنّه ذكر ّأولاً طريقه إىل َح ْفص بن
ثم إىل ابن أيب ولاّ د احلنّاط َح ْفص بن سامل موىل بني خمزوم .ويف املنهج=:
أيب والد ابن ساملّ ،
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الفائدة الثانية
ذكر الشيخ ،وغريه يف كثري من األخبار سعد بن عبد اهلل عن أيب جعفر((( ،واملراد

حممد بن عيسى(((.
بأيب جعفر هنا هو أمحد بن ّ

أيضا يف بعض األخبار احلسن بن حمبوب عن أيب القاسم((( ،واملراد به معاوية
ويرد ً

ابن عماّ ر(((.

املامقاين :أبو ولاّ د احلنّاط
=يقال أبو ولاّ د احلناط َح ْفص بن سامل .وقيل :ابن يونس .وقال
ّ
اآلجر ّي َح ْفص بن يونس جمهول» .منهج املقال:
هو َح ْفص بن سامل ثقة ،وأبو ولاّ د احلنّاط
ّ
 ،320-318/4تنقيح املقال (ط ق).353/1 :
((( وعلی سبيل املثال الحظ :هتذيب األحكام ،171/1 :ح ،256/1 ،61ح،302/1 ،29
ح ،91/2 ،47ح ،145/2 ،107ح ،156/2 ،25ح ،191/2 ،68ح،196/2 ،53
 ،224/2ح ،229/2 ،93ح.110
العالمة( :ذكره الشيخ وغريه) قد يشكّل ّ
«إن قول ّ
((( قال حفيد الشهيدّ :
حممد بن يعقوب يف
بأن ّ
حممد بن عمر بن
الكايف يف باب تاريخ مولد الصادق قال  :سعد بن عبد اهلل ،عن أيب جعفر ّ
سعيد ،عن يونس بن يعقوب .والظاهر ّ
أن أبا جعفر هذا هو الز ّيات ،إلاّ أنهّ م مل يذكروا كنيته بأيب
جعفر .ولوال اتّفاق نُسخ الكايف التي رأيناها الحتمل كونه بن عثامن وعمر تصحيف ،فيكون
العمري ،فإنّه يكنّى بأيب جعفر وسعد يروي عنه ،فقد حيتمل ّ
أن يكون
حممد بن عثامن بن سعيد
ّ
ّ
مراد العلاّ مة ّ
أن أبا جعفر مع اإلطالق ما ذكره ،والتقييد حكم آخر ،فتأ ّمل» .استقصاء االعتبار:
.171/1
الكش ،46 :الرقم.96 :
((( وعلی سبيل املثال الحظ :رجال ّ يّ
أيضا .الحظ :رجال ابن داوود .557 :هذا ولكن قال الصدوق يف
((( وهكذا أفاد ابن داوودً 
املشيخة يف بيان الطريق إىل معاوية بن وهب« :و ما كان فيه عن معاوية بن وهب ،فقد رويته عن
حممد بن عيسى ،عن احلسن
حممد بن حييى الع ّطار ،عن أمحد بن ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
ّ
حممد بن ّ
الكويف» .من ال حيرضه الفقيه.440/4 :
ابن حمبوب ،عن أيب القاسم معاوية بن وهب ال َب َج ّيل
ّ
الرجال.147/10 :
والحظً :
أيضا قاموس ِّ
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الفائدة الثالثة

(((

((( اعلم ّ
الرواية عن مجاعة بواسطة عدّ ة من أصحابنا فوقع الكالم يف املراد من:
أن
الكليني قد أكثر ِّ
ّ
«عدّ ة من أصحابنا» .وهي تار ًة يف ّأول السند وهو األكثر وأخری يف وسطه .الحظ :تفصيل
البغدادي وكتابه الكايف تأليف ثامر هاشم حبيب،357-348 :
الكليني
ذلك يف كتاب الشيخ
ّ
ّ
اري.550-469 :
الكليني والكايف تأليف الشيخ عبد الرسول الغ ّف ّ
ّ

مهها ثالثة:
ولكن أ ّ

األشعري.
أ .عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن عيسى
ّ
الربقي.
حممد
ّ
ب .عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
اآلدمي.
ج .عدّ ة من أصحابنا عن سهل بن زياد
ّ

الكلينيّ :
فقال الن
«كل ما كان يف كتايب (عدّ ة
الكليني :قال أبو جعفر
َّجاشـييف رجاله يف ترمجة
ّ
ّ
ّ
الكميذاين،
وعيل بن موسى
حممد بن حييى،
حممد بن عيسى) فهم ّ
من أصحابنا عن أمحد بن ّ
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم:
وعيل بن إبراهيم بن هاشم» .رجال الن
وداوود ابن كورة ،وأمحد بن إدريس،
ّ
ّ
.1026

الكليني يف كتابه الكايف يف أخبار
حممد بن يعقوب
ّ
احلل :قال الشيخ الصدوق ّ
وقال العلاّ مة يّ ّ
حممد بن عيسى) ،إلی آخر ما قال يف هذه الفائدة.
كثرية( :عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ

الطهراينيف ذيل التعريف بكتاب االستبصار فيام اختلف من األخبار للشيخ
قال املح ّقق
ّ
الطوسـي ،وأنّه توجد يف خزانة كتب الشيخ هادي آل كاشف الغطاء نسخة مقابلة ّ
بخط الشيخ
ّ
ّ
حممد بن
عيل بن جعفر
الطوسـي وهذه النسخة
ّ
املشهدي والد الشيخ ّ
ّ
بخط الشيخ جعفر بن ّ
ّ
ّ
الطوسـي
املشهدي مؤلف املزار :كتب عىل ظهر النسخة فائدة منقولة عن خط الشيخ
جعفر
ّ
ّ
الغضائري يف تعيني رجال العدّ ة الذين يعبرّ عنهم ثقة
حكاية عن أستاذيه الشيخ املفيد وابن
ّ
الكليني يف كتابه الكايف بقوله« :عدّ ة من أصحابنا».
اإلسالم
ّ
نص لفظه« :وجدت ّ
الطوسـي سألت
بخط الشيخ السعيد أيب جعفر
ثم قال يف اهلامش :وإليك ّ
ّ
ّ
حممد بن النعامن
احلارثي وأبا عبد اهلل احلسني بن عبيد اهلل
ّ
حممد بن ّ
الشيخ السعيد أبا عبد اهلل ّ
الكليني( :عدّ ة من أصحابنا) يف كتاب الكايف ورواياته فقاال :ك ّلام كان
الغضائري عن قول
ّ
ّ

الكميذاين
وعيل بن موسى
حممد بن حييى
حممد بن عيسى فإنّام هم ّ
عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
ّ
ّ
وعيل بن إبراهيمّ .
وكل
يعني ّ
القم ّي؛ ألنّه اسم قم بالفارسية وداوود بن كورة ،وأمحد بن إدريسّ ،
حممد=
عيل بن إبراهيم
حممد بن خالد
وعيل بن ّ
ّ
ما كان عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
ّ
الربقي فهم ّ
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الكليني يف كتابه الكايف يف أخبار كثرية :عدّ ة
حممد بن يعقوب
ّ
قال الشيخ الصدوق ّ

حممد
حممد بن عيسى ،قال :واملراد بقويل عدّ ة من أصحابناّ :
من أصحابنا عن أمحد بن ّ
وعلـي بن
الكمنداين وداوود بن كورة((( وأمحد بن إدريس
وعيل بن موسى
ابن حييى
ّ
ّ
ّ

وعيل بن احلسني» .الذريعة14/2 :ـ15
وحممد بن عبد اهلل
ّ
احلمرييّ ،
=ماجيلويه ّ
وحممد بن جعفر ّ
التسرتيّ 
الربوجردي وقريب منه يف كالم املح ّقق
الس ّيد
عيل بن
ّ
ّ
ثم إنّه ذكره ّ
وهامشهّ .
أن ّ
حممد بن ماجيلويه بن أيب القاسم
عيل بن ّ
حممد بن عبد اهلل يف عدّ ة أمحد بن ّ
ّ
حممد بن خالد هو ّ
حممد بن خالد
بن
أمحد
بنت
وابن
،
الربقي
ي
القم
احلسن
أبو
،
احلناين
عمران
بن
بندار
بن
اهلل
عبد
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
مصحف ،وصوابه :ابن ابنته .كام أنّه ذكر ّ
الربقيّ ،
أن أمحد بن
وأن ابن ُأذينة يف العبارة املحك ّية
ّ
ّ
وهم ،وصوابه :ابن ابنه،
أبيه
ابن
أو
ة
ي
أم
ابن
فقوله:
،
الربقي
أمحد
نافلة
هو
ا
أيض
فيها
اهلل
عبد
ً
ّ
ٌ
ّ
الرجال.354/12 :
ّ
ثم النون» .جتريد أسانيد الكايف ،59/1 :قاموس ِّ
باملوحدة ّ
ويشهد لذلك ما ورد يف بعض األسانيد:

الربقي عن
أ .ما ورد يف أمايل املفيد« :أمحد بن عبد اهلل قال :حدّ ثنا جدّ ي أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
للطويس ،88 :ح.44
أبيه» .األمايل ،317 :ح .1ومثله يف األمايل
ّ

«عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل
ب .ورد يف مواضع كثرية من أمايل الصدوقّ :
الربقي قال حدّ ثنا أيب عن جدّ ه أمحد بن أيب عبد اهلل» .األمايل ،14 :ح ،35 ،5ح،56 ،10
ّ
ح ،181 ،7ح ،202 ،5ح ،206 ،15ح ،254 ،6ح ،269 ،5ح ،285 ،18ح،323 ،1
ح ،379 ،10ح ،461 ،7ح ،483 ،8ح ،494 ،8ح ،511 ،13ح ،546 ،6ح،611 ،15
ح ،658 ،9ح ،672 ،10ح .3وهكذا احلال يف كتبه األخری .وعلی سبيل املثال الحظ:
التوحيد ،99 :ح ،103 ،6ح ،401 ،18ح ،5فضائل األشهر الثالثة ،54 :ح،117 ،32
ح ،112معاين األخبار ،107 :ح ،302 ،1ح.1

عيل بن نوح قال :حدّ ثنا
حممد بن خالد
ج .ذكر الن
ّ
َّجاشـي يف ترمجة ّ
ّ
الربقي« :أخربنا أمحد بن ّ
حممد بن خالد
احلسن بن محزة
ّ
الطربي قال :حدّ ثنا أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل ّ
َّجاشـي ،الرقم:
الربقي قال :حدّ ثنا أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه بجميع كتبه» .رجال الن
ّ
ّ
.898
الرجالية.
((( (ح ،هـ ،عش ،ت ،س)« :كوزة» .والصواب ما أثبتناه ،فإنّه
َ
املعنون يف املصادر ِّ
الطوسـي ،الرقم ،6128 :الفهرست ،الرقم:
َّجاشـي ،الرقم ،416 :رجال
الحظ :رجال الن
ّ
ّ
 .282كام ّ
َّجاشـي نقل هذا األمر عن
أن الن
الكليني وفيه ما أثبتناه يف املتن .الحظ :رجال=
ّ
ّ
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إبراهيم بن هاشم ،وقال :ك ّلام ذكرته يف كتايب املشار إليه (عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن

حممد بن عبد اهلل بن ُأ َذينة وأمحد
حممد بن خالد
وعيل بن ّ
ّ
ّ
(عيل بن إبراهيم ّ
الربقي) ،فهمّ :
ُ (((
وعلـي بن احلسن) .قالُّ :
وكل ما ذكرته يف كتايب املشار إليه (عدّ ة
ابن عبد اهلل بن أب ّية
ّ

وحممد بن أيب عبد اهلل،
حممد بن علاّ نّ ،
(عيل بن ّ
من أصحابنا عن سهل بن زياد) ،فهمّ :
الكليني).
وحممد بن عقيل
ّ
وحممد بن احلسنّ ،
ّ

الفائدة الرابعة
حممد بن أمحد بن حييى ما رواه
حممد بن احلسن بن الوليد من رواية ّ
استثنى ّ

داين ،أو ما رواه عن رجل ،أو يقول (((:بعض أصحابنا ،أو:
عن ّ
حممد بن موسى اهل َ ْم ّ
حممد بن حييى
اجلامورانـي ،أو :عن أيب عبد
الرازي
املعاذي((( ،أو :عن أيب عبد اهلل
ّ
ّ
عن ّ
ّ
عيل
اهلل الس ّي ّ
اري ،أو :عن يوسف بن السخت ،أو :عن وهب بن من ّبه ،أو :عن أيب ّ
عيل بن أيب سمينة ،أو :يقول
النيسابوري ،أو :عن أيب حييى
ّ
الواسطي ،أو :عن ّ
ّ
حممد بن ّ
يف حديث ،أو :كتاب ومل ِ
حممد بن عيسى
أروه ،أو :عن سهل بن زياد
اآلدمي ،أو :عن ّ
ّ
(((
حممد بن ّ
اهلمدانـي ،أو :عبد
عيل
ابن عبيد بإسناد منقطع ،أو :عن أمحد بن هالل ،أو:
ّ
ّ

الرازي ،أو :أمحد بن احلسني بن سعيد ،أو:
الشامي ،أو :عبد اهلل بن أمحد
حممد
ّ
ّ
اهلل بن ّ

حممد
أمحد بن بشري
حممد بن هارون ،أو :عن ممويه بن معروف ،أو :عن ّ
الربقي ،أو :عن ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.1026 :
=الن
ّ
((( (م ،عة)« :أم ّية»( .ح)« :أذينة»ّ .
حمرف.
وكل ذلك وكذا ما أثبتناه وف ًقا ألكثر النُسخ التي بأيدينا ّ
حررنا يف هامش صدر الفائدة.
الحظ :ما ّ
((( (عة) زيادة« :عن».
«املعادي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ح ،ش ،س):
ّ
((( (م ،عة) زيادة« :عن».
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اللؤلؤي ،وما يرويه عن
ابن عبد اهلل بن مهران ،أو :ما ينفرد به احلسن((( بن احلسني
ّ
الدمشقي.
حممد
ّ
حممد بن مالك ،أو يوسف بن احلارث ،أو :عبد اهلل بن ّ
جعفر بن ّ

حممد بن احلسن بن الوليد
قال أبو الع ّباس بن نوح :وقد أصاب شيخنا أبو جعفر ّ

حممد بن عيسى بن عبيد ،فام
يف ذلك ك ّله ،وتبعه أبو جعفر بن بابويه عىل ذلك إلاّ يف ّ
أدري ما را َب ُه((( فيه؛ ألنّه كان عىل ظاهر العدالة والثقة(((.

((( (ش)« :احلسني» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ح)« :رأيته»( .م ،ش)« :رأيه» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
َّجاشـي ،الرقم .939 :وقريب منه يف الفهرست ،الرقم ،623 :إلاّ ّ
أن الشيخ نقل
((( رجال الن
ّ
عيل بن احلسني بن بابويه دون ابن الوليد ،والوجه يف ذلك اختالف
االستثناء عن ّ
حممد بن ّ
َّجاشـييف مستندمها ،فالظاهر ّ
الشيخوالن
أن مستند الشيخ هو فهرست الصدوق ،ولكن
ّ
مستند الن
َّجاشـي بتحقيقنا .وكيفام
َّجاشـيهو فهرست ابن الوليد .الحظ :مقدّ مة رجال الن
ّ
ّ
املهم يف املقام البحث حول مفهوم االستثناء.
كانّ ،
واعلم ّ
أن البحث هنا عن جهتني:

األولی :داللة االستثناء بمفهوم املوافقة علی ضعف املستثنني:

أ ّما داللة االستثناء علی التضعيف فعن احلاويّ :
أن استثناء أولئك اجلمع ال يقتيض الطعن فيهم؛
ّ
حممد بن عيسى حيث ق ّيد روايته بإسناد منقطع .الحظ:
أعم من الطعن ،الس ّيام ّ
الرواية ّ
ألن ر ّد ِّ
تنقيح املقال (ط ق).76/2 :
التسرتي قال« :هل الطعن أخضـر أو أمحر؟! وليس االستثناء إلاّ لضعفهم .كيف!
ولكن املح ّقق
ّ
رصح ابن بابويه ّ
حممد بن عيسى معهم
بأن مرو ّياهتم ختليط،
ّ
وتعجب ابن نوح من استثناء ّ
وقد ّ
األئمة ّ
حممد بن
ورصح الشيخ يف رجاله يف َمن مل يرو عن
مع كونه ظاهر العدالة والوثاقة
بأن ّ
ّ
ّ
وحممد بن عبد اهلل بن مهران الذين روى
حييى
ّ
وحممد بن هارون ّ
عيل اهل َ ْمداين ّ
املعاذيّ ،
وحممد بن ّ
حممد بن عيسى ّ
فألن أكثر ما رواه هو
حممد بن أمحد بن حييى ضعفاء .وأ ّما وجه تقييد رواية ّ
عنهم ّ
خمتص بام مل يكن له فيها رشيك .يوضح ذلكّ :
أن ابن الوليد
رواه غريه ،فعدم العمل بام روى عنه ّ
أيضاّ :
حممد
قال يف كتب يونس ً
يتفرد ّ
حممد بن عيسى بروايتها عنه صحيحة) ،ومل ّ
يتفرد ّ
(إن ما مل ّ
أيضا بذلك ،ويأيت يف
ابن عيسى بتقييد رواياته بعدم اإلنفراد ،فق ّيدوا روايات احلسن
اللؤلؤي ً
ّ
حممد بن أورمة ّ
أن ك ّلام كان يف كتبه ممّا يوجد يف كتب احلسني بن سعيد وغريه فإنّه يعتمد عليه=،
ّ
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ّ
الرجال ،89-88/9 :الرقم .6420 :فنقول زيادة
تفرد به مل جيز العمل به» .قاموس ِّ
=وكل ما ّ
علی ذلك :اعلم ّ
أن االستثناء علی قسمني مطلق ومق ّيد .فظاهر الشيخ أنّه فهم من االستثناء

التضعيف سواء كان االستثناء بقول مطلق أو كان االستثناء مق ّيدً ا .فمن ض ّعفهم الشيخ مستندً ا
إلی ذلك االستثناء االستثناء فيهم بقول مطلق هم:
الطوسـي ،الرقم.5973 :
أ .أمحد بن احلسني بن سعيد .رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5974 :
الربقي .رجال
ب .أمحد بن بشري
ّ
ّ

الطوسـي ،الرقم.6263 :
املعاذي .رجال
حممد بن حييى
ّ
ّ
جّ .

الطوسـي ،الرقم.6264 :
داين .رجال
ّ
دّ .
عيل اهل َ ْم ّ
حممد بن ّ
الطوسـي ،الرقم.6265 :
حممد بن هارون .رجال
ّ
هـّ .

الطوسـي ،الرقم.6266 :
و .ممويه .رجال
ّ

الطوسـي ،الرقم.6263 :
حممد بن عبد اهلل بن مهران .رجال
ّ
زّ .

ومن الذين ض ّعفهم مع ّ
أن االستثناء فيهم كان مق ّيدً ا:

الطوسـي ،الرقم.6110 :
أ .احلسن بن احلسني اللؤلؤي .رجال
ّ
الطوسـي ،الرقم.5758 :
حممد بن عيسی بن عبيد .رجال
ّ
بّ .

اللؤلؤي ّ
إلاّ ّ
أن االستثناء املطلق مالزم للتضعيف
َّجاشـي يف ترمجة احلسن بن احلسني
أن ظاهر الن
ّ
ّ
دون االستثناء املق ّيدّ ،
َّجاشـي،
َّجاشـي قال فيه« :ثقة كثري الرواية» .الحظ :رجال الن
فإن الن
ّ
ّ
الرقم .83 :مع ّ
اللؤلؤي .ويمكن
أن من مستثنيات نوادر احلكمة ما ينفرد به احلسن بن احلسني
ّ
الواسطي،
أيضا يف ترمجة أيب حييی سهيل بن زياد
استظهار عدم املالزمة مطل ًقا من الن
َّجاشـي ً
ّ
ّ
ثم قال« :وقال بعض أصحابنا :مل يكن سهيل ّ
ّ
فإن الن
بكل
ّ
َّجاشـيقال فيه« :شيخنا املتك ّلم»ّ ،
َّجاشـي ،الرقم .513 :فالظاهر ّ
أن هذا التضعيف من جهة
الثبت يف احلديث» .الحظ :رجال الن
ّ
استثنائه من نوادر احلكمة واالستثناء فيه ،وإن كان بقول مطلق ولكن الن
َّجاشـي مل يفهم منه
ّ
التضعيف وقال« :شيخنا املتك ّلم ،»فتأ ّمل.
احلق هنا مع الشيخ ،وبيان ذلك:
ولكن نقول ّ

كون االستثناء املذكور فهرست ًّيا ،ومعنی ذلك ّ
أن نظر األصحاب يف العمل بالروايات إلی مصدر
مشهورا بني الطائفة أو كان راويه ثقة ،فإذا مل يكن
الرواية ،فال بدّ يف ذلك إ ّما أن يكون املصدر
ً
مشهورا أو مل يكن راويه ثقة فال يمكن التعويل واالعتامد علی رواياته .فنظر ابن الوليد=
املصدر
ً
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حممد بن عيسی عن يونس إلی ّ
متفرد هبا ،فليست يف االشتهار
حممد بن عيسی ّ
أن ّ
=يف روايات ّ
علی حدّ سائر روايات يونس ،فبنا ًء عليه كان ابن الوليد استثنی من روايات كتاب نوادر احلكمة
حممد بن عيسی هبا ،ولكن أورد عليه ابن نوح ّ
كتفرد
تفرده ّ
حممد بن عيسی ثقة فليس ّ
بأن ّ
تفرد ّ
ما ّ
حممد بن عيسی،
الضعفاء غري مقبول ،فهذا االستثناء وإن كان مق ّيدً ا إلاّ أنّه يستظهر منه ضعف ّ
ٍ
بقول مطلق.
ومنه يظهر احلال يف االستثناء
الثانية :داللة االستثناء بمفهوم املخالفة علی وثاقة غري املستثنني:

إنّه ذهب بعضهم إلی اعتبار ّ
حممد بن أمحد بن حييی ،ومل يكن ممّن استثناه ابن
كل َمن يروي عنه ّ
حممد بن أمحد بن حييی عنه؛ ّ
ألن اقتصار ابن الوليد علی ما ذكره من موارد
الوليد من روايات ّ
حممد بن أمحد بن حييی غري املوارد املذكورةّ .أول
االستثناء يكشف عن اعتامده علی مجيع روايات ّ
متسك هبذا إلثبات وثاقة الرواة هو الس ّيد الداماد حيث قال يف تعليقته علی االستبصار:
من ّ
حممد بن أمحد بن حييى كام هو طريق الشيخ إليه يف
«موسى بن جعفر
ّ
البغدادي يروي عنه ّ
حممد بن احلسن بن الوليد إ ّياه يف املستثنني من رجال نوادر احلكمة
الفهرست ،وعدم إدخال ّ
ّ
يدل عىل كونه صحيح احلديث» .التعليقة عىل االستبصار.17 :
الكاظميّ :
«إن أقىص ما استثني عليه روايته عن أولئك الثامنية عشـر أو العشـرين ،فعلم
وقال
ّ
ِ
مريض عنه ،فكان ّ
ّ
أقل مراتبه املدح ،بل ر ّبام ُجعل طري ًقا إىل التوثيق ،وباجلملة
أن من عداهم
ٌّ
فاتخّ اذ هذا الوجه دليلاً عىل االعتامد طريقة مجاعة من املح ّققني كصاحب الذخرية وغريه» .عدّ ة
الرجال .26 :وقريب منه يف كالمات اآلخرين .الحظ :مناهج األخيار يف رشح االستبصار:
ِّ
 ،342/1 ،85/1ذخرية املعاد.233/2 ،191/2 :

البهبهاين تب ًعا لغريه « :إنّه أمارة االعتامد عليه ،بل ر ّبام يكون أمارة لوثاقته ،عىل
وقال الوحيد
ّ
ثم قال :عىل كونه أمارة االعتامد غري واحد من
مايشري إليه التأ ّمل يف ما يذكر يف تلك الرتمجةّ .
ثم ّ
البهبهاين وإن مل يكن هو
إن
املح ّققني؛ مثل الفاضل
اخلراساين وغريه» .منهج املقالّ 157/1 :
ّ
ّ
متسك هبذه القاعدة يف توثيق كثري من الرواة ،كام هو
متسك هبذه القاعدة ،إلاّ أنّه ّأول من ّ
ّأول من ّ
احلال يف:
أ .إبراهيم بن محويه .الحظ :منتهى املقال ،158/1 :الرقم.36 :

ب .إبراهيم بن مهزيار .الحظ :منتهى املقال ،207/1 :الرقم.86 :
ج .إبراهيم بن هاشم .الحظ :منتهى املقال ،215/1 :الرقم.92 :

د .احلسن بن خرزاذ .الحظ :منتهى املقال ،376/2 :الرقم=.720 :
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الفائدة اخلام�سة
حم���م���د((( ب��ن احل��س��ن -عليه وع��ل��ی آب��ائ��ه أف��ض��ل ال��ص�لاة
ول���د
ّ
امل��ه��دي ّ
العلوي .الحظ :منتهى املقال ،336/5 :الرقم.2468 :
حممد
ّ
حممد بن أمحد بن ّ
هـّ .

الصرييف .الحظ :منتهى املقال ،215/6 :الرقم.2908 :
حممد بن ناجية
ّ
وّ .

ز .معاوية بن حكيم بن معاوية .الحظ :منتهى املقال ،277/6 :الرقم.2998 :

البغدادي .الحظ :منتهى املقال ،354/6 :الرقم .3076 :وغريهم.
ح .موسى بن عمر
ّ
ِ
يرتض ذلك ،وقالّ :
الس ّيد
إن اعتامد ابن الوليد علی رواية شخص ال يكشف
اخلوئي مل
ّ
ولكن ّ

عن حسنه فضلاً عن وثاقته ،إذ لع ّله كان يبني علی أصالة العدالة ويعمل برواية ّ
شيعي مل
كل
ّ
يظهر منه فسق ،فاعتامده علی رواية شخص مل يعلم أنّه توثيق له .الحظ :معجم رجال احلديث:
.51/16

خصوصا نسبة أصالة العدالة إلی القدماء وإن كان فيه ما ال خيفی
اخلوئي
الس ّيد
ً
ّ
أقول :إشكال ّ
الرجال ّية إلاّ ّ
أن االستدالل لوثاقة الراوي
احليل ِّ
كام بينّا وجهه يف ما ّ
حررنا حول مباين العلاّ مة ّ
هبذا ّ
حمل تأ ّمل .وبيان ذلك :إنّا قلنا يف البحث عن اجلهة األولیّ :
إن املدار يف العمل بالروايات
مشهورا بني الطائفة أو كان راويه ثقة،
علی مصدر الرواية ،فال بدّ يف ذلك إ ّما أن يكون املصدر
ً
فاستفادة الوثاقة من عدم االستثناء مبتنية علی كون املصدر غري مشهور حتی يمكن القول ّ
بأن
عدم االستثناء ألجل وثاقة الراوي ،ولكن من املحتمل عدم االستثناء ألجل شهرة املصدر،
وحيث ّ
أي وجه
إن األمر يف املقام دائر بني الوجهني ،وال يمكننا استناد عدم االستثناء إلی ّ
بأن عدم االستثناء ّ
البت ،واجلزم فال يمكن القول ّ
يدل علی الوثاقة.
من الوجهني علی سبيل ّ
حررناه حول مسلك القدماء يف العمل باألخبار ودور الفهارس فيه .الحظ:
والحظ ً
أيضا :ما ّ
َّجاشـي ،19-11/1 :بتحقيقنا.
مقدّ مة رجال الن
ّ
((( قال املح ّقق
منهي عنها يف أخبار كثرية ،واألحوط
ّ
الرجال :التسمية ّ
املجلسـي يف حاشية نقد ِّ
أيضا :كتاب الغيبة:
الرجال .324/5 :والحظ ً
تركها ،ومل يطلع املؤ ّلف علی األخبار .نقد ِّ
 .359واعلم أنّه قد اختلف اآلراء حول حكم تسمية
مجع إلی حرمته مطل ًقا،
ّ
املهدي ،فذهب ٌ
ويف مقابلهم بعضهم أجازوا ذلك مطل ًقا ،أو عند عدم اخلوف والتق ّية .واملشهور بني مجع من
اخلاص ،دون ألقابه املعروفة
املحدّ ثني ُحرمة تسميته (أرواح العاملني لرتاب مقدمه الفداء) باسمه
ّ
خيتص بزمان غيبته الصغری دون الكربی كام احتمله العلاّ مة
كاحلجة والقائم .فهل هذا حكم
ّ
ّ
املجليس ونقله يف بحاراألنوار عن بعض؟ الحظ :مرآة العقول ،7/4 :بحار األنوار=:
ّ
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والسالم((( -يوم اجلمعة ٍ
ست ومخسني ومائتني((( ،وأ ّمه
لثامن َخ َلون من شعبان ،سنة ّ
رحيانة ،ويقال هلا :نرجس ،ويقال هلا :صقيل ،ويقال هلا :سوسن(((.

نصبه
ووكيله عثامن بن سعيد
ثم
ّ
العمري أبو عمرو ،وهو ّأول من ّ
ّ
العسكريّ ،

أيضا اإلمام
العسكري
ونص ً
ّ
حممد بن عثامنّ ،
ّ
نص أبو عمرو عىل ابنه أيب جعفر ّ

حممد بن عثامن الوفاة واشتدّ ت حاله حرض عنده مجاعة من
عليه ،فلماّ حرضت أبا جعفر ّ
(((
حممد الكاتب ،وأبو عبد اهلل
عيل بن مهام ،وأبو عبد اهلل بن
ّ
وجوه الشيعة منهم :أبو ّ

الباقطاين((( ،وأبو سهل إسامعيل بن ّ
النوبختي ،وأبو عبد اهلل بن الوجناء وغريهم
عيل
ّ
ّ
من الوجوه األكابر .فقالوا لهْ :
أمر فمن يكون مكانك؟ فقال هلم :هذا أبو
إن حدث ٌ
النوبختي ،القائم مقامي ،والسفري بيني((( وبني
القاسم احلسني بن روح بن أيب بحر
ّ

وعولوا عليه يف
صاحب األمر ،والوكيل والثقة((( األمني ،فارجعوا يف أموركم إليهّ ،
ٍ
ٍ
= .32/51أو أنّه عا ّم ِّ
ومكان إلی أن يظهر ،أو ّ
أن حرمتها دائرة مدار التق ّية واخلوف،
زمان
لكل
خيتص ذلك به (أرواحنا فداه) وجيري يف غريه من
فعند عدم اخلوف جائز وعند وجوده حرام وال ّ
العاميل .الحظ :وسائل الشيعة ،244-237/16 :باب حتريم
احلر
األئمة .وهو خمتار الشيخ ّ
ّ
ّ
تسمية
األئمة وذكرهم وقت التق ّية وجواز ذلك مع عدم اخلوف.
ّ
املهدي وسائر ّ

((( (عة)« :عليه أفضل الصالة والسالم»( ،س)« :عليهام السالم والصالة».
خامس َع َش َـر
((( الشهيد« :وقال الشهيد يف الدروس :إنه ُولِدَ يوم اجلمعة ليلاً ،وقيل :ضحى
َ
ٍ
أيضا اهلداية
شعبان سنة
مخس ومخسني ومائتني» .الحظ :الدروس الرشع ّية .16/2 :والحظً :
الكربى ،327 :كامل الدِّ ين و متام النعمة ،432/2 :الغيبة ،393 :روضة الواعظني.266/2 :
الرضا ،41/1 :كامل الدِّ ين ومتام النعمة:
((( الحظ :اهلداية الكربى ،328 :عيون أخبار ِّ
 ،432/2الغيبة ،393 :روضة الواعظني ،266/2 :كشف الغمة ،475/2 :جمموعة نفيسة.21 :
((( (م ،عة) مل ترد« :بن» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
«الناقطانـي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
«الياقطانـي»( ،عش ،م ،ت ،حج):
((( (س):
ّ
ّ
((( (عة)« :بينكم» .وهو موافق ملا يف املصدرّ .إال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
((( (ت ،هـ ،م ،حج) زيادة « :و» ،وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
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ِ
(((
(((
ثم أوىص أبو القاسم بن روح إىل أيب احلسن
مهماّ تكم ؛ فبذلك ُأمرت ،وقد ب ّلغت ّ .
ِ
أمر هو بالغه(((.
حممد
السم ّ
ري ،فلماّ حرضته الوفاة ُسئل أن يويص فقال :هلل ٌ
ّ
عيل بن ّ
ّ
ومات (((سنة تسع وعرشين وثالثامئة(((.

الفائدة ال�ساد�سة
الطوسـيّ 
روى الشيخ
أن من املذمومني مجاعة:
ّ
(((
ّأوهلم :املعروف
حممد،
ّ
علـي بن ّ
بالرسيعي  .وكان من أصحاب أيب احلسن ّ

قال هارون :وأظ ّن اسمه احلسن.

حممد
حممد بن نصري
العسكري،
ّ
ّ
النمريي ،وكان من أصحاب أيب ّ
ومنهمّ :

حممد بن عثامن أنّه صاحب الزمان((( ،وا ّدعی النيابة(((؛
فلماّ مات ا ّدعی مقام أيب جعفر ّ

ففضحه اهلل تعاىل.

نبيّ ،
وأن
حممد بن نصري
ّ
النمريي يدّ عي أنّه رسول ّ
قال سعد بن عبد اهلل :كان ّ

حممد أرسله ،وكان يقول بالتناسخ ،ويغلو يف أيب احلسن ،ويقول فيه
عيل بن ّ
ّ
بالربوب ّية.

مهمـاتكم عليه»( .م ،هـ ،حج)« :عليه يف مها ّمكم» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (عة)« :يف ّ
((( الغيبة.372-371 :
((( كامل الدِّ ين و متام النعمة ،433-432/2 :ح ،12الغيبة.393 :
الغمة ّ
أن وفاته يف ثامن وعرشين وثالثامئة» .الحظ :كشف الغمة.530/2 :
(((
البهائي« :يف كشف ّ
ّ
((( الحظ :الغيبة ،396 ،394 :جمموعة نفيسة.113 :
«الرشيعي» .وكذا ً
نقال عنه يف :بحار األنوار.367/51 :
((( يف املصدر:
ّ
((( (ب)« :إمام».
((( يف املصدر( :الباب ّية) .وكذا ً
نقال عنه يف :بحار األنوار.367/51 :
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الكرخي.
ومنهم :أمحد بن هالل
ّ
حممد،
حممد بن مه��ام :كان أمحد بن هالل من أصحاب أيب ّ
عيل ّ
قال أبو ّ
(((
بنص احلسن((( يف
مري ّ
حممد بن عثامن ال َع ّ
فاجتمعت الشيعة عىل وكالة أيب جعفر ّ

حممد
أمر أيب جعفر ّ
حياته عليه ،فلماّ مىض احلسن قالت الشيعة اجلامعة له :أال تقبل َ
ينص
نص عليه اإلمام املفرتض الطاعة؟ فقال :مل أسمعه ّ
ابن عثامن وترجع إليه ،وقد ّ

عليه بالوكالة((( ،وليس أنكر أباه يعني عثامن بن سعيد فأ ّما((( أن أقطع ّ
أن أبا جعفر

(((
غريك ،فقال :أنتم
وكيل صاحب الزمان  فال أجرس عليه ،فقالوا له :قد سمعه ُ
وما سمعتم ،ووقف عىل أيب جعفر فلعنوه وتربأوا منه ،ثم ظهر التوقيع عىل ِ
يد أيب
ّ
ّ

القاسم احلسني بن روح بلعنه والرباءة منه يف مجلة من لعن.

وقصته معروفة((( فيام جري بينه وبني أيب
عيل بن باللّ ،
ومنهم :أبو طاهر ّ
حممد بن ّ

(((
ومتسكه باألموال التي كانت عنده
حممد بن عثامن
ّ
العمري (ريض اهلل عنه)ّ ،
جعفر ّ

لإلمام وامتناعه من تسليمها ،وا ّدعائه أنّه الوكيل ،حتى تربأت اجلامعة منه ولعنوه،
وخرج من((( الصاحب (((فيه ما هو معروف.

((( (ش)« :فأمجعت».
«العسكري» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( ( ح ،هـ ،عة) زيادة:
ّ
((( (ش)« :الوكالة».
«فلمـا» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (عة)ّ :
((( (عة)« :األمر» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
وقصته» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ش)« :قض ّيته معروفة ّ
((( (عة) زيادة « :تعالی».
((( (ح ،ت)« :عن».
((( (عة)« :صاحب األمر».
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ومنهم :احلسني بن منصور احللاّ ج((( ،وقد ذكر الشيخ له أقاصيص.

وم��ن��ه��م :اب���ن أيب((( ال���ع ِ
���زاق���ر((( ،وق���د ُذ ّم و ُل���ع���ن ،وذك����ر ال��ش��ي��خ له
َ

أقاصيص.

(((
حممد بن
ومنهم :أبو ُد َلف املجنون ،روى الشيخ
ّ
حممد بن ّ
الطوسـي عن املفيد ّ

النعامن((( ،عن أيب احلسن ّ
حممد
بي ،قال :سمعت أبا القاسم جعفر بن ّ
عيل بن بالل امله ّل ّ

(((
ثم أظهر
ابن قولويه يقول :أ ّما أبو ُد َلف الكاتب( :ال حاطه اهلل) فكنّا نعرفه ملحدً ا ّ
ِ
(((
مفو ًضا ،وما عرفناه ّ
قط إذا حضـر يف مشهد إل
ثم صار ّ
ّ
وسلسلّ ،
ثم ُج ّن ُ
الغلوّ ،
(((1
(((
(((
ينمس
ّ
ومـمن ّ
استخف به ،وال عرفته الشيعة ّإال مدّ ًة يسرية ،واجلامعة ّتربأوا منه ّ

البغدادي لـماّ ا ّدعی له هذا ما ا ّدعاه فأنكر ذلك وحلف
وجهنا إىل أيب بكر
ّ
به ،وقد كنّا ّ

عليه ،فقبلنا ذلك منه ،فلماّ دخل إلی( ((1بغداد مال إليه ،وعدل عن الطائفة وأوصی
أن ّ
ألن عندنا ّ
ربأنا منه؛ ّ
إليه ،مل ّ
كل من ا ّدعی هذا األمر
نشك أنّه عىل مذهبه ،فلعنّاه وت ّ
ِ
احلجة احلرام سنة تسع
(((
التسرتي« :قتل احلسني بحكم املقتدر يف يوم الثالثاء لسب ٍع َبقيـ َن من ذي ّ
ّ
وثالثامئة ببغداد».
((( (ش) مل ترد« :أيب» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر ،وهو الصواب.
«العراقي» .وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف املصدر.
((( (س):
ّ
((( (ت ،ح) زيادة« :أبو جعفر».
((( (ح)« :نعامن».
((( (حج)« :وكنّا».
((( (ش) زيادة « :إذا».
«استحق».
((( (هـ):
ّ
((( (عة)« :الشيعة» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
(( ((1ح ،م)« :ينتمس»( .حج ،عش)« :ينتمي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
(( ((1عة) :مل ترد« :إىل».
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((( (((
ضال ٌّ
منم ٌس ٌّ
مضل(((.
السم ّ
بعد ّ
كافر ّ
ري  فهو ٌ

الفائدة ال�سابعة
قال الشيخ
الطوسـي :وقد كان يف زمان السفراء املحمودين أقوام ثقات ،تر ّد
ّ

عليهم التوقيعات من قبل املنصوبني للسفارة من األصل.

األسدي
األس��دي :قال بعد قصص ومات
حممد بن جعفر
ّ
ّ
منهم :أبو احلسني ّ

عىل ظاهر العدالة ،مل يتغيرّ ومل يطعن عليه يف شهر ربيع اآلخر((( سنة اثنتي((( عرشة
وثالثامئة.

ومنهم :أمح��د بن إسحاق ومج��اع��ة :وق��د خ��رج التوقيع يف مدحهم ،وروى

ال��رازي
حممد
ّ
حممد بن عيسى ،عن أيب ّ
حممد بن أمح��د ،عن ّ
أمحد بن إدري��س ،عن ّ
قال :كنت أنا وأمحد بن أيب عبد اهلل بالعسكر ،فورد علينا من ِق َبل الرجل ،فقال:
(((
حممد
اهلمدانـي((( وأمحد بن محزة بن اليسع
أمحد بن إسحاق
ّ
ّ
األشعري ،وإبراهيم بن ّ

ثقات(((.

«السيمري» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (عة):
ّ
((( (ح) مل ترد( .»« :عة)« :ريض اهلل تعالی عنه».
((( الغيبة.412-397 :
«األول» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (عة):
ّ

((( (ح ،ت ،ش ،عش ،م)« :أثنی».
األسدي» ،وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ش) زيادة« :
ّ
«اهلمذانـي» .ولع ّله الصوابّ ،إال ّ
أن ما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (هـ):
ّ
((( الغيبة.417-415 :
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الفائدة الثامنة [م�شيخة ال�شيخ وال�صدوق]

(((

أيضا فنذكرها يف ضمن
((( هنا مباحث حول مشيخة الصدوق وبعضها يرتبط بمشيخة الشيخً 
أمور:

واصطالحا
األول :املشيخة لغة
ً
األمر ّ
ٍ
ِ
ٍ
كم ْر َت َبة وم ْل َع َقة ،ومجعها َم ِ
شاي ُخ» .الطراز .141/5 :وقال
املدين
قال
ّ
الشريازيَ « :م ْش َي َخ ٌة َ
ّ
ْ
َ
كمأ َسدة ،وهي
الزبيدي« :قيلَ :م َشايخ مجع َش ْيخ ال عىل القياس ،والتحقيق أنَّه ْ
ّ
مج ُع َم ْش َيخة َ
الس ّيد الداماد« :السواد األعظم من الناس يغلطون
ْ
مجع َش ْي ٍخ» .تاج العروس .285/4 :وقال ّ
ِ
ِ
الشيخة ِّ
يفرقون بني املـ َْشيخة وامل ْـشيخة ،وال بني َّ
والشيخة وال بني َشيخان وشيخان .فاعلم
فال ّ
ِ
ّ
الشيخ ك ُ
املشيخة بإسكان الشني بني امليم والياء املفتوحتَني مجع َ
أن ْ
واملشايخ
الش ُيوخ واألَش َياخ
ِ
واملغرب :إنهّ ا اسم للجمع واملشايخ
املعرب
املطر ّ
زي يف كتابيه َ
عىل األشهر عن األكثر .وقال ّ
ِ
مجعها .وأما ِ
املشيخة بفتح امليم وكسـر الشني فاسم املكان من الشيخ والشيخوخة ،كام املسيحة
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
والسيح والسيحان ،واملت َي َهة من التيه والتيهان .ومعناها عند أصحاب هذا الف ّن
من السياحة َّ
حمل ذكر األشياخ واألسانيد ،فاملشيخة موضع ذكر املشي َخة وكذلك ِ
املسنَد ُة أي ّ
الش َ
يخة بكسـر
َ
َ
الضع َفى الذين أسنّوا ،وح ّطمهم ِ
الكبرَ ،
الشني وسكون الياء وفتحها لفظة مجع ،معناها اهلَر َمى َ
غلمة بكرس الغني املعجمة وسكون الالم ِ
ِ
وع َودة بكسـر العني املهملة وفتح الواو يف مج َعي ُغالم
ك َ
و ُعود» .الرواشح الساموية125 :ـ.126
ٍ
ثم ّ
إن هناك مش َي َختَني :مش َي َخة للصدوق والشيخ ،ومش َي َختهام علی ٍ
ظاهرا
واحد
هنج
ً
ّ
(ظاهرا)؛ ملا يأيت منّا الفرق بني مش َيختَي الشيخ والصدوق ومش َي َخة احلسن بن حمبوب،
وقلنا:
ً
املجليس« :املراد
وهنج هذه املش َي َخة متغاير مع ما سلكه الصدوق يف مشيختِه .وقال املح ّقق
ّ
بكتاب املشيخة الكتاب الذي صنّفه احلسن بن حمبوب وأ ّلفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أيب
جعفر وأيب عبد اهلل وأيب احلسن صلوات اهلل عليهم فإنّه روى عن ستّني رجلاً من أصحاب أيب
كل ٍ
عبد اهلل كتبهم التي أ ّلفوها ما سمعوا منهم ،وكان دأهبم أن يكتبوا َّ
خرب كانوا يسمعون
كل يو ٍم ،وكانت األخبار يف تلك الكتب منثورة؛ ألنهّ م يف ِّ
يف كتبهم ِّ
كل يو ٍم كانوا يسمعون من
واحلج ،والتجارة ،والنكاح ،والطالق ،والديات وغريها ،ويكتبون
أحكام الطهارة والصالة،
ّ
أخبار ِّ
كل يو ٍم يف كتبهم .فرتّب احلسن بن حمبوب أخبار الشيوخ عىل ترتيب أبواب الفقه ،وكان
ثم مجع هذا الشيخ عىل ترتيب أسامء الشيوخ بأن مجع
منثورا مل يكن مثل هذه الكتب التي لناَّ ،
ً
حممد بن مسلم مر ّت ًبا ثان ًيا=
ثم ذكر أخبار ّ
عىل ترتيب اسم زرارة مثلاً  ،وذكر أخباره مر ّت ًبا ّأولاً َّ ،
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=وهكذا» .روضة املتّقني.329/14 :

َّجاشـي يف ترمجة داوود بن كورة« :هو الذي ّبوب كتاب املشيخة للحسن
ويشهد لذلك قول الن
ّ

النجايش ،الرقم .416 :فعليه نسبة تصنيف كتاب
السـراد عىل معاين الفقه» .رجال
ابن حمبوب
ّ
ّ
قياسا ملشيخة ابن حمبوب علی مش َي َخة الصدوق
رجا ّيل بعنوان( :املشيخة) إلی ابن حمبوب ً
ثم
الرجال ،45 :آشنايى با كتب رجاىل شيعهّ .13 :
والشيخ يف غري حم ّله .الحظ :كل ّيات يف علم ِّ
إنّه ّفرق بني مش َي َخة الصدوق ومشيخة الشيخ.

القم ّي ع ّطر اهلل مرقده فدأبه
قال الشيخ
حممد بن بابويه ّ
البهائي« :وأ ّما رئيس املحدّ ثني أبو جعفر ّ
ّ
الراوي الذي أخذ
السند ،واالقتصار يف األغلب عىل ذكر ّ
يف كتاب من ال حيرضه الفقيه ترك أكثر ّ
خيل بذلك إلاّ
الراوي ،ومل ُ
ثم أنّه ذكر يف آخر الكتاب طريقة املتّصل بذلك ّ
عن املعصوم فقطّ ،
الرضوان
حممد بن احلسن
الطوسـي سقى اهلل رضحيه َصوب ّ
ّ
نادرا .وأ ّما شيخ ال ّطائفة أبو جعفر ّ
ً
السند حقيقة أو حكماً ،
فقد جيري يف كتاب التّهذيب واالستبصار عىل وترية
الكليني ،فيذكر مجيع ّ
ّ
وقد يقترص عىل البعض ،فيذكر أواخر السند ويرتك أوائلهُّ ،
وكل موض ٍع سلك فيه هذا املسلك
أعني :االقتصار عىل ذكر البعض ،فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب األصل الذي أخذ احلديث من
بعض طرقه إىل
أصله ،أو مؤ ّلف الكتاب الذي نقل احلديث من كتابه ،وذكر يف آخر الكتا َبني َ
أصحاب تلك األصول ومؤ ّلفي تلك الكتب ،وأحال البواقي عىل ما أورده يف كتاب فهرس
كتب ّ
الشيعة» .مرشق الشمسني.100-98 :
فال بدَّ من مالحظة كالم الصدوق والشيخ ّأولاً حتّی يظهر احلال يف مشيخة الشيخ والصدوق،
فقال الشيخ يف مقدّ مة مشيخة التهذيب« :كنّا رشطنا يف ّأول هذا الكتاب أن نقتصـر عىل إيراد
تضمنته الرسالة املقنِ َعة وأن نذكر مسألة مسألة ونورد فيها االحتجاج من الظواهر
رشح ما
ّ
ثم نذكر
واألد ّلة املفضية إىل العلم ،ونذكر مع ذلك طر ًفا من األخبار التي رواها خمالفوناّ ،
بعد ذلك ما يتع ّلق بأحاديث أصحابنا ونورد املختلف يف ّ
كل مسألة منها واملتّفق عليها،
ثم إنّا رأينا أنّه خيرج هبذا البسط
ووفينا هبذا الرشط يف أكثر ما حيتوى عليه كتاب الطهارةّ ،
غري مستوفىً  ،فعدلنا عن هذه الطريقة إىل إيراد
عن الغرض ويكون -مع هذا -الكتاب
ً
مبتورا َ
ثم رأينا بعد ذلك ّ
أن استيفاء ما يتع ّلق هبذا املنهاج
أحاديث أصحابنا املختلف فيه واملتّفقّ ،

أوىل من اإلطناب يف غريه فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنّا أخللنا به واقترصنا من إيراد
اخلرب عىل االبتداء بذكر املصنّف الذي أخذنا اخلرب من كتابه أو صاحب األصل الذي أخذنا
احلديث من أصله .واآلن فحيث و ّفق اهلل تعاىل للفراغ من هذا الكتاب نحن نذكر الطرق=
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اعلم ّ
أن الشيخ
الطوسـي ذكر أحاديث كثرية يف كتابيَ التهذيب واالستبصار عن
ّ
يتوصل هبا إىل رواية هذه األصول واملصنّفات ونذكرها عىل غاية ما يمكن من االختصار؛
=التي ّ
لتخرج األخبار بذلك عن حدّ املراسيل ،وتلحق بباب املسندات» .هتذيب األحكام (املشيخة):
 .4/10وقريب منه يف االستبصار .االستبصار (املشيخة).305/4 :
ٍ
ثم ّ
الس ّيد
إن ّ
فيظهر منه أنّه حيثام ابتدأ يف سند بذكر رجل يف التهذي َبني أخذ هذا احلديث من كتابهّ .
أن مجيع َمن يكون للشيخ ٌ
التصور السائد ّ
طرق
يتصور ولع ّله هو
السيستاين قال« :إنّه ر ّبام
ّ
ّ
ّ
إليهم يف املشيخة إنّام يروي األحاديث املبدوءة بأسامئهم يف التهذي َبني من كتبهم مبارشةّ ،
ولعل

التصور هو عبارة الشيخ نفسه يف مقدّ مة املشيخة ،ولكن هذا غري صحيح ،بل
األصل يف هذا
ّ
التحقيق ّ
األول :من أخذ الشيخ مجيع ما ابتدأ فيه باسمه من
إن رجال املشيخة عىل ثالثة أقسامّ :
وحممد بن احلسن الوليد،
كمحمد بن احلسن الص ّفار،
كتابه مبارشة ،وهم أكثر رجال املشيخة
ّ
ّ
وعيل بن احلسن بن فضال وغريهم .الثاين :من أخذ الشيخ مجيع ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مع
ّ
األشعري ،وسهل
حممد
الواسطة ،وهو بعض مشايخ
ّ
الكليني ،ومشايخ مشاخيه كاحلسني بن ّ
ّ
ابن زياد ،فهؤالء إنّام ينقل الشيخ رواياهتم بواسطة الكايف .الثالث :من أخذ الشيخ بعض
ما ابتدأ فيه باسمه من كتابه مبارشة وبعضه اآلخر من كتابه مع الواسطة ،وهم مجاعة منهم مخسة
ذكرهم الشيخ تار ًة مستقلاً بصيغة( :وما ذكرته عن فالن) ،وأخرى تب ًعا يف ذيل ذكر أسانيده إىل
آخرين بصيغة( :ومن مجلة ما ذكرته عن فالن) .وهؤالء هم :احلسن بن حمبوب ،واحلسني بن
الربقيّ .
فإن
حممد بن خالد
ّ
حممد بن عيسى ،والفضل بن شاذان ،وأمحد بن ّ
سعيد ،وأمحد بن ّ
ٍ
بتوسط غريهم ممّن ذكرهم
هؤالء وإن نقل الشيخ من كتبهم بال
واسطة ولكن نقل عنها ً
أيضا ّ
الكليني
مرتني :تار ًة بعد ذكر أسانيده إىل
بعد إيراد أسانيده إليهم،
ّ
فالربقي مثلاً قد ذكره الشيخ ّ
ّ
حممد بن
حممد بن خالد ما رويته هبذه األسانيد ،عن ّ
بقوله( :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
مرة أخرى مستقلاً بقوله:
حممد بن خالد) ،وذكره ّ
يعقوب ،عن عدّ ة من أصحابنا ،عن أمحد بن ّ
الربقي فقد أخربين) ،فهذا يقتيض أنّه قد اعتمد يف نقل
(وأ ّما ما ذكرته عن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
الربقي عىل كتابه تارةً ،وإليه ينتهي سنده األخري وعىل الكايف تار ًة أخرى وإليه ينتهي
روايات
ّ
الربقي وأرضابه استكشاف ّ
أن
بمجرد ابتداء الشيخ باسم
األول .وعىل هذا فال يمكن لنا
سنده ّ
ّ
ّ
ثم ّ
إن يف القسم الثالث حيث ينقل الشيخ روايات الشخص
احلديث مأخوذ من كتبهم مبارشةّ .
نحوين :مبارشة تار ًة ومع الواسطة أخرى ،هل يمكن متييز أحد النحوين عن
من كتبه عىل َ
اآلخر أم ال؟ ّ
الربقي فإنّه متى ابتدأ به بعنوان( :أمحد بن
إن ذلك ممكن يف بعض هؤالء ومنهم
ّ
حممد بن خالد) فاحلديث مأخوذ من الكايف ،ومتى ابتدأ به بعنوان( :أمحد بن أيب عبد اهلل)=،
ّ
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ثم ذكر يف آخرمها
رجال مل َ
يلق زمانهَ م ،وإنّام روى عنهم بوسائط ،وحذفها يف الكتا َبنيّ ،
=فاحلديث مأخوذ من كتبه مبارشة ،وهذا مضا ًفا إىل أنّه مقتىض ظاهر عبارة املشيخة حيث ّفرق
أن َّ
إن املالحظّ :
القسمني يف التعبري كام تقدّ م فهو مقرون ببعض الشواهد اخلارج ّية منها ّ
كل
بني
َ
ٍ
حممد بن خالد) موجود يف الكايف كام حت ّققته
رواية يف التهذيبني ابتدأ فيها الشيخ بعنوان( :أمحد بن ّ

بالتت ّبع» .الحظ :هتذيب األحكام :ج  3ح  910وج  6ح ،372 ،369 ،366 ،358 ،352
 .1158 ،886 ،850 ،697 ،608وج  7ح .709 ،651 ،56 ،45 ،44 ،36 ،35 ،28
وج  9ح  .470 ،467 ،465 ،415 ،413 ،383وج  10ح ،452 ،262 ،208 ،115 ،67
 ،937 ،931 ،903 ،901 ،872 ،805 ،803وليس كذلك ما ابتدأ فيه بعنوان( :أمحد بن
أيب عبد اهلل) فإنّه قد يوجد يف الكايف وقد ال يوجد فيه كام يف ج  1ح  .1144 ،1056وج  2ح
 .415وج  3ح  .711 ،486 ،295وج  6ح  .1060 ،878 ،329 ،258وهبذا يتجلىّ
صحة
ّ
حممد بن خالد) فإنّه يكون قد أخذ احلديث
ما ذكرناه من أنّه ك ّلام ابتدأ الشيخ بعنوان( :أمحد بن ّ
رضار:
رضر وال
مصدرا مستقلاًّ يف مقابله .الحظ :قاعدة ال
من كتاب الكايف ،فال يمكن عدّ ه
َ
َ
ً
 ،14اهلامش.

وقال الصدوق يف مقدّ مة الفقيه« :صنّفت له هذا الكتاب بحذف األسانيد؛ لئلاّ تكثر طرقه
املعول ،وإليها املرجع
وإن كثرت فوائده ...ومجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها ّ
عيل بن
عيل
الس
ّ
مثل كتاب حريز بن عبد اهلل ّ
احللبي ،وكتب ّ
جستاين ،وكتاب عبيد اهلل بن ّ
ّ
حممد بن عيسى ،وكتاب نوادر
مهزيار
ّ
األهوازي ،وكتب احلسني بن سعيد ،ونوادر أمحد بن ّ
الرمحة لسعد بن عبد اهلل،
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
ّ
األشعري ،وكتاب ّ
احلكمة تصنيف ّ
حممد بن أيب عمري ،وكتب املحاسن ألمحد
حممد بن احلسن بن الوليد ،ونوادر ّ
وجامع شيخنا ّ
الربقي ،ورسالة أيب إ ّيل وغريها من األصول واملصنّفات التي ُط ُرقي إليها
ابن أيب عبد اهلل
ّ
رويتها عن مشاخيي ،وأساليف .»من ال حيرضه الفقيه/1 :
معروفة يف فهرس الكتب ا ّلتي ّ
.4-2
ٍ
العاميل« :إنّه يظهر منه أنّه ابتدأ يف ِّ
كل حديث باسم صاحب الكتاب الذي نقله منه،
احلر
وقال ّ
ّ
وإلاّ مل تنتظم تلك األحاديث يف سلك هذه األسانيد ،وال أمكن رواية مرو ّيات الراوي ك ّلها بسند
واحدّ .
رصح يف ّأول كتابه
فإن الطرق إىل رواية الكتب والقرائن عىل ذلك ً
أيضا كثرية :منها :أنّه ّ
ّ
املعول وإليها املرجع وعدّ مجلة من الكتب،
بأن مجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها ّ

إىل أن قال :وغريها من األصول واملصنّفات ،التي طرقي إليها معروفة يف فهرست الكتب
التي رأيتها .وهو ظاهر يف ّ
أن هذه الطرق إىل رواية الكتب» .وسائل الشيعة=.22-21/30 :
421

الس ّيد
السيستاين قال« :ما قيل من أنّه يبتدئ باسم من أخذ احلديث من كتابه أمر
=ولكن ّ
ّ
ال قرينة عليه ،بل القرائن الواضحة ّ
تدل عىل خالفه كام ذكرناها يف رشح مشيخة الفقيه» .قاعدة
ال رضر وال رضار.16 :

وقال يف موض ٍع آخرّ :
«إن سند الصدوق إىل شخص يف املشيخة إنّام هو سنده إىل الروايات
املبدوءة باسم ذلك الشخص يف الفقيه ،وال يمكن تعميمه إىل كتبه إلاّ بدليل يوجب ذلك كأن
عيل بن جعفر حيث قال( :وكذلك
ّ
رصح به عند ذكر طريقه إىل ّ
يصـرح الصدوق نفسه بذلك كام ّ
الكليني
رصح به عند ذكر طريقه إىل
ّ
عيل بن جعفر فقد رويته هبذا اإلسناد) .وكذلك ّ
مجيع كتاب ّ
فقال :وكذلك مجيع كتاب الكايف فقد رويته عنهم عنه عن رجاله» .قاعدة ال رضر وال رضار:
 .23أقول :وأرصح من ذلك قوله يف أيب الـمغراء محيد بن املثنّى ِ
الع ْج ّيل« :له كتاب ،فبنا ًء عليه
ُ
َ
أن مصادر الصدوقكانت أجزاء يف احلديثّ ،
الظاهر ّ
خاص بمن ابتدأ باسمه يف
كل جزء
ّ
املشيخة ،فجزء ألحاديث أبان بن تغلب ،وجزء ألحاديث أبان بن عثامن ،وهكذا .وليس معنی
أن أبان هو مؤ ّلف اجلزء بل ّ
ذلك ّ
أن اجلزء فيه رواياته كاملسند» .دراية احلديث.206 :
ويشهد لذلك ّ
ربا أو خربين.
كثريا من ذوي الطرق يف املشيخة مل ينقل الصدوق عنهم إلاّ خ ً
أن ً
الحظ :تفصيل أسامئهم يف روضة املتّقني .345-343/14 :فكيف يمكن القول ّ
بأن هلم كتب
املعول وإليها املرجع.
مشهورة عليها ّ

كام ّ
الرجال َّية غري املشيخة ،مثل :يعقوب بن
كثريا من ذوي الطرق مل يرد ذكرهم يف الكتب ِّ
أن ً
ِ
األنصاري
الـمغرية ،ومصعب بن يزيد
عثيم ،وعبيد اهلل
ّ
الرافقي ،وأيب النمري موىل احلارث بن ُ
ّ
عامل أمري املؤمنني ،أو ورد ذكرهم يف غري املشيخة إلاّ أنهّ م مل ينقل عنهم خرب غري ما يف
عيل بن بجيل .فكيف
عيل بن بجيل ،وجهيم بن أيب جهمّ ،
وحممد بن بجيل أخي ّ
الفقيه ،مثلّ :
ّ
الصدوقبأن هوالء الذين مل يذكروا بمدح وال ذ ّم كتبهم معتمدة!
يمكن االستظهار من كالم
الحظ :روضة املتّقني.82 ،75 ،65 ،63 ،50/14 :
املجلسـي إلی أن قال :الذي خيطر بالبال دائماً ّ
فلع ّله ألجل هذا املحذور التجأ املح ّقق
أن
ّ
قول املصنّف يف ّأول الكتابّ :
املعول وإليها
«إن مجيع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها ّ
ثم آل القول إىل أن
املرجع» إنّه كان يف باله ّأولاً أن يذكر يف هذا الكتاب األخبار املستخرجة منها ّ
أيضا؛ ألنّه ذكر عن مجاعة ليس بمشهور وال كتبهم ،أو يكون املراد
ذكر فيه من غري ذلك األخبار ً
باجلميع األكثر ،لكنّهام سوء ظ ّن باملصنف .بل الظاهر ّ
أن اجلامعة الذين ليسوا بمشهورين عندنا
أن هذه العبارة ّ
كانوا مشهورين عنده وعند سائر القدماء .لكن ذكر بعض األصحاب ّ
تدل=
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أن الكتب التي ينقل عنها كانت من األصول األربعامئة وهو خالف الظاهرّ ،
=عىل ّ
فإن الشيخ
كثريا منهم ليسوا هبذه اجلامعة .نعم ،يمكن أن يكون أكثرهم هؤالء ،واهلل تعاىل يعلم».
ذكر ً
روضة املتّقني.350/14 :

أن االستدالل علی وثاقة رجل أو حسنه ّ
فيستنتج من مجيع ذلك ّ
بأن للصدوق طري ًقا إليه كام
استند الوحيد
البهبهاينبذلك يف ترمجة كثري من الرواة .الحظ :مثلاً  :منتهى املقال،302/2 :
ّ
الرقم ،40/3 ،630 :الرقم ،154/3 ،876 :الرقم ،284/4 ،1037 :الرقم،1860 :
 ،353/4الرقم ،72/5 ،1961 :الرقم ،221/5 ،2115 :الرقم .2310 :يف غري حم ّله.
رجايل
األمر الثاين :املشيخة مصدر
ّ
للتعرف علی طبقات الرواة ومتييز املشرتكات وتوحيد املختلفات ،وبنا ًء عليه
املشيخة مصدر
ّ
ففائدة املشيخة هي فائدة سائر الطرق واألسانيد ،أضف إلی ذلك إنّك جتد يف املشيخة أبحا ًثا
رجال َّية شتّی ،مثل:
التعرف علی كنی الرواة ،مثل:
ّ .1

الشحام أبو أسامة .الحظ :املشيخة ،الرقم.15 :
أ .زيد
ّ

ب .احلسن بن زياد الصيقل كنيته أبو الوليد .الحظ :املشيخة ،الرقم.51 :

ج .إبراهيم بن أيب البالد ويكنّى :أبا إسامعيل .الحظ :املشيخة ،الرقم.167 :

 .2تعريف الرواة بوالئهم ،مثل:

أ .عبد اهلل بن مسكان من موايل عنزة ،و ُيقال :إنّه من موايل عجل .الحظ :املشيخة ،الرقم:
.138
األسدي؛ ألنّه موىل بني أسد .الحظ :املشيخة،
األسدي وقيل له:
الرحيم القصري
ّ
ّ
ب .عبد ّ
الرقم.40 :

ج .احلسني بن أيب العالء اخل ّفاف موىل بني أسد .الحظ :املشيخة ،الرقم.41 :

التعرف علی أوطان الرواة ،مثل:
ّ .3

كويف .الحظ :املشيخة ،الرقم.138 :
أ .عبد اهلل بن مسكان وهو ّ

كويف .الحظ :املشيخة ،الرقم.51 :
ب .احلسن بن زياد الصيقل ،وهو ّ

كويف .الحظ :املشيخة ،الرقم.70 :
ج .الفضيل بن يسار وهو ّ

التعرف علی مكاسب الرواة ،مثل=:
ّ .4
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اجلواليقي .الحظ :املشيخة ،الرقم.9 :
أ .هشام بن سامل
ّ

ب .هشام بن احلكم ب ّياع الكرابيس .الحظ :املشيخة ،الرقم.55 :

ج .احلسني بن أيب العالء اخل ّفاف .الحظ :املشيخة ،الرقم.41 :

التعرف علی ألقاب الرواة ،مثل:
ّ .5

كرام .الحظ :املشيخة ،الرقم.225 :
أ .عبد الكريم بن عمرو
اخلثعمي ولقبه ّ
ّ
البرصي ولقبه كردين .الحظ :املشيخة ،الرقم.103 :
ب .مسمع بن مالك
ّ

 .6بيان معروف ّية الرواة ،مثل:

الكويف .الحظ :املشيخة ،الرقم.50 :
أ .الفضل بن عبد امللك املعروف بأيب الع ّباس البقباق
ّ

الكويف املعروف باملنتوف .الحظ :املشيخة ،الرقم.155 :
ب .وهيب بن َح ْفص
ّ

التعرف علی حّاتاد العناوين ،مثل:
ّ .7

أ .بحر الس ّقاء وهو بحر بن كثري .الحظ :املشيخة ،الرقم.173 :

في .الحظ :املشيخة ،الرقم.176 :
جل ْع ّ
ب .زكر ّيا الن ّقاض ،وهو زكر ّيا بن مالك ا ُ

حممد بن أيب الصهبان .الحظ :املشيخة ،الرقم.198 :
حممد بن عبد اجل ّبار وهو ّ
جّ .

 .8ذكر ما يرتبط بوثاقة الرواة ،مثل:

أ .أبو محزة هو ثقة عدل .الحظ :املشيخة ،الرقم.81 :

كويف ثقة .الحظ :املشيخة ،الرقم.160 :
ب .أبو املغراء وهو عر ّ
يب ّ

احلسني وكان مرض ًّيا .الحظ :املشيخة ،الرقم.164 :
ج .عبد العظيم بن عبد اهلل
ّ

التعرف علی طبقة الرواة ،مثل:
ّ .9

أ .أبان بن تغلب :لقد لقي الباقر والصادق وروى عنهام .الحظ :املشيخة ،الرقم.49 :

حممد،
عيل بن احلسني
ب .أبو محزة قد لقي أربعة من
عيل ،وجعفر بن ّ
ّ
ّ
وحممد بن ّ
األئمةّ :
وموسى بن جعفر .الحظ :املشيخة ،الرقم.81 :

األمر الثالث :ترتيب املشيخة

إنّا إذا راجعنا فهارس الكتب وجدنا ّ
كثريا من علامئنا رتّبوا مشيخة كتاب من ال حيرضه
أن ً
التربيزي ،والشيخ فخر الدِّ ين
حممد حسني القايض
الفقيه ،منهم :صاحب املعامل،
ّ
والس ّيد ّ
ّ
األصفهاين ،وغريهم .الحظ :الذريعة-68/4 :
والس ّيد عالء الدين گلستانه
الطرحيي
النجفيّ ،
ّ
ّ
ّ
 ،69الرقم .285-283 :فمعتقدهم ّ
أن الصدوق مل يرا ِع الرتتيب يف تدوينه املشيخة!=
424

أي ترتيب :أي الرتتيب علی أساس احلروف
=فهنا نسأل :ملاذا مل يرا ِع الصدوق يف مشيخته ّ
الزنجاينّ :
الس ّيد األستاذ
إن
اهلجائية أو الرتتيب علی أساس الطبقات أو غري ذلك؟ قال ّ
ّ
خاص يستكشف ذلك من املقارنة بني املشيخة وكتاب
الصدوق أ ّلف مشيخته علی ترتيب
ّ
فحرر املشيخة
من ال حيضـره الفقيه ،فهو أ ّلف املشيخة بعد تأليفه كتاب من ال حيرضه الفقيهّ ،
عيل بن جعفر
علی غرار أبواب الفقيهّ ،
فأول من ذكر روايته يف الفقيه ذكره يف ّأول املشيخة فمثلاً ّ
مقدّ م يف املشيخة علی إسحاق بن عماّ ر؛ ّ
ألن الصدوق بدأ بذكر روايته قبل إسحاق بن عماّ ر.
إن الصدوق أخذ عناوين املشيخة من احلديث ( )26ومل ِ
نعمّ ،
ندر وجه ذلك ،فإنّه إن أخذ
ثم أيب بصري.
عيل بن جعفرّ ،
العناوين من ّأول الكتاب كان رشوع املشيخة من هشام بن ساملّ ،
ثم ّ
كام ّ
ثم
أن هناك خللاً جزئ ًّيا آخر لع ّله إ ّما من غفلة ،أو من حذف وزيادات ثانوية من املؤ ّلفّ .
لراو ُذ ِكر مستقلاًّ أو منضماًّ إليه ٍ
إنّهٌ -مدّ ظ ّله -استنتج من ذلك عدم اختصاص املشيخة ٍ
راو آخر.
واملفضل
الشحام
الشحام يف املشيخة فإنّه أخذ من :ويف رواية زيد
فمثال ذلك الطريق إلی زيد
ّ
ّ
ّ
ابن عمر .كام ّ
أن طريق إلی الفضيل بن يسار وكذا بكري بن أعني أخذ من :روى الفضيل بن
ِ
وحممد بن مسلم وبريد بن معاوية الع ْج ّيل عن أيب جعفر
يسار ،وزرارة ابن أعني ،وبكري بن أعني ّ
وأيب عبد اهلل» .كتاب النكاح.3906-3894/11 :
ثم رأينا بعد ذلك ّ
السيستاينُ -مدَّ ظ ّله -ذهب
الس ّيد
أن ّ
الس ّيد األستاذُ -مدّ ظلهّ -
هذا ما أفاده ّ
ّ
أيضا .الحظ :القواعد الفقه ّية.369 :
إلی هذا ً

األمر الرابع :الذين مل يذكر هلم طريق يف املشيخة

الس ّيد الصدرّ :
ّ
«إن أحاديثهم تبلغ
إن الصدوقروی عن مجاعة ومل يذكر طريقه إليهم .قال ّ
الس ّيد الصدر « :الذي يصعب حتصيله عىل أهل العلم
ثالثامئة حديث» .هناية الدراية .570 :قال ّ
هو حرص أسامء أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه ومل يذكرهم يف الفهرستّ ،
فإن يف الوقوف
عليهم فوائد ال ختفى عىل اخلبري» .هناية الدراية.570 :
والنوري مع زيادات بعض العناوين منّا وهم :ابن أيب ليلی ،وابن
للمجليس
فنحن نذكرهم تب ًعا
ّ
ّ
الكناين ،وأبو عبيدة ّ
احلذاء،
املكاري ،وأبو الصباح
السبيعي ،وأبو سعيد
ع ّباس ،وأبو إسحاق
ّ
ّ
ّ

البرصي ،وأمحد بن إسحاق بن سعد ،وأمحد
احلرضمي ،وأبو هشام
وأبو العالء ،وأبو مالك
ّ
ّ
اخلزاز ،وإسحاق بن جرير ،وإسامعيل بن سعد ،وأ ّيوب بن راشد ،وبريد بن معاوية
ابن النرض ّ
ِ
وحسان اجلماّ ل ،واحلسن
الع ْج ّيل ،وجعفر بن رزق اهلل ،ومجيل بن صالح ،وحديد بن حكيم،
ّ
التفلييس ،واحلسن بن عط ّية ،واحلسن بن موسی ّ
األمحيس=،
اخلشاب ،واحلسني بن عثامن
ّ
ّ
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=واحلسني بن ّ
األرجاين،
بشار ،واحلسني بن خالد ،واحلسني بن زيد ،واحلسني بن عبد اهلل
ّ
وح ْفص بن عمرو ،واحلكم بن
واحلسني بن ُع ْلوان ،واحلسني بن كثري ،واحلسني بن مسلمَ ،
احلجاج ،وزكريا بن
حممد ،وخالد بن
مسكني ،و ّ
ّ
محاد ّ
اللحام ،وحمُ ْ��ران بن أعني ،ومحزة بن ّ
عبد اهلل املؤمن ،وسعد بن إسامعيل ،وسعد بن احلسن ،وسعد بن سعد ،وسعيد بن املسيب،
التفلييس ،وشعيب بن يعقوب ،وصالح بن
وسليم بن قيس ،وسهل بن زياد ،ورشيف بن سابق
ّ
الكنايس ،وطريف بن سنان ،وظريف بن ناصح ،وعباد بن كثري
املزين ،ورضيس
ميثم ،وص ّباح
ّ
ّ
البرصي ،والع ّباس بن بكّار ،وعبد الرمحن بن أيب هاشم ،وعبد الرمحن بن أعني ،وعبد الرمحن
احلجال،
حممد ّ
كوين ،وعبد اهلل بن ّ
حممد ،وعبد اهلل بن عجالن َّ
ابن سيابة ،وعبد الصمد بن ّ
الس ّ
األنصاري ،وعثامن بن عيسی ،وعقبة بن خالد ،والعالء بن الفضيل،
وعبد الواحد بن املختار
ّ
وعيل بن سعيد ،وعمر بن إبراهيم،
فضال،
وعيل بن إبراهيم بن هاشم،
وعيل بن احلسن بن ّ
ّ
ّ
ّ
املرادي ،ومثنّی بن
اجلوهري ،وليث
حممد
ّ
ّ
وعمرو بن عثامن ،و َعنْ َبسة بن مصعب ،والقاسم بن ّ
وحممد
وحممد بن بحر
الشيباينّ ،
وحممد بن إسحاق بن عماّ رّ ،
وحممد بن أيب محزةّ ،
الوليد احلنّاطّ ،
ّ
وحممد بن
وحممد بن عط ّية،
وحممد بن عبد اهلل بن هالل،
الديلمي،
وحممد بن سليامن
الط ّيار،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وحممد
وحممد بن الفضل
عيل
وحممد بن الفضيلّ ،
اهلاشميّ ،
ّ
وحممد بن عمرو بن سعيدّ ،
الكويفّ ،
ّ
ّ
وحممد
وحممد بن الوليد ّ
اخلزازّ ،
وحممد بن ميرسّ ،
وحممد بن مروانّ ،
وحممد بن مرازمّ ،
ابن ماردّ ،
الواسطي ،وميرس ،ونشيط بن صالح ،ونرص اخلادم ،والنرض
اخلزاز ،وموسی بن بكر
ابن حييی ّ
ّ
ابن شعيب ،ووهب بن عبد ر ّبه ،وهارون بن مسلم ،وهلقام بن أيب هلقام ،واليسع بن عبد اهلل
حممد بن إبراهيم ،ويونس بن ظبيان ،ويونس بن عبد
القم ّي ،ويوسف
الكنايس ،ويوسف بن ّ
ّ
ّ
الرمحن .الحظ :روضة املتّقني ،350/14 :وخامتة مستدرك الوسائل.499-490/5 :
أن اليشء العجيب يف املقام ّ
ثم إنّه ال بدّ من التنبيه علی نكتة .وهي ّ
أن الصدوق يذكر يف
ّ
املشيخة بعض العناوين ولكن مل يذكر هلم رواية يف الفقيه.

قال املح ّقق
املجليس :الذين ذكرهم يف الفهرست [أي يف املشيخة] ومل يرو عنهم يف هذا
ّ
الكتاب فيقرب من عرشة .روضة املتّقني.348/14 :

دل عىل يشءّ ،
وهذا إن ّ
دل علی ّ
النهائي لـ(من ال حيرضه
أن تدوين املشيخة كان قبل التحرير
ّ
الفقيه) ،فتأ ّمل.
األمر اخلامس :تكرار العناوين يف املشيخة

مكر ًرا ،وهذا تار ًة يف العناوين املستق ّلة مثل حريز ،وأخری=
إنّا نجد يف املشيخة بعض العناوين ّ
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ٍ
طريقه إىل ِّ
رجل رجل ممّا ذكره يف الكتا َبني ،وكذلك فعل الشيخ أبو جعفر ابن بابويه.
كل
حممد بن حمُ ْران ،فإنّه تارة يذكر يف طريق مع مجيل بن دراج
=يف العناوين غري املستق ّلة مثل ّ
وأخری يذكر منفر ًدا.

كام ّ
أن تكرار بعض العناوين ألجل التنبيه علی مغايرة الطرق يف ما روي عن الراوي الواحد،
ثم قال:
فمثلاً قال الصدوق يف موضع :وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل فقد رويته ،إلخّ ،
الزكاة فقد رويته ،إلخ.
وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل يف ّ
فهذا يعني الطريق فيام روي عن حريز يف الزكاة مغاير ملا روي عنه يف األبواب األخری.

عيل بن
ومثله يف إسامعيل بن الفضل فإنّه تارة يذكر مطل ًقا ،وتارة يذكر يف ذكر احلقوق عن ّ
احلسني س ّيد العابدين.

فيّ ،
كام ّ
فإن
أن الصدوق قد يعبرّ عن راو يف الفقيه بتعبريين ،وهذا مثل زكريا بن مالك اجلُ ْع ّ
الصدوق تار ًة يروي عنه بعنوان ( :زكريا بن مالك) ،وأخری بعنوان( :زكريا الن ّقاض) .من
ال حيرضه الفقيه ،42/2 :ح ،479/1 ،1651ح.1386
كام ّ
محاد يف املشيخة يف ذيل الطريق إلی زرارة لالستطراد.
أن تكرار حريز و ّ
األمر السادس :هل يشمل املشيخة ما بصورة «روي»؟

الكلبايس :مثلاً يقول :وروي عن إسحاق بن عماّ ر ،وذكر الطريق إىل إسحاق بن عماّ ر ،وهذا
قال
ّ
ولعل احلال يف ّ
قد اتّفق يف كثري ممّن ذكر الطريق إليهّ ،
الكل عىل هذا املنوال ،فهل احلديث من باب
خمتص
املسند والطريق م ّطرد فيه ،أو احلديث من باب املرسل ،والطريق غري م ّطرد فيه؟ ،بل هو ّ
عمن ذكر الطريق إليه ،عىل وجه اإلسناد.
الرواية ّ
بصورة ِّ

التعرض من ّ
كل منهام حلال
باألول ،قض ّية
املجليس وكذا سلطاننا القول
التقي
ظاهر املوىل
ّ
ّ
ّ
ّ
عمن ذكر الطريق إليه ،وهو مقتضـى ما صنعه صاحب املدارك
الرواية ّ
الطريق يف موارد نقل ِّ
حيث حكم ّ
بأن ما ذكر يف الفقيه يف باب أحكام السهو يف الصالة أنّه روي عن إسحاق بن عماّ ر
األول :إذا شككت فابن عىل اليقني .قلت :هذا أصل؟ قال :نعم من
قال :قال أبو احلسن ّ
باب املو ّثق.
أيضا إليه.
حممد القول بالثاين ،وظاهره مصري والده املح ّقق ً
وظاهر املح ّقق الشيخ ّ

شفاها.
األسرتآبادي عىل ما حكى تلميذه الشيخ املشار إليه عنه
وتو ّقف الفاضل
ً
ّ

واألوسط أوسط ،إذ الظاهر من قوله« :وما كان فيه عن فالن» إنّام هو ما روى باإلسناد نحو
«روى فالن» كام هو األكثر يف الفقيه ،وال يشمل ما نقل روايته نحو «روي عن فالن»=.
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إن عبارات القدماء ليست متناسبة احلالّ ،
=ال ّلهم إلاّ أن يقالّ :
فلعل الغرض من قوله« :وما كان
الرواية عنه عىل وجه اإلسناد إليه
فيه عن فالن» هو مطلق ما كان مصدّ ًرا بذكر فالن ،سواء كان ِّ
الرجالية.309-308/4 :
الرواية عنه .الرسائل ِّ
أو نقل ِّ

الرواية يف
حممد أ ّيده اهلل عن دخول مثل هذه ِّ
وقال حفيد الشهيد« :سألت شيخنا املح ّقق مريزا ّ
أن ّ
الرواية اإلرسال ،وظاهر املشيخة ّ
طريق املشيخة للفقيه من حيث ّ
كل ما رواه طريقه
إن ظاهر ِّ
إليه كذا ،واملتبادر من روايته أن يقول :روى إسحاق ونحو ذلك ،فأجاب أ ّيده اهلل  :بأنّه ّ
حمل
تأ ّمل .لكن مل أجد يف كتب الوالد ما يقتضـي التو ّقف» .استقصاء االعتبار.127/6 :

وقال يف موضع آخر يف ذيل رواية عبد اهلل بن أيب يعفور املرو ّية يف باب العدالة « :يف الطريق
نوع ارتيابْ .
فإن قلت :ما وجه االرتياب يف طريق الصدوق إىل عبد اهلل؟ قلت :من جهة أنّه
أن يف دخول هذا يف املشيخة تأ ّملاً ؛ ّ
قال :روي عن عبد اهلل ،وقد قدّ منا ّ
ألن الظاهر منها ما رواه
عن الشخص ،ولفظ «روي» يقتضـي املغايرة ،إلاَّ أنّه قابل للتوجيه» .استقصاء االعتبار:
.145/7
اخلوئي« :الكالم يف ّ
الس ّيد
ختتص بمن
الرجال هل ّ
ّ
وقال ّ
أن هذه الطرق التي يذكرها إىل هؤالء ِّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع ،أو روى عبد اهلل بن سنان أو أنهّ ا
يروي بنفسه عنه مثل أن يقول :روى ّ
الرواية إىل الراوي ،بل أسندها إىل ٍ
راو جمهول
الرواية عنهم ولو مل يسند بنفسه تلك ِّ
تعم مطلق ِّ
ّ
عنه ،مثل أن يقول :روى بعض أصحابنا عن عبد اهلل بن سنان ،أو روي عن ابن سنان ،ونحو
األول.
ذلك ممّا مل
يتضمن إسناده بنفسه إىل ذلك الراوي ،واملتي ّقن إرادته من تلك الطرق هو ّ
ّ
يعم ما لو عثر عىل رواية يف كتاب عن شخص جمهول فعبرّ بقوله:
وأ ّما شموله للثاين بحيث ّ
روى بعض أصحابنا عن فالن ،أو روي عن فالن فمشكل جدًّ ا ،بل ال يبعد اجلزم بالعدم ،إذ
ال يكاد يساعده التعبري يف املشيخة بقوله :فقد رويته عن فالن كام ال خيفى .فهو ملحق باملرسل».
اخلوئي.206/22 :
موسوعة اإلمام
ّ

ولكنّه عدل عن هذا يف موض ٍع آخر وقال« :ال فرق بني التعبريينّ ،
فان الصدوق ذكر يف املشيخة
كل ما كان يف هذا الكتاب عن فالن فقد رويته عن فالن ،وهذا يصدق عىل ٍّ
أن ّ
ّ
التعبريين
كل ِمن
َ
اخلوئي.54/29 :
سواء قال روى فالن أو روي عن فالن» .موسوعة اإلمام
ّ

أقول ومن اهلل استمدّ العنايةّ :
يعم
إن ما ذكره الصدوق يف املشيخة من طريقه إلی ال��رواة ّ
ما بصورة« :روي».
ّ
ويدل عليه أو يشهد له=:
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=أو اًلّ :
احلل يف خالصة األقوال وابن
ّ
إن الذين ّ
يقومون أسانيد من ال حيرضه الفقيه كالعلاّ مة يّ ّ
التعبريين.
يفرقوا بني
داوود يف رجاله واملح ّقق
املجليس يف روضة املتّقني مل ّ
َ
ّ
الكلبايس يف كالمه آنف الذكر.
وأشار إلی هذا الوجه املح ّقق
ّ

وثان ًيا :وهو العمدة يف الباب :ذكر الصدوق طريقه إلی مجاعة يف املشيخة مع ّ
أن مجيع ما روی
عنهم يف الفقيه بصيغة« :روي».

وإليك قائمة أسامئهم :أمحد بن هالل ،وأسامء بنت عميس ،وإسامعيل بن مهران ،وأ ّيوب بن
أعنيّ ،
األنصاري ،وجعفر بن عثامن ،وجعفر
وبشار بن يسار ،وبكّار بن كردم ،وجابر بن عبد اهلل
ّ
ٍ
وحارث ب ّياع األنامط ،واحلسن بن قارن ،واحلسن بن
حممد بن يونس ،وجويرية بن مسهر،
ابن ّ
عيل بن احلسني ،وسلمة
الرحيم،
ّ
هارون ،وروح بن عبد ّ
ورومي بن زرارة ،والزهري ،وزيد بن ّ
األمحيس،
والص ّباح بن سيابة ،وعائذ
ابن متام ،وسليامن بن َح ْفص
املروزي ،وشعيب بن واقدّ ،
ّ
ّ
وعيل بن
وعيل بن بجيل،
افقي،
وعبد احلميد بن ّ
الر ّ
عواض ،وعبد امللك بن أعني ،وعبيد اهلل ّ
ّ
ّ
وعيل بن غراب ،وعماّ ر بن مروان ،وعمر بن أيب شعبة ،وعمرو بن قيس املارص ،وعيسى
سويد،
ّ
اهلاشمي ،وعيسى بن يونس ،والفضل بن
ابن أيب منصور ،وعيسى بن أعني ،وعيسى بن عبد اهلل
ّ
القصاب،
مندي ،ومصادف ،ومصعب بن يزيد
الس
األنصاري ،ومعمر بن حييى ،ومنهال ّ
ّ
ّ
أيب ّقرة ّ
وميمون بن مهران ،وهاشم احلنّاط ،ويارس اخلادم ،وحييى بن ع ّباد املك ّّي ،وحييى بن عبد اهلل،
النهدي ،وأبو زكر ّيا األعور ،وأبو سعيد اخلدري ،وأبو
ويونس بن عماّ ر ،وأبو ثاممة ،وأبو احلسن
ّ
اجلعفري.
اخلراساين ،وأبو هاشم
عبد اهلل
ّ
ّ
األمر السابع :املشيخة وفهرست الصدوق

ّ
رصح به نفسه يف مقدّ مة الفقيه حيث قال« :ومجيع ما فيه مستخرج
إن للصدوق فهرستًا كام ّ
السجستاين و...
املعول واليها املرجع ،مثل كتاب حريز بن عبد اهلل
من كتب مشهورة عليها ّ
ّ
وغريها من األصول واملصنّفات ا ّلتي طرقي إليها معروفة يف فهرس الكتب التي رويتها عن
مشاخيي وأساليف .»من ال حيرضه الفقيه.4/1 :

حممد بن
وأشار إليه الشيخ يف ترمجة زيد
الزراد حيث قال« :هلام أصالن .مل يرومها ّ
النريس ،وزيد ّ
ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ،وكان يقول:
عيل بن احلسني بن بابويه ،وقال يف فهرسته :مل يرومها ّ
ّ
حممد
مها موضوعان ،وكذلك كتاب خالد بن عبد اهلل بن سدير وكان يقول :وضع هذه األصول ّ
اهلمداين» .الفهرست ،الرقم299 :ـ.300
ابن موسى
ّ
وقال يف ذيل خرب يف االستبصار« :قال أبو جعفر بن بابويه يف فهرسته حني ذكر كتاب النوادر=
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السياري وقال :ال أعمل به وال أفتي به لضعفه» .االستبصار،237/1 :
=استثنى منه ما رواه
ّ
ذيل ح.7

املجليسّ 
فاستظهر املح ّقق
أن املراد من الفهرست هو املشيخة حيث ع ّلق علی قول الصدوق:
ّ
«فهرس الكتب التي رويتها» بقوله« :ذكر الفهرست يف آخر الكتاب» .روضة املتّقني،16/1 :
لوامع صاحب قراين.194/1 :

ّ
العاميلحيث استدرك علی املشيخة بذكر يونس الذي ذكره الشيخ
احلر
ولعل هذا يظهر من ّ
ّ
يف فهرسته نقلاً عن فهرست الصدوق .فأخذه صاحب الوسائل منه وأدرجه يف املشيخة.
وسائل الشيعة.110/30 :

الس ّيد الصدر حيث قال« :الذي يصعب حتصيله عىل أهل العلم هو حرص
وهذا يظهر من ّ
أسامء أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه ومل يذكرهم يف الفهرستّ ،
فإن يف الوقوف عليهم فوائد
ال ختفى عىل اخلبري» .هناية الدراية.570 :
ولكن الظاهر ّ
َّجاشـي يف
أن هذا االستظهار يف غري حم ّله ،فكم من رجل ذكره الشيخ أو الن
ّ
ذكرا يف املشيخة وكذا العكس ،بل
فهرستيهام نقلاً عن فهرست الصدوق مع أنّا مل نجد له ً
أسلوب الفهارس يشهد ّ
بأن املشيخة غري الفهرست ،كام ال خيفی.

ثم ّ
إن هناك مجاعة ذكرهم الصدوق يف فهرسته ومل يذكرهم يف مشيخته ،وهم:
ّ

اخلزاز ،وبسطام الز ّيات ،وحجر بن زائدة ،ومحدان بن سليامن ،وخالد بن عبد اهلل،
أمحد بن النرض ّ
الزراد ،وطاهر بن حاتم ،وعبد الرمحن بن
محاد ،وزكّار بن حييی ،وزيد
وخلف بن ّ
النريس ،وزيد ّ
ّ
حممد
حممد
العرزمي ،وعبد اهلل بن إبراهيم
حممد
ّ
احلصيني ،وعبد اهلل بن ّ
ّ
الغفاري ،وعبد اهلل بن ّ
ّ
ّ
وعيل بن احلسن بن
وعيل بن إبراهيم بن هاشم،
املزخرف ،وعثامن بن عيسی ،وعقبة بن خالد،
ّ
ّ
وعيل
األشعري،
عيل بن سعد
وعيل بن احلسني بن موسی بن بابويه،
رباط،
ّ
وعيل بن ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ
ّ
اجلوهري،
حممد
ّ
ابن معبد ،وغالب بن عثامن ،وغياث بن ك ّلوب ،والفتح بن يزيد ،والقاسم بن ّ
وحممد بن
عيل
وحممد بن أيب القاسم اجلنا ّ
الشلمغاينّ ،
وحممد بن احلسن بن مجهورّ ،
يبّ ،
ّ
ّ
وحممد بن ّ
وحممد بن مصبح بن هلقام،
عيل
وحممد بن القاسم بن بشارّ ،
عيل بن عيسیّ ،
الصرييفّ ،
ّ
وحممد بن ّ
ّ
البغدادي ،وموسی
ومسعدة بن الفرج ،ومسعدة بن اليسع ،ومعاذ بن ثابت ،وموسی بن جعفر
ّ
حممد ابن احلنف ّية ،وحييی بن عبد احلميد احلماّ ّين ،وحييی بن عمران ،ويونس ابن
ابن عامر ،ووصية ّ
حررنا بعنوان« :دراسة حول
عبد الرمحن ،وأبو خالد القماّ ط ،وابن أيب أويس .هذا خالصة ما ّ
مشيخة من ال حيرضه الفقيه» ،وهي مل تطبع بعدّ ،
أمرا.
لعل اهلل حيدث بعد ذلك ً
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صحة طرقهام إىل ّ
كل واحد واحد
ونحن نذكر يف هذه الفائدة عىل سبيل اإلمجال ّ

ممّن يوثق به أو حيسن حاله ،أو ُو ّثق وإن كان عىل مذهب فاسد أو مل حيرضين حاله ،دون
من ت َُر ّد روايته ويرتك(((قوله ،وإن كان الطريق فاسدً ا ذكرناه ،وإن كان يف الطريق من
أيضاُّ ،
كل ذلك عىل سبيل اإلمجال ،إذ
ال حيرضنا معرفة حاله من جرح أو تعديل تركناه ً

التفصيل موكول إىل كتابنا الكبري ،وإنّام قصدنا ذلك لالختصار ولبلوغ الغاية بمعرفة

صحة طرقهام وفسادها بذلك.
ّ

[م�شيخة ال�شيخ يف التهذي َبني]

ف��ط��ري��ق ال��ش��ي��خ
حم��م��د ب���ن ي��ع��ق��وب
الطوسـي يف ال��ت��ه��ذي��ب إىل
ّ
ّ
(((
الكليني ص��ح��ي��ح((( ،وك���ذا إىل ّ
ع�لي ب��ن إب��راه��ي��م ب��ن ه���اش���م((( ،وك���ذا إىل
ّ
((( (س ،ش)« :نرتك».
حممد بن يعقوب
حممد
ّ
((( فام ذكرناه يف هذا الكتاب عن ّ
الكليني فقد أخربنا به الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن يعقوب.
حممد بن قولويه  عن ّ
حممد بن النعامن عن أيب القاسم جعفر بن ّ
ابن ّ
حممد هارون
حممد
وأخربنا به ً
ّ
الزراري ،وأيب ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل عن أيب غالب أمحد بن ّ
حممد بن قولويه ،وأيب عبد اهلل أمحد ابن أيب رافع
ابن موسى
ّ
التلعكربي ،وأيب القاسم جعفر بن ّ
أيضا
حممد بن يعقوب
املفضل
الكليني ،وأخربنا به ً
الصيمري ،وأيب ّ
ّ
ّ
الشيباين ،وغريهم ك ّلهم عن ّ
ّ
أمحد بن عبدون املعروف بـ :ابن احلارش عن أمحد بن أيب رافع وأيب احلسني عبد الكريم بن عبد
حممد بن يعقوب
اهلل بن نرص ّ
البزاز[ .الحظ :الفهرست ،الرقم ،]603 :وبغداد عن أيب جعفر ّ
الكليني مجيع مصنّفاته ،وأحاديثه سام ًعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع
ّ
وعشـرين وثالثامئة» .هتذيب األحكام.5/10 :
((( وما ذكرته عن ّ
الكليني]
عيل بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
حممد بن
عيل بن إبراهيم .وأخربين ً
أيضا برواياته الشيخ أبو عبد اهلل ّ
عن ّ
حممد بن يعقوب عن ّ
العلوي
حممد احلسن بن محزة
ّ
النعامن واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم .هتذيب األحكام.29/10 :
ّ
الطربي عن ّ
((( (ش)« :عن».
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��م��د ب��ن حييى ال��ع�� ّط��ار((( ،وك���ذا إىل أمح��د ب��ن إدري�����س((( ،وك���ذا ع��ن احلسني
حم ّ

(((
��م��د ب��ن إس�ماع��ي��ل((( ،وك���ذا ع��ن محيد ب��ن زي���اد(((،
حم��م��د  ،وك���ذا ع��ن حم ّ
اب��ن ّ
(((
حم��م��د بن
حم��م��د ب���ن ع���ي���س���ى  ،وك����ذا ع���ن أمح���د ب���ن ّ
وك����ذا ع���ن أمح���د ب���ن ّ

الكليني]
حممد بن حييى الع ّطار فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
((( وما ذكرته عن ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل أبو احلسني
حممد بن حييى الع ّطار ،وأخربين به ً
حممد بن يعقوب عن ّ
عن ّ
حممد بن حييى الع ّطار .هتذيب
حممد بن حييى عن أبيه ّ
القم ّي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
ابن أيب جيد ّ
األحكام.32/10 :
حممد
((( وما ذكرته عن أمحد ابن إدريس فقد رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
الكليني] عن ّ
ّ
حممد بن النعامن،
ابن يعقوب عن أمحد بن إدريس ،وأخربين به ً
حممد بن ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل ّ
البزوفري عن أمحد بن
حممد بن احلسني بن سفيان
ّ
واحلسني بن عبيد اهلل مجي ًعا عن أيب جعفر ّ
إدريس .هتذيب األحكام.34/10 :
البزوفري
عيل وهو أمحد بن سفيان
قال
ّ
ّ
القهبائي« :كأنّه كان يريد أن يرسم هكذا :عن أيب ّ
ثم استشهد علی ذلك بام يف الفهرست
عيل بن سفيان
ّ
البزوفري فاشتبه عليه غريهّ ،
واحلسني بن ّ
الرجال.208/6 :
والن
َّجاشـي يف ترمجة احلسني بن سعيد وأمحد بن إدريس» .جممع ِّ
ّ
الكليني] عن
حممد فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
((( وما ذكرته عن احلسني بن ّ
حممد .هتذيب األحكام.35/10 :
حممد بن يعقوب عن احلسني بن ّ
ّ
الكليني] عن
حممد بن إسامعيل فقد رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
ّ
((( وما ذكرته عن ّ
حممد بن إسامعيل .هتذيب األحكام37/10 :
حممد بن يعقوب عن ّ
ّ
حممد
((( وما ذكرته عن محيد بن زياد فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
الكليني] عن ّ
ّ
األنباري عن محيد
أيضا أمحد بن عبدون عن أيب طالب
ابن يعقوب عن محيد بن زياد .وأخربين به ً
ّ
ابن زياد .هتذيب األحكام.38/10 :
حممد بن عيسى ما رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
((( ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى .هتذيب
حممد بن يعقوب عن عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
الكليني] عن ّ
ّ
حممد بن عيسى ما رويته
األحكام .42/10 :ويف موضع آخر :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
عيل بن حمبوب عن أمحد
عيل بن حمبوب] عن ّ
هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
حممد
حممد .هتذيب األحكام .72/10 :ويف موضع ثالث :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
ابن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار عن أمحد=
ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی الص ّفار] عن ّ
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خالد((( و((( ،وكذا عن الفضل بن شاذان((( ،وإىل((( احلسن بن حمبوب حسن((( ،وإليه
حممد .هتذيب األحكام .73/10 :وقال يف موضع رابع :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن
=ابن ّ
حممد ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی سعد] عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن حممد.
ّ

حممد بن عيسى
هتذيب األحكام .74/10 :وقال يف موضع خامس :وما ذكرته عن أمحد بن ّ
الذي أخذته من نوادره فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون
البزوفري مجي ًعا عن أمحد بن إدريس عن
وحممد بن احلسني
العلوي
ك ّلهم عن احلسن بن محزة
ّ
ّ
ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل وأبو احلسني بن أيب جيد مجي ًعا
حممد بن عيسى .وأخربين به ً
أمحد بن ّ
حممد بن عيسى .هتذيب
حممد بن حييى الع ّطار عن أمحد بن ّ
حممد بن حييى عن أبيه ّ
عن أمحد بن ّ
األحكام.74/10 :
«الربقي».
((( (ش) زيادة:
ّ
حممد بن خالد ما رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
((( ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد بن خالد .هتذيب
حممد بن يعقوب عن عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
الكليني] عن ّ
ّ
األحكام.44/10 :
الكليني]
((( ومن مجلة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
وحممد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان.
عيل بن إبراهيم عن أبيه
ّ
عن ّ
حممد بن يعقوب عن ّ
هتذيب األحكام .47/10 :وقال يف موضع آخر« :وما ذكرته عن الفضل بن شاذان فقد أخربين
حممد بن احلسن بن
به الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني ابن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
النيسابوري ،عن الفضل بن شاذان.
حممد بن قتيبة
احلسيني
العلوي
محزة
ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
ّ
الطربي ،عن ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان .وأخربنا
وروى أبو ّ
حممد بن احلسن بن محزة عن ّ
حممد بن أمحد
العلوي
حممد احلسن بن أمحد بن القاسم
ّ
ّ
املحمدي ،عن أيب عبد اهلل ّ
الرشيف أبو ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن الفضل بن ش��اذان» .هتذيب األحكام/10 :
الصفواين ،عن ّ
ّ
.86
((( (ش) مل ترد« :إىل».
((( ومن مجلة ما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ما رويته هبذه األسانيد [الح��ظ :الطريق إلی
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن احلسن بن حمبوب .هتذيب األحكام/10 :
ّ
الكليني] عن ّ
.52
وقال يف موض ٍع آخر« :ومن مجلة ما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ:
حممد عن احلسن بن حمبوب» .هتذيب=
حممد بن عيسی] ،عن أمحد ابن ّ
الطريق إلی أمحد بن ّ
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أيضا ممّا أخذه((( من كتبه ومصنّفاته صحيح((( ،وإىل((( احلسني بن سعيد صحيح(((،
ً
=األحكام.75/10 :

((( (عة)« :أخذ».
((( وما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ما أخذته من كتبه ومصنّفاته ،فقد أخربين هبا أمحد بن عبدون،
األزدي ،عن احلسن بن
القريش ،عن أمحد بن احلسني بن عبد امللك
حممد بن الزبري
ّ
عيل بن ّ
ّ
عن ّ
حممد بن النعامن واحلسني بن عبيد اهلل
حمبوب .وأخربين به ً
حممد بن ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن بن الوليد ،عن أبيه ّ
وأمحد بن عبدون ،عن أيب احلسن أمحد بن ّ
حممد
ابن الوليد .وأخربين به ً
حممد بن احلسن ابن الوليد ،عن ّ
أيضا أبو احلسني بن أيب جيد ،عن ّ
حممد ومعاوية بن حكيم واهليثم بن أيب مسـروق ،عن احلسن
ابن احلسن الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
ابن حمبوب .هتذيب األحكام.56/10 :
((( (ش)« :عن».
حممد بن
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن احلسني بن سعيد فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن احلسن
حممد بن النعامن واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أمحد بن ّ
ّ
القم ّي عن
حممد بن احلسن بن الوليد .وأخربين به ً
أيضا أبو احلسني أيب جيد ّ
ابن الوليد عن أبيه ّ
أيضا
حممد ابن احلسن بن الوليد عن احلسني بن احلسن بن أبان عن احلسني بن سعيد .ورواه ً
ّ
حممد عن احلسني بن سعيد.
حممد بن احلسن الص ّفار عن أمحد بن ّ
حممد بن احلسن بن الوليد عن ّ
ّ
هتذيب األحكام .63/10 :وقال يف موضع آخر :وما ذكرته عن احلسني بن سعيد [عن احلسن
(خ ل)] عن زرعة عن سامعة وفضالة بن أ ّيوب والنرض بن سويد وصفوان بن حييى فقد رويته
هبذه األسانيد عن احلسني بن سعيد عنهم .هتذيب األحكام .66/10 :ويف موض ٍع ٍ
ثالث :ومن
مجلة ما رويته عن احلسني بن سعيد واحلسن بن حمبوب ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق
حممد عنهام مجي ًعا .هتذيب
عيل بن حمبوب عن أمحد بن ّ
عيل بن حمبوب] عن ّ
إلی ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
األحكام .73/10 :ويف موضع رابع :ومن مجلة ما ذكرته عن احلسن بن حمبوب واحلسني ابن
حممد عنهام مجي ًعا .هتذيب
سعيد ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی أمحد] عن أمحد بن ّ
األحكام.73/10 :
وقال يف موضع خامس :ومن مجلة ما ذكرته عن احلسني بن سعيد واحلسن بن حمبوب م ًعا
حممد عنهام مجي ًعا .هتذيب
ما رويته هبذا اإلسناد [الح��ظ :الطريق إلی سعد] عن أمحد بن ّ
األحكام.74/10 :
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(((
حممد بن ّ
حممد بن أمحد بن حييى
عيل بن حمبوب(((،
ّ
وكذا عن ّ
األشعري  ،وكذا عن ّ

(((
حممد بن احلسن بن ال��ول��ي��د(((و((( ،وعن
وك��ذا عن سعد بن عبد اهلل  ،وك��ذا عن ّ

ق��وي ،إذ يف طريقه محيد بن زي��اد وك��ان ثقة إلاّ أنّه
حممد بن سامعة
ّ
احلسن بن ّ
(((
(((
حممد بن
واقفي ،واحلسن ً
أيضا ك��ان واقف ًّياّ ،إال أنّه كان ثق ًة  ،وإىل أيب جعفر ّ
ّ
األشعري فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد بن حييى
ّ
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن ّ
حممد بن احلسني بن سفيان عن أمحد
واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب جعفر ّ
حممد بن احلسن بن
حممد بن أمحد بن حييى .وأخربنا أبو احلسني بن أيب جيد عن ّ
ابن إدريس عن ّ
أيضا
حممد بن أمحد بن حييى .وأخربين به ً
حممد بن حييى وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن ّ
الوليد عن ّ
حممد بن أمحد بن حييى.
حممد بن حييى عن ّ
حممد بن حييى عن أبيه ّ
احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
حممد احلسن
وأخربين به الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
حممد
حممد ابن احلسني
ابن احلمزة
ّ
ّ
البزوفري مجي ًعا عن أمحد بن إدريس عن ّ
العلوي وأيب جعفر ّ
ابن أمحد بن حييى .هتذيب األحكام.71/10 :
حممد بن ّ
عيل بن حمبوب فقد أخربين به احلسني بن عبيد اهلل
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن ّ
عيل بن حمبوب .هتذيب
حممد بن حييى عن ّ
حممد بن حييى الع ّطار عن أبيه ّ
عن أمحد بن ّ
حممد بن ّ
األحكام.72/10 :
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن سعد بن عبد اهلل فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل عن أيب القاسم
أيضا الشيخ عن أيب جعفر
حممد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل ،وأخربين به ً
جعفر بن ّ
عيل بن احلسني عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل .هتذيب األحكام.73/10 :
ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
عيل بن بابويه».
((( (ش) زيادة« :وعن ّ
حممد بن احلسن بن الوليد ّ
وعيل بن احلسني بن بابويه فقد أخربين به الشيخ أبو
((( وما ذكرته عن ّ
وحممد بن احلسن بن
عيل بن احلسني
ّ
عبد اهلل عن أيب جعفر ّ
عيل بن احلسني عن أبيه ّ
حممد بن ّ
الوليد .هتذيب األحكام.75/10 :
((( (ش) مل ترد« :كان».
حممد بن سامعة فقد أخربين به أمحد بن عبدون عن أيب
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن احلسن بن ّ
أيضا الشيخ أبو عبد
طالب
حممد بن سامعة ،وأخربين ً
ّ
األنباري عن محيد بن زياد عن احلسن بن ّ
البزوفري
اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد ابن عبدون ك ّلهم عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان
ّ
حممد بن سامعة .هتذيب األحكام.75/10 :
عن محيد بن زياد عن احلسن بن ّ
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ع�لي بن احلسني وه��و اب��ن بابويه صحيح((( ،وك���ذا
ّ
حممد بن قولويه((( ،وك��ذا((( عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب صحيح
ّ
(((

عن أيب القاسم جعفر بن

أيضا(((و((( ،وكذا عن يونس بن عبد الرمحن((( ،وكذا عن ّ
عيل بن مهزيار((( ،وكذا
ً

(((

حممد بن
علـي بن احلسني ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن ّ
((( وما ذكرته عن أيب جعفر ّ
حممد بن النعامن عنه .هتذيب األحكام.77/10 :
ّ
((( (ش) مل ترد« :كذا».
حممد بن قولويه ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني
((( وما ذكرته عن أيب القاسم جعفر بن ّ
حممد بن قولويه .هتذيب األحكام.79/10 :
ابن عبيد اهلل مجي ًعا عن جعفر بن ّ
((( (س ،عش ،هـ ،ح) مل ترد« :كذا».
«أيضا».
((( (ش) مل تردً :
((( وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل عن
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن بن الوليد عن ّ
عيل بن احلسني بن بابويه عن ّ
أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
حممد عن موسى بن القاسم .هتذيب
الص ّفار وسعد بن عبد اهلل عن الفضل بن غانم وأمحد بن ّ
األحكام.81/10 :
حممد بن
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرمحن ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن
عيل بن احلسني عن أبيهّ ،
حممد بن النعامن عن أيب جعفر ّ
ّ
حممد بن ّ
السندي عن
وعيل بن إبراهيم بن هاشم عن إسامعيل بن مرار ،وصالح بن
واحلمريي
عبد اهلل،
ّ
ّ
ّ
أيضا واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن احلسن بن محزة
يونس .وأخربين الشيخ ً
أيضا احلسني
حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس ،وأخربين به ً
ّ
عيل بن إبراهيم عن ّ
العلوي عن ّ
الشيباين عن أيب
حممد بن عبيد اهلل بن املطلب
حممد بن عبد اهلل بن ّ
ابن عبيد اهلل عن أيب املفضل ّ
ّ
اليقطيني عن يونس بن عبد
حممد بن عيسى بن عبيد
حممد ّ
ّ
الرزاز عن ّ
حممد بن جعفر بن ّ
الع ّباس ّ
الرمحن .هتذيب األحكام.82/10 :
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن ّ
حممد بن
عيل بن مهزيار ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل عن ّ
وحممد بن حييى
واحلمريي
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل
علـي ابن احلسني عن أبيه
ّ
ّ
ّ
ّ
عيل بن مهزيار .هتذيب
وأمحد بن إدريس ك ّلهم عن أمحد بن ّ
حممد عن الع ّباس ابن معروف عن ّ
األحكام.85/10 :
حممد بن خالد وقدّ مه».
(((
ّ
التسرتي« :الظاهر أنّه تكرار؛ ألنّه أمحد بن ّ
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الربقي((( ،وكذا عن ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل
عيل بن جعفر((( ،وكذا عن أيب عبد اهلل
ّ

ري((( ،وكذا عن أيب طالب
األنباري(((.
ّ
احلسني بن سفيان ال َب َز ْو َف ّ

وطريق الشيخ أيب جعفر
الطوسـي يف كتاب االستبصار(((:
ّ
حم�������م�������د ب��������ن ي������ع������ق������وب ص��������ح��������ي��������ح((( ،وك��������ذا
إىل
ّ
الربقي ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل عن أيب احلسن أمحد
((( وما ذكرته عن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
أيضا الشيخ عن أيب
حممد بن احلسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل عنه .وأخربين ً
ابن ّ
وحممد بن احلسن بن الوليد عن سعد بن عبد
عيل بن احلسني بن بابويه عن أبيه ّ
جعفر ّ
حممد بن ّ
اهلل واحلسني عن أمحد بن أيب عبد اهلل.
السعدآبادي
عيل بن احلسني
حممد
وأخربين به ً
ّ
ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
الزراري عن ّ
احلمريي ،كام يف
عن أمحد بن أيب عبد اهلل .هتذيب األحكام .85/10 :الصواب بدل (احلسني)
ّ
واحلمريي يف أسانيد كثرية .وأ ّما احلسني فلم
بعض نسخه واالستبصار .ويشهد به اقرتان سعد
ّ
نعرفه.
((( وما ذكرته عن ّ
حممد بن حييى
عيل بن جعفر ،فقد أخربين به احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
عيل بن جعفر .هتذيب األحكام:
النيسابوري
العمركي
حممد بن حييى عن
ّ
ّ
ّ
عن أبيه ّ
البوفكي عن ّ
.86/10
البزوفري فقد أخربين به أمحد بن عبدون واحلسني
((( وما ذكرته عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان
ّ
ابن عبيد اهلل عنه .هتذيب األحكام.87/10 :
األنباري ،فقد أخربين به أمحد بن عبدون عنه .هتذيب األحكام:
((( و ما ذكرناه عن أيب طالب
ّ
.88/10
الكلبايسّ :
«إن ذكر الطرق من الكتابني ،مع ظهور اتّـحاد املشيختني ال وج َه له؛ لظهور كفاية
((( قال
ّ
أحدمها عن اآلخر مضا ًفا إىل ما يف سياق عباراته ،ممّا ال خيفى عىل اخلبري» .سامء املقال.260/1 :
حممد بن يعقوب
حممد بن
ّ
((( فام ذكرته عن ّ
الكليني ،فقد أخربنا به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل بن ّ
حممد بن قولويه عن
احلارثي
حممد بن النعامن
ّ
البغدادي رمحة اهلل عليه عن أيب القاسم جعفر بن ّ
ّ
ّ
الزراري ،وأيب
حممد
حممد بن يعقوب ،وأخربنا به ً
ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل عن أيب غالب أمحد بن ّ
ّ
حممد بن قولويه ،وأيب عبد اهلل أمحد
حممد هارون بن موسى
ّ
التلعكربي ،وأيب القاسم جعفر بن ّ
ّ
حممد بن يعقوب ،وأخربنا=
املفضل
ابن أيب رافع
الصيمري ،وأيب ّ
ّ
الشيباين ،وغريهم ك ّلهم عن ّ
ّ
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(((
عن((( ّ
حممد بن حييى الع ّطار((( ،وكذا عن أمحد بن
عيل بن إبراهيم بن هاشم  ،وكذا عن ّ
(((
حم���م���د بن
إدري���������س((( ،وك�����ذا ع���ن احل���س�ي�ن ب���ن
حم�����م�����د  ،وك�����ذا ع���ن ّ
ّ
(((و(((
حم��م��د بن
إس�ماع��ي��ل((( ،وك���ذا ع��ن محيد ب��ن زي�������اد
 ،وك���ذا ع��ن أمح��د ب��ن ّ

أيضا أمحد بن عبدون املعروف بابن احلارش رمحة اهلل عليه عن أمحد بن أيب رافع وأيب احلسني
=به ً
البزاز بتنيس [الحظ :الفهرست ،الرقم ،]603 :وبغداد عن أيب
عبد الكريم بن عبد اهلل بن نرص ّ
الكليني مجيع مصنّفاته وأحاديثه سام ًعا وإجاز ًة ببغداد بباب الكوفة درب
حممد بن يعقوب
ّ
جعفر ّ
السلسلة سنة سبع وعشـرين وثالثامئة» .االستبصار.305/4 :
((( (عة)« :إلی».
علـي بن إبراهيم بن هاشم ،فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
((( وما ذكرته عن
ّ
عيل بن إبراهيم .وأخربين برواياته الشيخ املفيد أبو عبد اهلل
الكليني] عن ّ
ّ
حممد بن يعقوب عن ّ
حممد احلسن بن
حممد بن النعامن واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
حممد بن ّ
ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم .االستبصار.310/4 :
العلوي
محزة
ّ
ّ
الطربي عن ّ
الكليني] عن
حممد بن حييى الع ّطار فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
((( وما ذكرته عن ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل وأبو احلسني ابن أيب
حممد بن حييى الع ّطار ،وأخربين به ً
حممد ابن يعقوب عن ّ
ّ
حممد بن حييى الع ّطار .االستبصار.311/4 :
جيد ّ
حممد بن حييى عن أبيه ّ
القم ّي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
الكليني] عن
((( وما ذكرته عن أمحد بن إدريس ،فقد رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني
حممد بن يعقوب عن أمحد بن إدريس ،وأخربين بجميع رواياته ً
ّ
البزوفري عن أمحد بن إدريس.
حممد بن احلسني بن سفيان
ّ
ابن عبيد اهلل مجي ًعا عن أيب جعفر ّ
االستبصار.311/4 :
الكليني] عن
حممد ،فقد رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
ّ
((( وما ذكرته عن احلسني بن ّ
حممد .االستبصار.312/4 :
حممد ابن يعقوب عن احلسني بن ّ
ّ
حممد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان ،فقد رويته هبذا اإلسناد [الحظ:
((( وما ذكرته عن ّ
حممد بن إسامعيل .االستبصار.312/4 :
الطريق إلی
حممد بن يعقوب عن ّ
الكليني] عن ّ
ّ
حممد
((( وما ذكرته عن محيد بن زياد ،فقد رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
الكليني] عن ّ
ّ
أيضا أمحد بن عبدون عن أيب طالب
ابن يعقوب عن محيد بن زياد ،وأخربين بجميع رواياته وكتبه ً
األنباري عن محيد بن زياد .االستبصار.313/4 :
ّ
((( (ش) مل ترد« :وكذا عن احلسني ...محيد بن زياد».
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(((
حممد بن خالد
الربقي(((و((( ،وكذا عن الفضل بن شاذان(((،
ّ
عيسى  ،وعن أمحد بن ّ

حممد بن عيسى ما رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق إلی
((( ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى .االستبصار:
حممد بن يعقوب عن عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
الكليني] عن ّ
ّ
.314/4

حممد بن عيسى ما رويته هبذا اإلسناد
وقال يف موض ٍع آخر :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد.
عيل بن حمبوب عن أمحد بن ّ
عيل بن حمبوب] عن ّ
[الحظ :الطريق إلی ّ
حممد بن ّ
حممد بن ّ
االستبصار.324/4 :
ٍ
حممد ما رويته هبذه األسانيد [الحظ:
وقال يف موض ٍع ثالث :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد .االستبصار.325/4 :
حممد بن احلسن الص ّفار عن أمحد بن ّ
الطريق إلی الص ّفار] عن ّ
حممد ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ:
وقال يف موض ٍع رابعٍ :ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد .االستبصار.327/4 :
الطريق إلی سعد] عن سعد بن عبد اهلل عن أمحد بن ّ
ٍ
حممد بن عيسى الذي أخذته من نوادره فقد
وقال يف موض ٍع
خامس :وما ذكرته عن أمحد بن ّ

أخربين به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل ،واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن احلسن
حممد بن
وحممد بن احلسني
ابن محزة
ّ
ّ
البزوفري مجي ًعا عن أمحد بن إدريس عن أمحد بن ّ
العلويّ ،
حممد بن
عيسى .وأخربين ً
أيضا احلسني بن عبيد اهلل وأبو احلسني بن أيب جيد مجي ًعا عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى .االستبصار.327/4 :
حييى عن أبيه عن أمحد بن ّ
الربقي ما رويته هبذه األسانيد [الحظ :الطريق
حممد بن خالد
ّ
((( ومن مجلة ما ذكرته عن أمحد بن ّ
حممد بن خالد .االستبصار:
إلی
حممد بن يعقوب عن عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
الكليني] عن ّ
ّ
الربقي فقد رويته عن الشيخ
 .315/4وقال يف موض ٍع آخر :وما ذكرته عن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
حممد بن احلسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد
املفيد أيب عبد اهلل عن أيب احلسن أمحد بن ّ
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه
اهلل عنه .وأخربين ً
أيضا الشيخ املفيد أبو عبد اهلل عن أيب جعفر ّ
واحلمريي عن أمحد بن أيب عبد اهلل.
وحممد بن احلسن بن الوليد عن سعد بن عبد اهلل
ّ
عن أبيهّ 
السعدآبادي
عيل بن احلسني
حممد
وأخربين به ً
ّ
ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
الزراري عن ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل االستبصار.339/4 :
((( (ش)« :كذا عن أمحد بن إدريس».
الكليني]
((( ومن مجلة ما ذكرته عن الفضل بن شاذان ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
ّ
وحممد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان=.
عيل بن إبراهيم عن أبيه ّ
عن ّ
حممد بن يعقوب عن ّ
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وعن((( احلسن بن حمبوب حسن((( ،وعن((( احلسني بن سعيد صحيح((( ،وكذا عن
=االستبصار.315/4 :
((( (حج) مل ترد« :عن».
علـي
((( ومن مجلة ما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی
ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن احلسن بن حمبوب االستبصار .316/4 :وقال يف
ابن إبراهيم] عن ّ
موضع آخر« :وما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ممّا أخذته من كتبه ومصنّفاته فقد أخربين هبا أمحد
األزدي عن
القريش عن أمحد بن احلسني بن عبد امللك
حممد بن الزبري
ّ
عيل بن ّ
ّ
ابن عبدون عن ّ
حممد بن النعامن واحلسني بن
احلسن بن حمبوب .وأخربين به ً
حممد بن ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل ّ
حممد بن
حممد بن احلسن بن الوليد عن أبيه ّ
عبيد اهلل وامحد بن عبدون عن أيب احلسن أمحد بن ّ
حممد
احلسن بن الوليد عن احلسن بن حمبوب .وأخربين ً
القم ّي عن ّ
أيضا أبو احلسني بن أيب جيد ّ
حممد ومعاوية بن حكيم واهليثم
حممد بن احلسن الص ّفار عن أمحد بن ّ
ابن احلسن بن الوليد عن ّ
ٍ
ابن أيب مرسوق عن احلسن بن حمبوب» .االستبصار .318/4 :وقال يف موض ٍع ثالث :ومن مجلة
ما ذكرته عن احلسن بن حمبوب ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی أمحد] عن أمحد بن
حممد عن احلسن بن حمبوب .االستبصار.327/4 :
ّ
((( (حج) مل ترد« :عن».
حممد بن
حممد بن ّ
((( وما ذكرته عن احلسني بن سعيد ،فقد أخربين به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل ّ
حممد بن احلسن
النعامن ريض اهلل عنه واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أمحد بن ّ
القم ّي عن
حممد بن احلسن بن الوليد ،وأخربين ً
أيضا أبو احلسني بن أيب جيد ّ
ابن الوليد عن أبيه ّ
أيضا
حممد بن احلسن بن الوليد عن احلسني بن احلسن بن أبان عن احلسني بن سعيد ،ورواه ً
ّ
حممد عن احلسني بن سعيد.
حممد بن احلسن الص ّفار عن أمحد بن ّ
حممد بن احلسن بن الوليد عن ّ
ّ
االستبصار.320/4 :
أيضا« :وما ذكرته عن احلسني بن سعيد عن احلسن عن زرعة عن سامعة وفضالة بن أ ّيوب
وقال ً
والنرض بن سويد وصفوان بن حييى ،فقد رويته هبذه األسانيد عن احلسني بن سعيد عنهم رمحهم
اهلل» .االستبصار.321/4 :
وقال يف موض ٍع ٍ
ثالث :ومن مجلة ما ذكرته عن احلسني بن سعيد واحلسن بن حمبوب ما رويته
حممد بن عيل بن حمبوب عن أمحد
عيل بن حمبوب] عن ّ
هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی ّ
حممد بن ّ
حممد عنهام االستبصار .324/4 :وقال يف موض ٍع رابعٍ :ومن مجلة وما ذكرته عن احلسن بن
ابن ّ
حممد=
حمبوب واحلسني بن سعيد ما رويته هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی أمحد] عن أمحد بن ّ
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(((
علـي بن حمبوب((( ،وكذا عن سعد بن عبد
حممد بن ّ
حممد بن أمحد بن حييى  ،وكذا عن ّ
ّ

(((
(((
علـي بن بابويه(((،
حممد بن احلسن بن الوليد(((و((( ،وعن
حممد بن ّ
ّ
اهلل  ،وكذا عن ّ

=عنهام مجي ًعا .االستبصار.325/4 :
ٍ
خامس :ومن مجلة ما ذكرته عن احلسني بن سعيد واحلسن بن حمبوب ما رويته
وقال يف موض ٍع

حممد عنهام .االستبصار.327/4 :
هبذا اإلسناد [الحظ :الطريق إلی أمحد] عن أمحد بن ّ
األشعري ،فقد أخربين به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل
حممد بن أمحد بن حييى
ّ
((( وما ذكرته عن ّ
حممد بن احلسني بن سفيان عن
واحلسني ابن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب جعفر ّ
حممد بن
القم ّي عن ّ
حممد بن أمحد بن حييى .وأخربين أبو احلسني بن أيب جيد ّ
أمحد بن إدريس عن ّ
حممد بن أمحد بن حييى ،وأخربين
حممد بن حييى وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن ّ
احلسن بن الوليد عن ّ
حممد بن أمحد
ً
حممد بن حييى ،عن ّ
حممد بن حييى عن أبيه ّ
أيضا احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
حممد
ابن حييى .وأخربين الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
البزوفري مجي ًعا عن أمحد بن إدريس عن
حممد بن احلسني
احلسن بن محزة
ّ
ّ
العلوي ،وأيب جعفر ّ
حممد بن أمحد بن حييى .االستبصار.323/4 :
ّ
حممد بن ّ
عيل بن حمبوب ،فقد رويته عن احلسني بن عبيد اهلل عن
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن ّ
عيل بن حمبوب .االستبصار:
حممد بن حييى عن ّ
حممد بن حييى الع ّطار عن أبيه ّ
أمحد بن ّ
حممد بن ّ
.324/4
حممد بن
حممد بن ّ
((( وما ذكرته عن سعد بن عبد اهلل ،فقد أخربين به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل ّ
حممد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اهلل .وأخربين به
النعامن عن أيب القاسم جعفر بن ّ
عيل بن احلسني
ً
أيضا الشيخ املفيد أبو عبد اهلل عن شيخه الفقيه عامد الدِّ ين أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
عيل بن احلسني بن بابويه عن سعد بن عبد اهلل .االستبصار:
ابن بابويه ّ
القم ّي عن أبيه الفقيه ّ
.325/4
عل بن احلسني بن موسى بن بابويه ،فقد
((( وما ذكرته عن ّ
حممد بن احلسن بن الوليد والفقيه يّ
عيل بن احلسني ابن موسى
أخربين به الشيخ املفيد أبو عبد اهلل عن عامد الدِّ ين أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
وحممد بن احلسن الوليد .االستبصار.327/4 :
ابن بابويه عن أبيه ّ
((( (ش) مل ترد« :بن حمبوب ..احلسن بن الوليد».
((( (حج) مل ترد« :عن».
حممد بن ّ
عيل بن احلسني بن موسى=
((( وما ذكرته عن [الشيخ الفقيه عامد الدِّ ين -خ ل] أيب جعفر ّ
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(((
(((
حممد بن سامعة
حممد بن
ّ
وعن احلسن بن ّ
ق��وي  ،وع��ن أيب القاسم جعفر بن ّ

قولويه صحيح((( ،وكذا عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وه��ب(((و((( ،وكذا
علـي بن
علـي بن مهزيار((( ،وك��ذا عن
عن يونس بن عبد ال��رمح��ن((( ،وك��ذا عن
ّ
ّ
القم ّي ،فقد رويته عن الشيخ أيب عبد اهلل عنه .االستبصار.332/4 :
=ابن بابويه ّ
حممد بن سامعة ،فقد أخربين بن أمحد بن عبدون عن أيب طالب
((( وما ذكرته عن احلسن بن ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل
حممد بن سامعة ،وأخربين ً
ّ
األنباري عن محيد بن زياد عن احلسن بن ّ
البزوفري
عيل بن سفيان
ّ
واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب عبد اهلل احلسني بن ّ
حممد بن سامعة .االستبصار.328/4 :
عن محيد بن زياد عن احلسن بن ّ
((( (حج) مل ترد« :عن».
حممد بن قولويه ،فقد رويته عن الشيخ املفيد أيب عبد اهلل
((( وما ذكرته عن أيب القاسم جعفر بن ّ
حممد بن قولويه .االستبصار332/4 :
واحلسني بن عبيد اهلل مجي ًعا عن جعفر بن ّ
((( (ش) زيادة « :صحيح».
((( وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ،فقد أخربين به الشيخ أبو عبد اهلل عن
حممد بن احلسن بن الوليد عن
عيل بن احلسني بن بابويه عن ّ
الشيخ الفقيه أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
حممد عن موسى بن
حممد بن احلسن الص ّفار ،وسعد بن عبد اهلل عن الفضل بن عامر وأمحد بن ّ
ّ
القاسم .االستبصار.335/4 :
((( وما ذكرته عن يونس بن عبد الرمحن ،فقد رويته عن الشيخ أيب عبد اهلل عن الشيخ أيب جعفر
واحلمريي
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل
ّ
حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه عن أبيهّ ،
ّ
السندي عن يونس.
وعيل بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن إسامعيل بن مرار وصالح بن
ّ
ّ
أيضا الشيخ أبو عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن احلسن بن
وأخربين ً
أيضا احلسني
محزة
حممد بن عيسى بن عبيد عن يونس .وأخربين ً
ّ
العلوي عن عيل بن إبراهيم عن ّ
الشيباين عن أيب
حممد بن عبيد اهلل بن املطلب
حممد بن عبد اهلل بن ّ
ابن عبيد اهلل عن أيب املفضل ّ
ّ
اليقطيني عن يونس بن عبد الرمحن.
حممد بن عيسى بن عبيد
حممد بن جعفر ّ
ّ
الرزاز عن ّ
الع ّباس ّ
االستبصار.336/4 :
((( وما ذكرته يف هذا الكتاب عن ّ
عيل بن مهزيار ،فقد رويته عن الشيخ املفيد أيب عبد اهلل عن الشيخ
وحممد ابن
عيل بن احلسني بن بابويه
ّ
أيب جعفر ّ
عيل بن احلسني بن بابويه عن أبيه ّ
حممد بن ّ
وحممد بن حييى وأمحد بن إدريس=
احلسن [بن الوليد -خ ل] عن سعد بن عبد اهلل
ّ
واحلمريي ّ
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جعفر((( ،وكذا عن الفضل بن ش��اذان((( ،وكذا عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان

ري((( ،وكذا عن أيب طالب
األنباري(((.
ّ
ال َب َز ْو َف ّ

حممد بن بابويه يف كتاب من ال حيرضه الفقيه:
وطريق الشيخ أيب جعفر ّ
ف��ض��ال ،وه��و
ال��س��اب��اط��ي
إىل ع�ّم�اّ ر
ق����وي ،ف��ي��ه أمح���د ب��ن احل���س���ن((( ب��ن ّ
ّ
ّ

ف��اس��د امل��ذه��ب ث��ق��ة ،وك���ذا ع��م��رو ب��ن س��ع��ي��د((( ،وأ ّم����ا م��ص��دّ ق ب��ن صدقة

ف��ط��ح��ي ل��ك��نّ��ه ث��ق�� ٌة
ف��إنّ��ه ف��اس��د امل��ذه��ب
ع��ل��ـ��ي ب��ن جعفر
ع���ال���ـ���م((( ،وإىل
ٌ
ّ
ّ
عيل بن مهزيار .االستبصار.338/4 :
=ك ّلهم عن أمحد بن ّ
حممد عن الع ّباس بن معروف عن ّ
حممد بن حييى
علـي بن جعفر ،فقد رويته عن احلسني بن عبيد اهلل عن أمحد بن ّ
((( وما ذكرته عن ّ
عيل بن جعفر.
النيسابوري
عيل
حممد بن حييى ،عن
ّ
ّ
ّ
عن أبيه ّ
البوفكي عن ّ
العمركي بن ّ
االستبصار.340/4 :
((( وما ذكرته عن الفضل بن شاذان ،فقد رويته عن الشيخ املفيد أيب عبد اهلل واحلسني بن عبيد اهلل
حممد
احلسيني
العلوي
حممد احلسن بن محزة
ّ
ّ
عيل بن ّ
ّ
وأمحد بن عبدون ك ّلهم عن أيب ّ
الطربي عن ّ
حممد احلسن بن محزة عن عيل بن إبراهيم
ابن قتيبة
ّ
النيسابوري عن الفضل بن شاذان ،وروى أبو ّ
العلوي
حممد احلسن بن أمحد بن القاسم
ّ
عن أبيه عن الفضل بن شاذان .وأخربين الرشيف أبو ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن
حممد بن أمحد
املحم ّ
دي عن أيب عبد اهلل ّ
ّ
الصفواين عن ّ
ّ
شاذان .االستبصار.341/4 :
البزوفري ،فقد أخربين به أمحد بن عبدون واحلسني
((( وما ذكرته عن أيب عبد اهلل احلسني بن سفيان
ّ
ابن عبيد اهلل عنه .االستبصار.342/4 :
األنباري ،فقد رويته عن أمحد بن عبدون عنه .االستبصار:
((( وما ذكرته عن أيب طالب
ّ
.342/4
علـي».
((( (ش) زيادة « :بن ّ
غري
((( الشهيد« :أي وك��ذا يف عمرو بن سعيد وم��ص��دّ ق ،ومه��ا فطح ّيان ثقتان والعبار ُة ُ
جي ٍ
دة».
ّ
((( ّ
وحممد بن احلسن
الس
اباطي ،فقد رويته عن أيبّ ،
ّ
عمـار بن موسى ّ
كل ما كان يف هذا الكتاب عن ّ
فضال ،عن عمرو ابن=
عيل بن ّ
ابن أمحد بن الوليد عن سعيد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن ّ
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(((
عمـارّ ،إال ّ
أن يف إسحاق قول((( ،وعن جابر بن يزيد
صحيح  ،وكذا عن إسحاق بن ّ

���������������������ف���������������������ي ض�����������������ع�����������������ي�����������������ف(((،
جل��������������������� ْع
ّ
ا ُ
اباطي .من ال حيرضه الفقيه:
الس
=سعيد
ّ
املدائني ،عن مصدّ ق بن صدقة ،عن عماّ ر بن موسى ّ
ّ
.422/4
((( ّ
حممد بن
علـي بن جعفر فقد رويته عن أيب ريض اهلل عنه عن ّ
وكل ما كان يف هذا الكتاب عن ّ
عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر.
عيل
حييى الع ّطار ،عن
ّ
ّ
البوفكي ،عن ّ
العمركي بن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،وسعد بن عبد
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد عن ّ
ورويته عن ّ
البجيل ،عن
حممد بن عيسى ،والفضل بن عامر ،عن موسى بن القاسم
اهلل مجي ًعا عن أمحد بن ّ
ّ
عيل بن جعفر فقد رويته
عيل بن جعفر ،عن أخيه موسى بن جعفر ،وكذلك مجيع كتاب ّ
ّ
هبذا اإلسناد .من ال حيرضه الفقيه.422/4 :
احلمريي،
((( وما كان فيه عن إسحاق بن عماّ ر فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ

عيل بن إسامعيل ،عن صفوان بن حييى ،عن إسحاق بن عماّ ر .من ال حيرضه الفقيه/4 :
عن ّ
.423
حممد بن ّ
حممد
((( وما كان فيه عن جابر بن يزيد ُ
عمه ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
في فقد رويته عن ّ
الـج ْع ّ
الربقي عن أبيه ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر ابن
حممد بن خالد
ّ
ابن أيب القاسم ،عن أمحد بن ّ
إن اليشء الغريب يف املقام ّ
ثم ّ
أن الصدوق روی
في .من ال حيرضه الفقيهّ 424/4 :
جل ْع ّ
يزيد ا ُ
الربقي عن أبيه ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر،
حممد بن خالد
ّ
عن جابر وطريقه إليه :أمحد بن ّ
حممد بن خالد
ولكن الذي وجدنا يف املحاسن من الطرق إلی جابر يقتيض سقوط الواسطة بني ّ
وعمرو بن شمر .الحظ:
الربقي عن أبيه عن أمحد بن النضـر ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر .املحاسن ،41/1 :ح،50
أ.
ّ
 ،224/1ح ،227/1 ،143ح ،457/2 ،157ح ،522/2 ،387ح،615/2 ،737
أيضا .األمايل (للصدوق) ،318 :ح،397 ،4
ح .41وجتد هذا اإلسناد يف كتب الصدوقً 
ح ،461 ،10ح ،625 ،8ح ،3ثواب األعامل.52 ،45 ،39 :
عيل بن احلكم عن سيف بن عمرية عن عمرو بن شمر عن جابر .املحاسن:
ب.
ّ
الربقي عن ّ
 ،44/1ح.60
دراج عن عمرو بن شمر عن جابر.
ج.
الربقي عن أبيه عن محزة بن عبد اهلل عن مجيل بن ّ
ّ
املحاسن ،168/1 :ح=.130
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اهلـمداين صحيح((( ،وك��ذا عن سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف(((،
وعن كردويه
ّ
الربقي عن أبيه عن يونس بن عبد الرمحن عن عمرو بن شمر عن جابر .املحاسن،227/1 :
د.
ّ
ح.156

الربقي عن أبيه عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر .املحاسن ،242/1 :ح.228
هـ.
ّ

الربقي عن أبيه عن هارون بن اجلهم عن مفضل بن صالح عن جابر .املحاسن،249/1 :
و.
ّ
ح.262
حممد بن سنان عن مفضل بن صالح عن جابر .املحاسن،252/1 :
ز.
الربقي عن أبيه عن ّ
ّ
ح.274
الربقي عن خلف بن محاد عن عمرو بن شمر عن جابر.
حممد بن خالد
ح.
ّ
الربقي عن أبيه ّ
ّ
املحاسن ،299/2 :ح.1
ويشهد به أسانيد أخری ،الحظ:

حممد بن خالد عن أبيه عن أيب طالب عن يونس بن بكّار عن أبيه
حممد عن أمحد بن ّ
عيل بن ّ
أّ .
عن جابر .الكايف ،417/1 :ح.28
احلضـرمي عن أبيه عن عثامن بن
حممد بن املثنّى
ّ
ب .أمحد بن أيب عبد اهلل عن بعض العراق ّيني عن ّ
زيد عن جابر .الكايف ،72/2 :ح ،181/2 ،2ح.10
حممد عن عمرو بن شمر
حممد بن خالد عن أبيه عن رجل من أهل الكوفة يكنّى أبا ّ
ج .أمحد بن ّ
عن جابر .الكايف ،188/2 :ح.2

وهذا يشء حيتاج إلی تأ ّمل.
علـي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
((( وما كان فيه عن كردويه
اهلمدانـي فقد رويته عن أيب عن ّ
ّ
اهلمداين .من ال حيرضه الفقيه.424/4 :
كردويه
ّ
ٍ
(حممد
حممد بن أيب عمري ّ
أقول :رواية ابراهيم بن هاشم بال واسطة عن كردويه تنايف رواية ّ
ابن زياد) عن كردويه .الحظ :هتذيب األحكام ،242-241/1 :ح ،413/1 ،29ح،19
 ،129/2ح ،165/2 ،642ح .112حيث ّ
إن ابن أيب عمري من مشايخ ابراهيم بن هاشم
كام يشهد به كثري من األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،33/1 :ح ،38/1 ،8ح،2
 ،40/1ح ،40/1 ،1ح ،43/1 ،6ح ،47/1 ،8ح ،48/1 ،3ح ،50/1 ،1ح،51/1 ،12
ح ،56/1 ،1ح ،83/1 ،9ح ،92/1 ،5ح.3
وحممد بن احلسن عن سعد بن=
((( وما كان فيه عن سعد بن عبد اهلل فقد رويته عن أيب،
ّ
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وك���ذا ع��ن ه��ش��ام ب��ن س��امل
اجل��وال��ي��ق��ي((( ،وك���ذا ع��ن عمر ب��ن ي���زي���د((( ،وك��ذا
ّ
ع��ن زرارة ب��ن أع��ي�ن((( ،وك��ذا ع��ن حريز ب��ن عبد اهلل((( ،وك��ذا ع��ن ح��ـ�ّمداّ د بن
=عبد اهلل بن أيب خلف .من ال حيرضه الفقيه.424/4 :
وحممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد ريض
((( وما كان فيه عن هشام بن سامل فقد رويته عن أيبّ ،
احلمريي مجي ًعا عن يعقوب بن يزيد ،واحلسن
اهلل عنهام عن سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
ابن ظريف ،وأ ّيوب بن نوح ،عن النرض بن سويد ،عن هشام بن سامل .ورويته عن أيب عن
وعيل بن احلكم مجي ًعا عن هشام بن سامل
حممد بن أيب عمري،
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
ّ
ّ
اجلواليقي .من ال حيرضه الفقيه.424/4 :
ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن
((( و ما كان فيه عن عمر بن يزيد فقد رويته عن أيب ريض اهلل عنه عن ّ
أيضا
حممد بن أيب عمري ،وصفوان بن حييى عن عمر بن يزيد .وقد رويته ً
يعقوب بن يزيد ،عن ّ
حممد بن عمر بن يزيد،
عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
حممد بن عبد احلميد ،عن ّ
احلمريي عن ّ
أيضا عن أيب  عن عبد اهلل بن
عن احلسني بن عمر بن يزيد ،عن أبيه عمر بن يزيد ،ورويته ً
حممد بن ع ّباس ،عن عمر
جعفر
ّ
حممد بن إسامعيل ،عن ّ
حممد بن عبد اجل ّبار ،عن ّ
احلمريي عن ّ
ابن يزيد .من ال حيرضه الفقيه.425/4 :
رصح به يف اجلامع ثقة يف
قال املحدّ ث
ّ
النوريّ :
«حممد بن عباس هو ابن عيسى أبو عبد اهلل كام ّ
أن ذلك خلطّ ،
َّجاشـي» .خامتة املستدرك .49/5 :إلاّ ّ
حممد بن ع ّباس بن عيسى هو من
الن
فإن ّ
ّ
ٍ
ٍ
الكليني بواسطة واحدة بحسب الطبقة ،مع ّ
أن ما يف املشيخة
مشايخ محيد بن زياد أي يروي عنه
ّ
فاحلق مع املح ّقق
الكليني بحسب الطبقة بثالث وسائط،
يروي عنه
املجليس حيث جعله ممّن
ّ
ّ
ّ
مل يذكر .روضة املتّقني.213/14 :

حممد بن إسامعيل بن بزيع وعمر بن يزيد ،فوجدنا الواسطة بينهام يف
هذا ولكن تت ّبعنا أسانيد ّ
حمرف عذافر .الكايف ،14/4 :ح،259/5 ،1
حممد بن عذافر ،فال يبعد كون ع ّباس ّ
اجلميع ّ
ح ،482/6 ،8ح ،11هتذيب األحكام ،128/2 :ح ،208/6 ،259ح ،11ثواب األعامل:
.143

حممد
((( وما كان فيه عن زرارة بن أعني فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل ابن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
محاد بن عيسى،
ابن عيسى بن عبيد ،واحلسن بن ظريف،
وعيل بن إسامعيل بن عيسى ك ّلهم عن ّ
ّ
عن حريز بن عبد اهلل ،عن زرارة بن أعني .من ال حيرضه الفقيه.425/4 :
((( وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل فقد رويته هبذا اإلسناد .من ال حيرضه الفقيه.425/4 :
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ع���ي���س���ى((( ،وك�����ذا ع���ن ع��ب��د ال���رمح���ن اب����ن أيب ع��ب��د اهلل((( ،وك�����ذا عن

إس�م�اع���ي���ل ب���ن ج�����اب�����ر((( ،وع����ن س�م�اع���ة ب���ن م���ه���ران ح����س����ن((( ،وع��ن
حـمـاد بن عيسى .من ال حيرضه الفقيه.425/4 :
((( وكذلك ما كان فيه عن ّ

البرصي فقد رويته عن أيب عن سعد بن
الرمحن بن أيب عبد اهلل
ّ
((( وكل ما كان فيه عن عبد ّ
الرمحن بن أيب عبد اهلل .من
حممد بن أيب عمري وغريه ،عن عبد ّ
عبد اهلل ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.426/4 :
الرمحن بن أيب عبد اهلل ّ
حمل تأ ّمل؛ وذلك لعدم وجداننا روايته
أقول :رواية ابن أيب عمريعن عبد ّ
حممد بن أيب عمري عن عبد الرمحن بن أيب عبد
عنه يف موضع آخر ،ولرواية من هو من مشايخ ّ
اهلل ،مثل:

أ .أبان بن عثامن .الحظ :الكايف ،203/2 :ح ،256/2 ،15ح ،49/3 ،21ح،146/3 ،3
ح ،146/3 ،15ح ،153/3 ،1ح ،156/3 ،9ح.4
ب .حريز بن عبد اهلل .الكايف ،170/3 :ح ،531/3 ،2ح ،372/4 ،5ح ،275/5 ،2ح،4
 ،449/5ح ،6هتذيب األحكام ،312/1 :ح ،328/5 ،74ح .43بل يروي ابن أيب عمري
محاد عن حريز.
يف كثري من األسانيد بواسطة ّ
ربعي بن عبد اهلل .الحظ :الكايف ،483/5 :ح ،82/6 ،2ح ،10علل الرشائع،452/2 :
ج.
ّ
ح.1

بل إنّك جتد يف بعض األسانيد رواية ابن أيب عمري بواسطة عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ،مثل:

أ .ابن أيب عمري عن سعد بن أيب خلف عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل .الكايف ،114/7 :ح.15
ب .ابن أيب عمري عن أبان بن عثامن عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل .من ال حيرضه الفقيه:
 ،196/4ح ،253/4 ،5450ح ،5598معاين األخبار ،299 :ح.3

ج .ابن أيب عمري عن عمر بن أذينة عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل .هتذيب األحكام،51/2 :
ح.10
حممد بن موسى بن املتوكّل عن عبد اهلل
((( وما كان فيه عن إسامعيل بن جابر فقد رويته عن ّ
حممد بن عيسى ،عن صفوان بن حييى ،عن إسامعيل بن جابر .من
ابن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.426/4 :
علـي ابن إبراهيم بن هاشم ،عن
((( وما كان فيه عن سامعة بن مهران فقد رويته عن أيب عن ّ
العامري ،عن سامعة بن مهران .من ال حيرضه الفقيه=.427/4 :
أبيه ،عن عثامن بن عيسى
ّ
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زرعة صحيح ،وإن كان زرعة فاسد املذهب ،إلاّ أنّه ثق ٌة(((.
ٍ
واسطة عن عثامن بن
عيل بن إبراهيم بن هاشم بال
=أقول :قد ورد يف بعض األسانيد رواية ّ
عيسى .كامل الزيارات ،39 :ح ،3االختصاص ،327 ،285 :خمترص البصائر .211 :وهذه
عيل بن إبراهيم بواسطة
ال تقاوم ما يف املشيخة بل إنهّ ا حممولة علی سقوط الواسطة؛ لكثرة رواية ّ
أبيه عن عثامن بن عيسى ،وكذا رواية أبيه عن عثامن بن عيسى .وعلی سبيل املثال الحظ :بصائر
الدرجات ،240/1 :ح ،308/1 ،20ح ،426/1 ،3ح ،445/1 ،17ح ،8اخلصال:
الرضا ،78/1 :ح ،88/1 ،6ح.11
 ،224/1ح ،55عيون أخبار ِّ
حممد
((( وما كان فيه عن زرعة ،عن سامعة فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
احلرضمي ،عن سامعة
حممد
ّ
ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن أخيه احلسن ،عن زرعة بن ّ
ابن مهران .من ال حيرضه الفقيه.427/4 :
ٍ
واسطة عن زرعة .الكايف،350/3 :
قد ورد يف كثري من األسانيد رواية احلسني بن سعيد بال
ح ،439/3 ،2ح ،1هتذيب األحكام ،158/1 :ح ،291/1 ،25ح ،263/5 ،18ح،9
 ،247/6ح .34إال أنّه ورد يف املشيخة روايته عنه بواسطة أخيه احلسن.

السورائي ،يقول :احلسن رشيك أخيه
َّجاشـي يف ترمجة ابني سعيد :كان احلسني بن يزيد
قال الن
ّ
ّ
احلرضمي وفضالة بن أيوب ،فإن احلسني كان يروي
حممد
ّ
احلسني يف مجيع رجاله إلاّ يف زرعة بن ّ
َّجاشـي ،الرقم .137-136 :وقال الشيخ يف ترمجة احلسن بن سعيد:
عن أخيه عنهام .رجال الن
ّ

روى مجيع ما صنّفه أخوه عن مجيع شيوخه ،وزاد عليه بروايته عن زرعة عن سامعة ،فإنّه خيتص
به احلسن ،واحلسني إنّام يرويه عن أخيه عن زرعة ،والباقي مها متساويان فيه .الفهرست،136 :
الرقم.197 :
وهذا يؤ ّيد ما يف املشيخة .أضف إلی ذلك أكثرية رواية احلسني بن سعيد بواسطة أخيه احلسن
عن زرعة .هتذيب األحكام ،12/1 :ح ،16/1 ،23ح ،37/1 ،35ح ،38/1 ،38ح،41
 ،132/1ح ،144/1 ،55ح ،227/1 ،97ح ،227/1 ،37ح ،291/1 ،39ح،18
 ،367/1ح.11

ثم يف اخلتام نقول :ظاهر املتن ّ
أن إسناد املشيخة ملا رواه زرعة عن سامعة فقط فام ورد من رواية
ّ
املفضل .من ال حيرضه الفقيه ،93/2 :ح 1827أو رواية
زرعة عن غريه كرواية زرعة عن ّ
زرعة عن أيب بصري .من ال حيرضه الفقيه ،541/2 :ح ،3134من ال حيرضه الفقيه،543/2 :
ح 3137فال يشملها طريق املشيخة=.
448

(((
حم���م���د ب���ن ّ
احل��ل��ب��ي
ع��ل�ي
ّ
وع����ن ع��ب��د اهلل ب���ن ُب��� َك�ْي�رْ ق�������وي  ،وع����ن ّ

ص��ح��ي��ح((( ،وك����ذا ع��ن ع��ب��د اهلل ب��ن أيب ي���ع���ف���ور((( ،وك����ذا ع��ن ح��ك��م بن
املفضل باملو ّثقة.
=هذا ولكن ظاهر املح ّقق
املجليس شموله هلا حيث عبرّ عن رواية زرعة عن ّ
ّ
لوامع صاحب قرانى ،292/6 :روضة املتّقني .265/3 :وكذا عن روايتي زرعة عن أيب بصري.
لوامع صاحب قرانى ،432/8 ،423/8 :روضة املتّقني.281/5 ،274/5 :
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن بكري فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
فضال ،عن عبد اهلل بن بكري .من ال حيرضه
عيل بن ّ
أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
الفقيه.427/4 :
قد ورد يف بعض األسانيد ما ينايف ما يف املشيخة ،مثل:

عيل بن فضال عن عبد اهلل بن بكري .بصائر الدرجات ،213/1 :ح،5
أ .أمحد بن احلسن بن ّ
 ،353/1ح ،15كامل الدِّ ين ومتام النعمة ،664/2 :ح.4
فضال عن مروان بن مسلم عن ابن بكري .الكايف ،557/3 :ح.3
ب .ابن ّ

عيل بن عقبة عن ابن بكري .الكايف ،436/6 :هتذيب األحكام ،14/4 :ح.2
ج .ابن ّ
فضال عن ّ

فضال عن القاسم بن عروة عن عبد اهلل بن بكري .هتذيب األحكام،21/4 :
عيل بن ّ
د .احلسن بن ّ
ح ،89/8 ،3ح222

األشعري عن عبد اهلل بن بكري .هتذيب
حممد
عيل بن ّ
ّ
فضال عن الفضل بن ّ
هـ .احلسن بن ّ
األحكام ،72/8 :ح.160

فضال عن احلسن بن اجلهم عن ابن بكري هتذيب األحكام ،117/10 :ح.85
و .ابن ّ

ولكن ال يمكن األخذ به يف قبال ما يف املتن املؤ ّيد بأسانيد كثرية .وعلی سبيل املثال الحظ:
بصائر الدرجات ،144/1 :ح ،151/1 ،11ح ،162/1 ،2ح ،289/1 ،2ح،303/1 ،3
ح ،347/1 ،5ح ،348/1 ،1ح ،353/1 ،3ح ،371/1 ،15ح.12

ّ
فلعل ما يوهم خالف ذلك حممول علی التحريف أو سقوط الواسطة .وعلی سبيل املثال
الحظ :االستبصار ،19/1 :ذيل ح 3وقارهنا مع هتذيب األحكام ،225/1 :ح.31

وحممد بن موسى
علـي
وحممد بن احلسنّ ،
احللبي فقد رويته عن أيبّ ،
ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
احلمريي ،عن أ ّيوب بن نوح ،عن صفوان بن حييى ،عن
ابن املتوكّل عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احللبي .من ال حيرضه الفقيه.427/4 :
عيل
ّ
عبد اهلل بن مسكان ،عن ّ
حممد بن ّ
حممد بن حييى الع ّطار عن=
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن أيب يعفور فقد رويته عن أمحد بن ّ
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ح���ك���ي���م((( ،وك����ذا ع���ن إب��راه��ي��م ب���ن أيب حم����م����ود((( ،وك����ذا ع���ن ح��ن��ان بن
محاد
=سعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
حممد بن أيب عمري ،عن ّ
الربقي ،عن أبيه ،عن ّ
ّ
ابن عثامن ،عن عبد اهلل بن أيب يعفور .من ال حيرضه الفقيه.427/4 :
((( وما كان فيه عن حكم بن حكيم ابن أخي ّ
وحممد بن احلسن عن
خالد فقد رويته عن أيبّ ،
الربقي ،عن أبيه ،عن
احلمريي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
ّ
حممد بن أيب عمري ،عن حكم بن حكيم .من ال حيرضه الفقيه.428/4 :
ّ
قال الن
واحلمريي،
عيل بن احلسني عن ابن الوليد ،عن سعد
ّ
ّ
َّجاشـي :أخربنا بكتابه ّ
حممد بن ّ
َّجاشـي ،الرقم:
الربقي عن ابن أيب عمري عن حكم بن حكيم .رجال الن
عن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
ّ
.353
هذا ولكن وجدنا يف األسانيد ما يغاير املشيخة:

الصرييف .الكايف ،55/3 :ح ،4هتذيب
أ .ابن أيب عمري عن هشام بن سامل عن حكم بن حكيم
ّ
األحكام ،250/1 :ح.7
ب .أبان وهو من مشايخ ابن أيب عمري عن حكم بن حكيم .الكايف ،355/5 :ح ،6هتذيب
األحكام ،5/5 :ح.11
الصرييف .الكايف،203/6 :
دراج وهو من مشايخ ابن أيب عمري عن حكم بن حكيم
ّ
ج .مجيل بن ّ
ح ،6هتذيب األحكام ،23/9 :ح.91

إلاّ ّ
َّجاشـي وكذا الفهرست .الفهرست ،161-160 :الرقم.248 :
أن ما يف املشيخة مؤ َّيد بام يف الن
ّ

ثم ّ
َّجاشـي سق ًطا ،وهو بقرينة ما يف مشيخة الصدوق والد أمحد بن أيب عبد اهلل.
إن يف طريق الن
ّ
ّ
أيضا .الفهرست ،161-160 :الرقم.248 :
ويشهد له ما يف الفهرست ً
حممد بن ّ
علـي بن
عيل ماجيلويه عن ّ
((( وما كان فيه ،عن إبراهيم بن أيب حممود فقد ُر ّويتُه ،عن ّ
املالكي ،عن
إبراهيم ،عن أبيه عن إبراهيم بن أيب حممود ،ورويته عن أيب عن احلسن بن أمحد
ّ
وحممد بن
حممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهللّ ،
أبيه ،عن إبراهيم بن أيب حممود .ورويته عن ّ
حممد بن عيسى ،عن إبراهيم بن أيب حممود .من ال حيرضه الفقيه:
احلسن الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
.428/4
عيل بن
قال الشيخ« :إبراهيم بن أيب حممود له مسائل .أخربنا هبا عدّ ة من أصحابنا عن ّ
حممد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن إبراهيم بن أيب
احلسني ابن بابويه ،عن أبيه ،عن سعد
ّ
واحلمريي ،عن أمحد بن ّ
املالكي ،عن إبراهيم بن أيب حممود» .الفهرست=،
حممود .ورواها عن أبيه ،عن احلسن بن أمحد
ّ
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حم���م���د ب����ن ال���ن���ع�م�ان ح�����س�����ن((( ،وك������ذا ع����ن أيب
س������دي������ر((( ،وع�����ن
ّ
=الرقم.15 :

لصحة
ثم الظاهر بقرينة ما يف املشيخة وقوع السقط يف الطريق األخري للفهرست .ويشهد
ّ
ّ

الرضا:
الفهرست بعض األسانيد ً
أيضا .الحظ :كامل الدين ،202/1 :ح ،6عيون أخبار ِّ
 ،303/1ح.63
وحممد بن احلسن عن سعد ابن عبد اهلل،
((( وما كان فيه عن حنان بن سدير فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن
وعبد اهلل بن جعفر
ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن حنان ،ورويته عن ّ
احلمريي مجي ًعا عن ّ
حممد
حممد ،عن حنان ،ورويته عن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن عبد الصمد بن ّ
احلسن عن ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن حنان بن سدير .من ال حيرضه
عيل ماجيلويه عن ّ
ابن ّ
الفقيه.428/4 :
حممد ،وإبراهيم بن هاشم،
قد ذكر الصدوق ثالثة طرق إلی روايات حنان :عبد الصمد بن ّ
لألو َلني أسناد كثري من الروايات .ولطريق عبد الصمد الحظ :قرب
وعيسی بن عبيد ،فتشهد ّ
اإلسناد ،100-96 :ح .338-327ولطريق إبراهيم بن هاشم الحظ :الكايف ،304/1 :ح،4
حممد بن
 ،338/1ح ،565/2 ،8ح ،20/3 ،5ح ،410/3 ،4ح .1وإنّام الكالم يف طريق ّ
عيسىّ ،
فإن هناك أسانيد تشهد بخالفه .الحظ:

اهلمذاين عن حنان بن سدير الكايف ،465/6 :ح.2
عيل
حممد بن عيسى عن ّ
أّ .
ّ
حممد بن ّ

حممد بن عيسى عن يونس عن ابن رئاب عن حنان بن سدير .الكايف ،164/7 :ح.1
بّ .

حممد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يوسف أخي أمحد بن يوسف بن القاسم الكاتب عن
جّ .
حنان .اخلصال ،244/1 :ح.100

البزاز عن حنان .هتذيب
حممد بن عيسى
حممد عن أيب هاشم ّ
ّ
العبيدي عن عبد اهلل بن ّ
دّ .
األحكام ،24/10 :ح.72
بصحة ما يف املشيخة:
ولكن يشهد
ّ

الكش ،13 :ح.32
أّ .
حممد بن عيسى ،عن حنان بن سدير .رجال يّ ّ

للطويس ،147 :ح.54
الصرييف .األمايل
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن حنان بن سدير
ّ
بّ .
ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
عيل بن إبراهيم
حممد بن النعامن فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن النعامن .من
حممد بن أيب عمري ،واحلسن بن حمبوب مجي ًعا عن ّ
ابن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.428/4 :
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األعز((( ّ
النخاس(((و((( ،وعن عبيد اهلل بن ّ
احللبي صحيح((( ،وكذا عن معاوية بن
عيل
ّ
ّ

(((
(((
حممد بن
ميسـرة بن رشيح القايض  ،وكذا عن عبد الرمحن بن أيب نجران  ،وكذا عن ّ

(((
دراج((( ،وكذا عن عبد اهلل بن سنان((( ،وكذا عن أمحد بن
حمُ ْران  ،وكذا عن مجيل بن ّ

«األغر» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (حج):
ّ
«النحاس» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ش ،عش):
ّ
األعز ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن
((( وما كان فيه عن أيب
ّ
النخاس فقد رويته عن أيب عن ّ
األعز ّ
النخاس .من
وحممد بن أيب عمري ،عن أيب
إبراهيم بن هاشم ،عن صفوان بن حييى،
ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.429/4 :
((( وما كان فيه عن عبيد اهلل بن ّ
وحممد بن احلسن عن سعد
احللبي فقد رويته عن أيب،
عيل
ّ
ّ
حممد بن أيب عمري،
ابن عبد اهلل،
ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد وعبد اهلل ابني ّ
وحممد بن احلسن ،وجعفر بن
عيل
عن ّ
احللبي ،و رويته عن أيبّ ،
ّ
محاد بن عثامن ،عن عبيد اهلل بن ّ
حممد بن
عمه عبد اهلل بن عامر ،عن ّ
حممد بن عامر ،عن ّ
حممد بن مرسور عن احلسني بن ّ
ّ
احللبي .من ال حي�ضره الفقيه/4 :
ع�لي
أيب عمري ،عن ّ
ّ
مح��اد بن عثامن ،عن عبيد اهلل بن ّ
.429
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن معاوية بن ميرسة ،فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
عيل بن احلكم ،عن معاوية ابن ميرسة بن رشيح القايض .من
أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.430/4 :
حممد بن
حممد بن احلسن عن ّ
الرمحن بن أيب نجران فقد ُر ّويتُه ،عن ّ
((( وما كان فيه عن عبد ّ
الرمحن ابن أيب نجران .من ال حيرضه
حممد بن عيسى ،عن عبد ّ
احلسن الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
الفقيه.430/4 :
دراج فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل،
حممد بن محران ،ومجيل بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
دراج .من ال حيرضه
حممد بن محران ،ومجيل بن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن ّ
عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
الفقيه.430/4 :
((( الحظ :اهلامش السابق.
احلمريي ،عن
((( و ما كان فيه عن عبد اهلل بن سنان ،فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
الصادق
حممد بن أيب عمري ،عن عبد اهلل بن سنان ،وهو ا ّلذي ذكر عند ّ
أ ّيوب بن نوح ،عن ّ
خريا .من ال حيرضه الفقيه.431/4 :
فقال :أما إنّه يزيد عىل الس ّن ً
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حممد بن أيب نرص
البزنطي((( ،وعن أيب بصري ضعيف((( ،وعن سعدان بن مسلم واسمه
ّ
ّ
عبد الرمحن صحيح((( ،وعن الر ّيان بن الصلت حسن((( ،وكذا عن احلسن بن اجلهم(((،
وحممد بن احلسن
حممد بن أيب نرص
البزنطي فقد رويته عن أيبّ ،
ّ
((( وما كان فيه عن أمحد بن ّ
حممد بن أيب
عن سعد بن عبد اهلل،
ّ
حممد ابن عيسى ،عن أمحد بن ّ
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
نرص
البزنطي .ورويته عن أيبّ ،
ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
وحممد بن ّ
البزنطي .من ال حيرضه الفقيه.431/4 :
حممد بن أيب نرص
ّ
أمحد بن ّ
حممد بن ّ
حممد بن أيب
عمه ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
((( وما كان فيه عن أيب بصري فقد رويته عن ّ
عيل بن أيب محزة عن
حممد بن خالد ،عن أبيه ،عن ّ
القاسم ،عن أمحد بن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن ّ
أيب بصري .من ال حيرضه الفقيه.431/4 :
حممد بن
الرمحن بن مسلم فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن سعدان بن مسلم واسمه عبد ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن الع ّباس بن معروف ،وأمحد بن إسحاق بن سعد
احلسن عن ّ
مجي ًعا عن سعدان بن مسلم .من ال حيرضه الفقيه.432/4 :
وحممد بن
وحممد بن موسى بن املتوكّل ّ
الر ّيان بن الصلت فقد رويته عن أيب ّ
((( وما كان فيه عن ّ
الر ّيان بن
عيل بن إبراهيم ابن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
عيل ماجيلويه ،واحلسني بن إبراهيم عن ّ
ّ
الصلت .من ال حيرضه الفقيه.432/4 :
عيل بن إبراهيم بن هاشم
قد ورد يف بعض األسانيد ما يوهم التحريف يف املشيخة وهو رواية ّ
الرضا،151/2 :
بال واسطة عن الر ّيان بن الصلت .الكايف ،488/1 :ح ،7عيون أخبار ِّ
الرضا ،212-211/2 :ح .17ولكن ذلك حممول علی سقوط
ح ،22عيون أخبار ِّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم بواسطة
الواسطة وذلك بشهادة ما ورد يف كثري من األسانيد من رواية ّ
أبيه عن الر ّيان بن الصلت .وعلی سبيل املثال الحظ :األمايل للصدوق ،6 :ح ،72 ،3ح،3
عيل بن
 ،177ح ،361 ،6ح ،546 ،13ح ،628 ،13ح ،68 ،6ح .23ومن املحتمل رواية ّ
ٍ
أيضا.
علو اإلسناد ً
إبراهيم بن هاشم بال واسطة عن الر ّيان بن الصلت حممولة علی ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
عيل بن إبراهيم
((( وما كان فيه عن احلسن بن اجلهم فقد رويته عن ّ
ابن هاشم ،عن أبيه ،عن احلسن بن اجلهم .من ال حيرضه الفقيه.433/4 :
عيل بن إبراهيم بواسطة أبيه عن احلسن بن اجلهم مع ّ
أن ذلك حمل تأ ّمل.
أقول :مل نجد رواية ّ
الكليني عن احلسن بن اجلهم بواسطتني ،مع ّ
وتوضيح ذلك ّ
أن
أن الزم ما يف املشيخة رواية
ّ
الذي وجدنا يف أسانيد
الكليني روايته عن احلسن بن اجلهم بثالث وسائط أو أكثر=:
ّ
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(((
حم��م��د ب��ن احل��س��ن ال��ص�� ّف��ار
وع���ن احل��س�ين ب��ن أيب ال��ع�لاء ض��ع��ي��ف  ،وع���ن ّ

فضال ،عن احلسن بن اجلهم .الكايف ،557/4 :ح،1
حممد عن ابن ّ
حممد بن حييى عن أمحد بن ّ
أّ .
 ،357/5ح ،512/6 ،6ح ،335/8 ،3ح.528
حممد بن خالد عن أبيه أو غريه ،عن سعد بن سعد ،عن
ب .عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن ّ
احلسن بن اجلهم .الكايف ،567/5 :ح50
عيل بن أسباط ،عن
ج .عدّ ة من أصحابنا عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن موسى بن القاسم ،عن ّ
احلسن بن اجلهم .الكايف ،518/6 :ح.3

حممد بن إسامعيل ،عن احلسني بن احلسن ،عن بكر بن صالح ،عن
حممد بن أيب عبد اهلل عن ّ
دّ .
عيل بن أسباط ،عن احلسن بن اجلهم .الكايف ،109/1 :ح.2
ّ
حممد بن عبد احلميد عن احلسن بن اجلهم .الكايف:
حممد عن سهل بن زياد عن ّ
عيل بن ّ
هـّ .
 ،259/1ح.4

حممد بن إسامعيل عن احلسن بن اجلهم .الكايف،17/4 :
حممد عن ّ
حممد بن حييى عن أمحد بن ّ
وّ .
ح.2
حممد
((( وما كان فيه عن احلسني بن أيب العالء ،فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
ابن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن موسى بن سعدان ،عن عبد اهلل بن أيب القاسم ،عن احلسني بن
أيب العالء اخل ّفاف موىل بني أسد .من ال حيرضه الفقيه.433/4 :
أقول :الصواب( :عبد اهلل بن القاسم)ّ ،
كثريا ما يروي عن عبد اهلل بن
فإن موسی بن سعدان ً
احلرضمي .وعلی سبيل املثال الحظ :بصائر الدرجات ،49/1 :ح ،66/1 ،6ح،1
القاسم
ّ
 ،141/1ح ،188/1 ،6ح ،241/1 ،54ح ،270/1 ،25ح ،311/1 ،6ح،351/1 ،11
ح.12
حممد بن احلسني بواسطتني عن احلسني بن أيب العالء ،ولكن ورد
ثم أقول :ورد يف املشيخة رواية ّ
ّ
يف عدّ ة أسانيد ،ما ينايف ذلك:

أ .موسى بن سعدان عن احلسني بن أيب العالء .املحاسن ،88/1 :ح ،31بصائر الدرجات:
 ،286/1ح ،6الكايف ،103/5 :ح ،421/7 ،3ح ،2ثواب األع�مال ،236 :هتذيب
األحكام ،406/1 :ح.15

حممد بن احلسني عن عيل بن أسباط عن احلسني بن أيب العالء بصائر الدرجات،464/1 :
بّ .
ح ،3الكايف ،274/1 :ح=.6
454

(((
(((
ص��ح��ي��ح((( ،وع���ن ّ
ّ��ي
ع�ل�ي ب��ن ب�ل�ال ح���س���ن  ،وع���ن حي��ي��ى ب��ن ع���ب���اد امل��ك ّ
ض��ع��ي��ف((( ،وك��ذا ع��ن أيب النمري م��وىل احل���ارث ب��ن امل��ـُ ِ
ال���ن�ص�ري(((؛ ّ
��غ�يرة
ألن
ّ

حم��م��د ب��ن س��ن��ان وه��و ع��ن��دي ض��ع��ي��ف((( ،وع��ن منصور ب��ن ح��ازم
يف طريقه ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب عن جعفر بن بشري عن احلسني بن أيب العالء .علل الرشائع:
جّ .
 ،84/1ح ،1هتذيب األحكام ،237/7 :ح.58

أيضا يف بعض مواضع أخریّ .
ولعل «عبد اهلل بن القاسم» أضيف يف
كام يشهد به ما يف املشيخة ً
املشيخة لوروده يف كثري من أسانيد موسی بن سعدان ،فزعم الناسخ سقوطه فزاد ما زاد ،أو كان
فحرف الواو
حممد بن احلسني عن موسی بن سعدان وعبد اهلل بن القاسمّ ،
يف األصل هكذاّ :
ٍ
بـ« :عن» .حيث ّ
حممد بن احلسني يروي كتاب عبد اهلل بن القاسم عنه بال واسطة .الحظ:
إن ّ
حممد بن احلسني مبارشة عن عبد اهلل بن القاسم ّ
الفهرست ،الرقم .465 :إلاّ ّ
حمل تأ ّمل
أن رواية ّ
حيث ورد يف كثري من األسانيد روايته عنه بواسطة موسی بن سعدان .وعلی سبيل املثال الحظ:
بصائر الدرجات ،403/1 :ح ،408/1 ،2ح ،414/1 ،3ح ،432/1 ،1ح،456/1 ،5
ح ،456/1 ،4ح ،499/1 ،5ح .11فال يبعد سقوط الواسطة يف الفهرست.
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد
حممد بن احلسن الص ّفار فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار .من ال حيرضه الفقيه.434/4 :
عن ّ
علـي بن إبراهيم
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
علـي بن بالل فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
عيل بن بالل .من ال حيرضه الفقيه.434/4 :
ابن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
((( (ح ،عش ،ش)« :غياث»( ،س ،ت ،حج)« :غبار»( .عة)« :عبادة» .وما أثبتناه موافق ملا يف
املصدر.
حممد بن
حممد بن موسى بن املتوكّل عن ّ
((( وما كان فيه عن حييى بن ع ّباد املك ّّي فقد رويته عن ّ
عمه احلسني بن يزيد ،عن حييى
الكويف ،عن موسى بن عمران
األسدي
أيب عبد اهلل
ّ
النخعي ،عن ّ
ّ
ّ
ابن ع ّباد املك ّّي .من ال حيرضه الفقيه.434/4 :
َّجاشـي ،الرقم.361 :
«البرصي» .الحظ :رجال الن
((( (م ،ح ،هـ ،س ،ش):
ّ
ّ
حممد
((( وما كان فيه عن أيب النمري موىل احلارث بن املغرية
ّ
النرضي فقد رويته عن محزة بن ّ
حممد بن سنان ،عن أيب النمري .من ال حيرضه
ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
العلوي عن ّ
الفقيه.434/4 :

حممد بن سنان ،مثل=:
أقول :قد ورد رواية إبراهيم بن هاشم بواسطتني عن ّ
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��ي ضعيف؛ ّ
ألن يف طريقه
ص���ح���ي���ح(((و((( ،وع��ن امل��ف ّ
��ض��ل ب��ن عمر ال��ـ ُ
��ج�� ْع��ف ّ
األن��ص��اري
��ض��ا عندي ض��ع��ي��ف((( ،وع��ن أيب مريم
حممد ب��ن سنان
واملفضل أي ً
ّ
ّ
ّ

ّ
صحيح ،وإن ك��ان يف طريقه أب���ان ب��ن ع��ث�مان وه��و
ـي
ف��ط��ح��ي((( ،لكن
ّ
الكش ّ
ق���الّ :
��ح ع���ن���ه(((و((( ،وك���ذا عن
إن العصابة أمج��ع��ت((( ع�لى تصحيح م��ا ي��ص ّ
حممد بن سنان .الكايف ،231/5 :ح.5
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب نجران عن ّ
أّ .

حممد بن سنان .الكايف ،181/6 :ح.1
حممد عن ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن أمحد بن ّ
بّ .

إلاّ ّ
أن ما يف املشيخة مؤ ّيد بام يف كثري من األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ :األمايل للصدوق:
الرضا ،32/1 :ح ،237/2 ،29ح،1
 ،601ح ،1التوحيد ،288 :ح ،6عيون أخبار ِّ
كامل الدِّ ين ومتام النعمة ،326/1 :ح ،5معاين األخبار ،35 :ح ،107 ،5ح ،1علل الرشائع:
 ،240/1ح.2
وحممد بن عبد احلميد و التوثيق غري ظاهر.
علـي بن ماجيلويه ّ
حممد بن ّ
((( الشهيد :ويف الطريق ّ
حممد بن أمحد و هو مشرتك ،و ّ
األشعري الثقة ،فتأ ّمل.
لعل ابن حييی
ً
ّ
وأيضا يف الطريق ّ
حممد بن ّ
حممد بن حييى
عيل ماجيلويه عن ّ
((( وما كان فيه عن منصور بن حازم فقد رويته عن ّ
حممد بن عبد احلميد ،عن سيف بن عمرية ،عن منصور ابن
حممد بن أمحد ،عن ّ
الع ّطار ،عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.434/4 :
األسدي
حازم
ّ
ّ
حممد بن احلسن  عن احلسن بن متّيل الدّ ّقاق،
((( وما كان فيه عن ّ
املفضل بن عمر فقد رويته عن ّ
الكويف وهو
في
حممد بن سنان ،عن ّ
ّ
املفضل بن عمر اجلُ ْع ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن ّ
موىل .من ال حيرضه الفقيه.435/4 :
اخلوئي« :مل يعلم منشأ ذلك ،و قد أخذ ذلك عن ّ
العالمة من ّ
تأخر عنه ،كالشهيد
الس ّيد
ّ
((( قال ّ
األول يف أقسام احلديث ومن املطمأن به ّ
أن هذا سهو من
الثاين يف الدراية يف أوائل الباب ّ
واقفي ،ويف حمكي
العلاّ مة ،فإنّه مل يسبقه يف ذلك غريه ،وهو يف حمكي املنتهى نسب إليه :أنّه
ّ
املختلف :أنّه من الناووس ّية» .معجم رجال احلديث.161-160/1 :
((( (عة)« :اجتمعت» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
الكش ،375 :الرقم.705 :
((( رجال ّ يّ
األنصاري ،فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
((( وما كان فيه عن أيب مريم
ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة بن أ ّيوب ،عن أبان بن عثامن ،عن أيب مريم.
ّ
من ال حيرضه الفقيه.435/4 :
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الفضل

(((

الكوفـي
امل���رادي
بن عبد امل��ل��ك((( ،وع��ن الفضيل بن عثامن األع��ور
ّ
ّ

(((
اجلمـال((( ،وكذا عن هشام بن احلكم(((،
صحيح  ،وكذا عن صفوان بن مهران ّ
(((
وكذا عن َح ْفص بن
الكوفـي
لـي األقطع
ّ
ّ
البخرتي  ،وعن سليامن بن خالد ال َب َج ّ

«املفضل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح ،عة):
ّ
حممد
((( و ما كان فيه عن الفضل بن عبد امللك فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
محاد بن عثامن ،عن الفضل بن عبد امللك
ابن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.535/4 :
املعروف بأيب الع ّباس البقباق
ّ
حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد
((( وما كان فيه عن الفضيل بن عثامن األعور فقد رويته عن ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن صفوان بن حييى ،عن فضيل بن
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ
عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.436/4 :
املرادي
عثامن األعور
ّ
ّ
رصيح املشيخة رواية صفوان مبارشة عن الفضيل إلاّ أنّه جاء يف الفهرست يف ترمجة الفضيل
عيل بن عبد العزيز عن فضيل األعور .الفهرست ،الرقم .570 :ولكن
رواية صفوان بواسطة ّ
يؤ ّيد ما يف املشيخة ُ
عيل بن عبد العزيز :ذكر ابن ُب ّطة ّ
قول الن
أن الص ّفار أخربه
ّ
َّجاشـي يف ترمجة ّ

َّجاشـي ،الرقم:
حممد بن عيسى عن صفوان عن فضل األعور عنه بكتابه .رجال الن
ّ
عن أمحد بن ّ
ٍ
واسطة عن الفضيل .وعلی
أيضا ما يف بعض األسانيد من رواية صفوان بال
 .725ويشهد به ً
سبيل املثال الحظ :املحاسن ،394/2 :ح ،50الكايف ،115/1 :ح ،62/2 ،5ح ،8التوحيد:
 ،314ح ،457 ،2ح ،15هتذيب األحكام ،58/1 :ج ،79/1 ،11ح.53
حممد بن ّ
عمه
عيل ماجيلويه عن ّ
اجلمـال فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن صفوان بن مهران ّ
حممد بن خالد ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن صفوان بن
حممد بن أيب القاسم ،عن أمحد بن ّ
ّ
حممد بن أمحد بن حييى ،عن
حممد بن حييى الع ّطار ،عن ّ
مهران اجلماّ ل .ورويته عن أيب عن ّ
احلجال ،عن صفوان بن مهران اجلماّ ل .من ال حيرضه
حممد
ّ
موسى بن عمر ،عن عبد اهلل بن ّ
الفقيه.436/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن هشام بن احلكم فقد رويته عن أيبّ ،
وحممد بن أيب عمري مجي ًعا
اهلل،
ّ
عيل ابن احلكمّ ،
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى عن ّ
حتول من بغداد إىل
حممد ،موىل بني شيبان ،ب ّياع الكرابيسّ ،
عن هشام بن احلكم ،وكنيته أبو ّ
الكوفة .من ال حيرضه الفقيه.437/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن=
((( و ما كان فيه عن َح ْفص بن
ّ
البخرتي فقد رويته عن أيبّ ،
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(((
األمح��س��ـ��ي(((،
ح��س��ن((( ،وع��ن معمر ب��ن حييى ص��ح��ي��ح((( ،وك��ذا ع��ن ع��ائ��ذ
ّ

��ي((( ،وك��ذا عن معاوية بن وه��ب أيب القاسم
وك��ذا عن مسعدة بن صدقة ال��رب��ع ّ

(((
(((
ال َب َج ّيل
اخلثعمي
حممد بن حييى
ّ
ّ
ال��ك��ويف  ،وعن ُب َكيرْ بن أعني حسن  ،وعن ّ

حممد بن أيب عمري ،عن
=عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي مجي ًعا عن يعقوب ابن يزيد ،عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.438/4 :
البخرتي
َح ْفص بن
ّ
ّ
البجلـي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن سليامن بن خالد
ّ
البجيل
حممد بن أيب عمري ،عن هشام بن سامل عن سليامن بن خالد
إبراهيم ابن هاشم ،عن ّ
ّ
األقطع
عيل فأفلت .من ال حيرضه الفقيه.439/4 :
ّ
الكويف وكان خرج مع زيد بن ّ
احلمريي ،عن أمحد
((( وما كان فيه عن معمر بن حييى فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
محاد بن عثامن ،عن معمر بن حييى.
حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة ،عن ّ
ابن ّ
من ال حيرضه الفقيه.439/4 :
((( (ح ،س)« :عائد»( ،س ل ،عش ،عة)« :عابد» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
((( وما كان فيه عن عائذ
األمحسـي فقد رويته عن أيبّ ،
ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسني ابن سعيد ،عن فضالة بن أ ّيوب ،عن
ّ
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
األمحيس .من ال حيرضه الفقيه.440/4 :
مجيل ،عن عائذ بن حبيب
ّ
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن مسعدة بن صدقة فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
بعي .من ال حيرضه الفقيه.440/4 :
الر ّ
هارون بن مسلم ،عن مسعدة بن صدقة ّ
حممد بن حييى
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن معاوية بن وهب فقد رويته عن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب القاسم معاوية بن وهب
الع ّطار ،عن أمحد بن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.440/4 :
البجيل
ّ
ّ
حممد
علـي ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
((( وما كان فيه عن بكري بن أعني فقد رويته عن أيب عن ّ
كويف يكنّى :أبا اجلهم من موايل بني شيبان ،ولـماّ بلغ
ابن أيب عمري ،عن بكري بن أعني وهو
ّ
الصادق موت بكري بن أعني قال« :أما واهلل لقد أنزله اهلل بني رسوله وبني أمري املؤمنني
صلوات اهلل عليهام » .من ال حيرضه الفقيه.441/4 :
أقول :رواية ابن أيب عمري عن بكري غريبة حيث ّ
األول مل يدرك الصادق والثاين مات يف
إن ّ
عرصه .والظاهر سقوط الواسطة يف البني .والواسطة فيام رأينا عمر بن أذينة .وعلی سبيل
املثال الحظ :الكايف ،289/1 :ح ،354/3 ،4ح ،443/3 ،2ح ،545/3 ،3ح=،483/5 ،1
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(((
األزدي صحيح((( ،وكذا عن إسامعيل بن رياح
الكوفـي(((،
حممد
ّ
ّ
ضعيف  ،وعن بكر بن ّ

الثاملـي
السجستانـي((( ،وعن أيب محزة
وكذا عن حريز ابن عبد اهلل
ق��وي((( ،وعن
ّ
ّ
ّ
=ح ،61/6 ،3ح ،74/6 ،17ح ،101/7 ،3ح ،102/7 ،3ح ،109/7 ،4ح،128/7 ،2
ح .3نعم ،قدر ورد يف بعض األسانيد وساطة مجيل ،ولكنه ٌ
قليل جدًّ ا .الحظ :الكايف،103/7 :
ح ،6هتذيب األحكام ،293/9 :ح.8
اخلثعمي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
حممد بن حييى
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
اخلثعمي .من ال حيرضه الفقيه/4 :
حممد بن حييى
ّ
حممد بن عيسى ،عن زكر ّيا املؤمن ،عن ّ
ّ
.442
حممد بن احلسن
حممد
ّ
حممد بن احلسن عن ّ
األزدي فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن بكر بن ّ
الص ّفار ،عن الع ّباس بن معروف ،وأمحد بن إسحاق بن سعد ،وإبراهيم بن هاشم ،عن بكر بن
األزدي .من ال حيرضه الفقيه.442/4 :
حممد
ّ
ّ
حممد بن ّ
عيل ماجيلويه عن أبيه عن أمحد
((( وما كان فيه عن إسامعيل بن رباح فقد رويته عن ّ
الكويف .من
حممد بن أيب عمري ،عن إسامعيل بن رباح
ابن أيب عبد اهلل
ّ
الربقي ،عن أبيه ،عن ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.442/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن عيسى ،عن
اهلل،
ّ
وحممد بن حييى الع ّطار ،وأمحد ابن إدريس ،عن أمحد بن ّ
واحلمرييّ ،
اجلهني ،عن
محاد بن عيسى
احلسني بن سعيد،
وعيل بن حديد ،وعبد الرمحن ابن أيب نجران ،عن ّ
ّ
ّ
وحممد بن موسى بن
وحممد بن احلسن،
أيضا عن أيب،
الس
جستاين .ورويته ً
ّ
ّ
حريز بن عبد اهلل ّ
ّ
وحممد بن عيسى ،ويعقوب
املتوكّل عن عبد اهلل ابن جعفر
ّ
عيل بن إسامعيلّ ،
احلمريي ،عن ّ
السجستاين .من
محاد بن عيسى ،عن حريز بن عبد اهلل
ابن يزيد ،واحلسن بن ظريف ،عن ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.443/4 :
الثاملـي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن
((( وما كان فيه عن أيب محزة
ّ
حممد بن الفضيل ،عن أيب محزة ثابت بن
حممد بن أيب نرص
البزنطي ،عن ّ
ّ
هاشم ،عن أمحد بن ّ
حي من بني ثعل ونسب إىل ثاملة؛ ّ
ألن داره كانت
دينار الثام ّيل .ودينار يكنّى أبا صف ّية وهو من ّ
وحممد
عيل بن احلسنيّ ،
فيهم ،وتوفيّ سنة مخسني ومائة وهو ثقة عدل قد لقي أربعة من ّ
األئمةّ :
حممد ،وموسى بن جعفر ،وطرقي إليه كثرية ،ولكنّي اقترصت عىل
عيل ،وجعفر بن ّ
ابن ّ
طريق واحد منها .من ال حيرضه الفقيه.444/4 :
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عبد األعىل موىل آل((( سام((( صحيح((( ،وعن األصبغ بن نباتة ضعيف((( وأتو ّقف يف طريقه
(((
إىل جابر بن عبد اهلل
القم ّي صحيح((( ،وعن صفوان
ّ
األنصاري  ،وعن عامر بن نعيم ّ

((( (ح ،حج ،ش ،س ،ت ،هـ ،عش) مل ترد« :آل» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ح)« :سامل» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
حممد بن احلسن عن احلسن بن
((( وما كان فيه عن عبد األعىل موىل آل سام ،فقد رويته عن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن خالد بن أيب إسامعيل ،عن
متّيل ،عن ّ
عبد األعىل موىل آل سام .من ال حيرضه الفقيه.444/4 :
حممد بن ّ
عيل ماجيلويه عن أبيه ،عن أمحد
((( وما كان فيه عن األصبغ بن نباتة فقد رويته عن ّ
النهدي عن احلسني بن علوان ،عن عمرو بن ثابت ،عن
حممد خالد ،عن اهليثم بن عبد اهلل
ّ
ابن ّ
سعد بن طريف ،عن األصبغ بن نباتة .من ال حيرضه الفقيه.445/4 :
َّجاشـي إلی األصبغ هكذا :احلسني بن ُع ْلوان ،عن سعد بن َطريف ،عن األصبغ.
أقول :طريق الن
ّ
ومثله طريق الشيخ .الحظ :رجال الن
َّجاشـي ،الرقم ،5 :الفهرست ،الرقم .119 :فال بدّ
ّ
َّجاشـي والشيخ وإ ّما بالزيادة يف طريق الصدوق .والظاهر
من القول إ ّما بالنقص يف طريق الن
ّ
َّجاشـي؛ لتأييده باألسانيد الكثرية .وعلی سبيل الثامل الحظ :بصائر الدرجات:
صحة ما يف الن
ّ
ّ
 ،391/1ح ،2الكايف ،173/3 :ح ،9/5 ،7ح ،338/5 ،1ذيل ح ،338/5 ،7ح ،1هتذيب
األحكام ،455/1 :ح ،272/4 ،129ح.15
علـي بن أمحد بن موسى عن
((( وما كان فيه عن جابر بن عبد اهلل
ّ
األنصاري فقد رويته عن ّ
الربمكي عن جعفر بن أمحد ،عن عبد اهلل بن
حممد بن إسامعيل
حممد بن أيب عبد اهلل
ّ
الكويف ،عن ّ
ّ
ّ
األنصاري .من
في ،عن جابر بن عبد اهلل
الفضل ،عن ّ
ّ
املفضل بن عمر ،عن جابر بن يزيد اجلُ ْع ّ
ال حيرضه الفقيه.445/4 :
حممد بن ّ
علـي
عيل ماجيلويه عن
ّ
القم ّي فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن عامر بن نعيم ّ
القم ّي .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن أيب عمري ،عن عامر بن نعيم ّ
ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
.445/4

محاد بن عثامنّ ،
فإن الصدوق
الظاهر سقوط الواسطة بني ابن أيب عمري وعامر بن نعيم ،وهو ّ
محاد عن عامر بن نعيم .الكايف:
رو عنه إلاّ رواية واحدة ،وهي مرو ّية يف الكايف عن يونس عن ّ
مل ُي َ
محاد بن عثامن عن عامر بن نعيم .هتذيب
 ،392/3ح .25ويف التهذيب مرو ّية عن فضالة عن ّ
األحكام ،374/2 :ح.88
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ابن حييى حسن((( ،وعن ّ
قوي((( ،وعن حبيب بن معلىّ
اخلثعمي صحيح(((،
عيل بن مهزيار ّ
ّ
وعن عبد الرمحن بن احلجاج ِ
الكويف صحيح((( ،وعن موسى بن عمر((( بن بزيع
الع ْج ّيل
ّ
ّ
اجلعفري صحيح(((،
حسن((( ،وعن العيص بن القاسم صحيح((( ،وعن سليامن بن جعفر
ّ
علـي بن إبراهيم بن هاشم ،عن
((( وما كان فيه عن صفوان بن حييى فقد رويته عن أيب عن ّ
أبيه ،عن صفوان بن حييى .من ال حيرضه الفقيه.446/4 :
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن
عيل بن مهزيار فقد رويته عن أيب عن ّ
عيل بن مهزيار .ورويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل،
احلسني ابن إسحاق التاجر ،عن ّ
حممد
عيل بن مهزيار .ورويته ً
ّ
أيضا عن ّ
واحلمريي مجي ًعا عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه ّ
عيل بن مهزيار
ابن احلسن عن ّ
حممد ابن احلسن الص ّفار ،عن الع ّباس بن معروف ،عن ّ
األهوازي .من ال حيرضه الفقيه.446/4 :
ّ
حممد بن
((( وما كان فيه عن حبيب بن املع ّلـى فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
محاد بن عثامن ،عن حبيب بن املعلىّ
اخلثعمي .من ال حيرضه الفقيه/4 :
اخلزاز ،عن ّ
الوليد ّ
ّ
.447
حممد بن حييى الع ّطار عن
الرمحن بن ّ
احلجاج فقد رويته عن أمحد بن ّ
((( وما كان فيه عن عبد ّ
حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،واحلسن بن حمبوب مجي ًعا عن عبد الرمحن
أبيه ،عن أمحد بن ّ
لقي الصادق وموسى بن جعفر وروى عنهام،
البجيل
احلجاج
ابن ّ
الكويف وهو موىل ،وقد َ
ّ
ّ
وكان موسى إذا ذكر عنده قال« :إنّه لثقيل يف الفؤاد» .من ال حيرضه الفقيه.447/4 :
((( (ح ،ش)« :عثامن» .وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
علـي
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن موسى بن عمر بن بزيع فقد رويته عن ّ
ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن موسى بن عمر بن بزيع .من ال حيرضه الفقيه.448/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن العيص بن القاسم فقد رويته عن ّ
الص ّفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن صفوان بن حييى ،عن العيص بن القاسم .من ال حيرضه
الفقيه.448/4 :
حممد بن موسى بن املتوكّل عن
((( وما كان فيه عن سليامن بن جعفر
ّ
اجلعفري فقد رويته عن ّ
اجلعفري.
الربقي ،عن سليامن بن جعفر
السعدآبادي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
عيل بن احلسني
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلعفري .ورويته عن
جعفر
بن
سليامن
عن
أبيه،
عن
إبراهيم،
بن
عيل
عن

أيب
عن
ورويته
ّ
ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن سليامن بن جعفر=
أيب عن
ّ
احلمريي ،عن أمحد بن ّ
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(((
حم���م���د بن
وع����ن إس�م�اع���ي���ل ب���ن ع��ي��س��ى ص���ح���ي���ح  ،وع����ن ج��ع��ف��ر ب���ن ّ

ي���ون���س ح����س����ن((( ،وك�����ذا ع���ن ه���اش���م احل�������نّ�������اط(((و((( ،وع����ن داوود
الكلبايسّ :
إن الصدوق يف مشيخة الفقيه قد ذكر
=اجلعفري .من ال حيرضه الفقيه .448/4 :قال
ّ
ّ
املروزي [أي يف الرقم:
ثم ذكر طريقه إىل سليامن بن جعفر
طريقه إىل سليامن بن جعفر
ّ
ّ
اجلعفريّ ،
 .]130ومقتىض تعدّ د العنوان تعدّ د املعنون ،بل ظهور التعدّ د يف التعدد هنا أقوى من الظهور
الرجال ،إذ الظاهر أنّه مل يثبت يف ذكر املشيخة من الصدوق أو الشيخ االشتباه
يف كلامت أرباب ِّ
كثريا ،لكن تكرار الطريق
يف تعدّ د العنوان مع حّاتاد املعنون ،وإن اتّفق من الشيخ يف ِّ
الرجال ً
إىل عنوان واحد كثري يف مشيخة الشيخ ،إلاّ ّ
أن تكرار الطريق مع حّاتاد العنوان قليل يف مشيخة
الصدوق ،فظهور تعدّ د العنوان يف مشيخة الصدوق يف تعدّ د املعنون بحاله يف املقام .وربام وقع
املروزي ،وربام يرشد إليه ما ذكره الصدوق يف باب رسم
يف طائفة من األسانيد سليامن بن جعفر
ّ
باجلعفري» ،إذ الظاهر ّ
أن املقصود بسليامن بن
الوص ّية ،من قوله « :سليامن بن جعفر ،وليس
ّ
اجلعفري،
املروزي ،لكن احتامل حّاتاد سليامن بن جعفر
اجلعفري هو سليامن بن جعفر
جعفر غري
ّ
ّ
ّ
املروزي يسقط بام سمعت من ظهور تعدّ د العنوان يف مشيخة الصدوق يف
وسليامن بن جعفر
ّ
الس ّيد الداماد يف بعض تعليقات االستبصار بأنّه سليامن بن جعفر
تعدّ د املعنون ،مع أنّه قد حكم ّ
الرجال َّية297/4 :ـ.299
ّ
املروزي يكون جعفر مصحف َح ْفص .الرسائل ِّ
حممد بن موسى بن املتوكّل
((( وم��ا ك��ان فيه عن إسامعيل بن عيسى فقد رويته عن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن إسامعيل بن عيسى .من ال حيرضه الفقيه/4 :
قال :حدّ ثنا ّ
.448
حممد بن يونس فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن جعفر بن ّ
حممد بن يونس .من ال حيرضه الفقيه.449/4 :
إبراهيم بن هاشم ،عن جعفر بن ّ
((( (ش)« :اخل ّياط» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن هاشم احلنّاط فقد رويته عن ّ
عن إبراهيم بن هاشم ،وأمحد بن إسحاق بن سعد ،عن هاشم احلنّاط .من ال حيرضه الفقيه:
.449/4
َّجاشـي ّ
ٌ
أن ابن أيب عمري
سقط يف الطريق الراوي عن هاشم ،لنقل الن
الكلبايس :الظاهر أنّه
قال
ّ
ّ
يروي عن هاشم احلنّاط .إلاّ أنّه حيتمل أن يكون من يروي عنه ابن أيب عمري هو هاشم اخل ّياط
الرجالية.287/4 :
باملعجمة .الرسائل ِّ
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الرصمي((( صحيح((( ،وكذا عن إبراهيم بن مهزيار((( ،وعن حييى بن أيب عمران حسن(((،
ّ

(((
(((
علـي
علـي بن الر ّيان حسن  ،وعن ّ
حممد بن إسامعيل ابن بزيع صحيح  ،وعن ّ
وعن ّ

«الصريفـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ ،عش ،ح ،عة):
ّ
حممد بن موسى بن املتوكّل عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن داوود
الرصمي فقد رويته عن ّ
ّ
الرصمي .من
حممد بن عيسى ابن عبيد ،عن داوود
اهلل،
ّ
وعيل بن إبراهيم بن هاشم مجي ًعا عن ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.450/4 :
احلمريي ،عن إبراهيم بن مهزيار.
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أيب عن
ّ
من ال حيرضه الفقيه.450/4 :
علـي ماجيلويه عن ّ
عيل بن
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن حييى بن أيب عمران فقد رويته عن ّ
الرمحن .من ال حيرضه
إبراهيم ،عن أبيه ،عن حييى بن أيب عمران ،وكان تلميذ يونس بن عبد ّ
الفقيه.450/4 :
حممد بن
حممد بن احلسن عن ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع .من ال حيرضه
حممد بن عيسى ،عن ّ
احلسن الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
الفقيه.451/4 :
علـي ماجيلويه عن ّ
عيل بن إبراهيم،
حممد بن ّ
الر ّيان فقد رويته عن ّ
علـي بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
الر ّيان .من ال حيرضه الفقيه.451/4 :
عيل بن ّ
عن أبيه ،عن ّ
األول
وحممد إبنا الر ّيان بن الصلت .هلام كتاب مشرتك بينهام .رويناه باإلسناد ّ
عيل ّ
قال الشيخّ :
عيل بن احلسني ،عن أبيه ،عن عيل بن إبراهيم ،عنهام.
[أي عن احلسني بن عبيد اهلل] عن ّ
حممد بن ّ
الفهرست ،الرقم.387-386 :
َّجاشـي.
ثم إنّك كام تشاهد جتد التنايف بني طريق املشيخة وبني ما يف الفهرست املؤ َّيد بام يف الن
ّ
ّ

عيل
التسرتي« :الظاهر وهم الشيخ يف الفهرست والن
قال املح ّقق
ّ
ّ
َّجاشـي يف جعل طريقه ّ
الكليني بواسطة كأمحد
ابن ابراهيم ،فاملشيخة جعله أباه .ويؤ ّيده كون رواته ممّن روی عنهم
ّ
الرجال،463/7 :
وحممد بن أمحد بن حييی وسهل
الربقي
األشعري وأمحد
ّ
اآلدمي» .قاموس ِّ
ّ
ّ
ّ
رقم.5142 :

«إن مقتضی ما تقدّ م عن الشيخ ّ
اخلوئيّ :
عيل بن الريان عنه
الس ّيد
ّ
وقال ّ
أن الصدوق روی كتاب ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،ولكن الصدوق ذكر يف املشيخة ّ
أن الراوي لكتابه إبراهيم بن
بواسطة ّ
وعيل بن إبراهيم إنّام رواه عنه .ومن املحتمل أن يكون ذلك من جهة اختالف الطريق=،
هاشم
ّ
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ابن َي ْقطني صحيح((( ،وعن رفاعة بن موسى ّ
النخاس صحيح((( ،وكذا عن زياد ابن

(((
حـمـاد بن عثامن((( ،وكذا عن يارس اخلادم((( ،وكذا عن احلسن بن
سوقة  ،وكذا عن ّ

عيل بن الر ّيان علی ما ذكره الشيخ،
عيل بن إبراهيم عن ّ
=فقد يروي الصدوق عن أبيه عن ّ
عيل بن الر ّيان ،كام يف
وقد يروي عن ّ
عيل بن إبراهيم عن أبيه عن ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
املشيخة» .معجم رجال احلديث ،32/13 :رقم.8142 :
علـي بن يقطني فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن
((( وما كان فيه عن
ّ
عيل بن يقطني .من
ّ
عيل بن يقطني ،عن أخيه احلسني عن أبيه ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
ال حيرضه الفقيه.452/4 :
((( وما كان فيه عن رفاعة بن موسى ّ
النخاس فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل،
حممد بن أيب عمري ،عن رفاعة بن موسى ّ
النخاس .من ال حيرضه
عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
الفقيه.452/4 :
((( وما كان فيه عن زياد بن سوقة فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن أ ّيوب بن نوح،
حممد بن أيب عمري ،عن زياد بن سوقة .من ال حيرضه الفقيه.452/4 :
عن ّ
أق��ول :رواي��ة ابن أيب عمري عن زياد بن سوقة غريبة حيث ّ
إن زياد بن سوقة من أصحاب
الطوسـي ،114 :الرقم،1128 :
السجاد وإن بقي إلی عهد الصادق .الحظ :رجال
ّ
 ،135الرقم ،208 ،1408 :الرقم .2684 :كام يشهد بذلك ّ
أن الرواة عنه متقدّ مون طبقة عن
ابن أيب عمري ،بل هم من طبقة مشايخ ابن أيب عمري ،مثل:
أ .أيب اجلارود .املحاسن ،511/2 :ح ،547/2 ،679ح.865

ب .مجيل بن صالح .الكايف ،270/1 :ح ،2هتذيب األحكام ،315/7 :ح.12
عيل بن رئاب .الكايف ،94/3 :ح ،395/3 ،2ح.8
جّ .

د .هشام بن سامل .الكايف ،329/7 :ح ،330/7 ،1ح.2

األنبياءللراوندي ،265 :ح.304
اخلراز .قصص
ّ
هـ .أيب أ ّيوب ّ
واحلمريي
((( وما كان فيه ،عن ّمحاد بن عثامن فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل،
ّ
مح��اد بن عثامن .من ال حيرضه
حممد بن أيب عمري ،عن ّ
مجي ًعا عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
الفقيه.453/4 :
((( وما كان فيه عن يارس اخلادم فقد رويته عن أيب عن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن يارس خادم
الرضا .من ال حيرضه الفقيه=.453/4 :
ِّ
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حم����ب����وب((( ،وك�����ذا ع���ن داوود ب���ن ف������رق������د(((و((( ،وك�����ذا ع���ن م��ع��اوي��ة

اب���ن ع��ّم�اّ ر وي��ك��نّ��ى :أب���ا ال��ق��اس��م
ال����ك����ويف((( ،وع���ن ع��ب��د اهلل ب���ن فضالة
ّ
التسرتي« :الظاهر ّ
أن ما يف املشيخة (وما كان فيه عن يارس اخلادم فقد رويته عن
=قال املح ّقق
ّ
الرضا ،)وهم بزيادة كلمة (عن أبيه).
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن يارس خادم ِّ
أيب ،عن ّ
الرجال ،5/11 :الرقم.8282 :
ويشهد له رواية نفسه يف العيون» .قاموس ِّ
أقول :ويشهد له ما يف بعض من األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ :الكايف ،488/1 :ح،7
 ،490/1ح ،41/4 ،8ح ،361/6 ،10ح .1نعم ،قد ورد يف بعض األسانيد ما يؤ ّيد طريق
املشيخة .الحظ :الكايف ،504/2 :ح ،13/4 ،3ح ،382/6 ،14ح .3وهذا أمر ممكن يف
نفسه وواقع عند مجلة من الرواة ،فقد يروون تار ًة عن رجل مبارشة ،وأخرى بواسطة ،كرواية
األول من
الكليني عن سعد بن عبد اهلل
الشيخ
األشعري ،فإنّه روى عنه عدّ ة أحاديث يف اجلزء ّ
ّ
ّ
أصول الكايف بعضها بواسطة والبعض اآلخر مبارشة .وسبب ذلك عدّ ة أمور:
كاحلج،
منها :عدم اللقاء دائماً بني الراوي واملروي عنه ،فقد يلتقي معه يف فرتة زمان ّية قصرية
ّ
ٍ
بواسطة عنه.
فيأخذ عنه بعض األحاديث ،والبقية يروهيا

ثم ينسى بعضها بعد
الرواية عنه ،وهو يف بداية حياته العلم ّيةّ ،
ومنها :لقاء الراوي للشيخ وأخذه ِّ
موت شيخه ،فيحدث بام حفظه مبارشة ،وبام نسيه بالواسطة عنه.
ومنها :عدم حضور الراوي عند شيخه يف وقت كان حيدث فيه من كتاب معينّ  ،فهو يروي عنه
الكليني.62-61 :
مبارشة ،إلاّ من ذلك الكتاب ،فإنّه يرويه بالواسطة .ثالث ّيات
ّ

أن األمر يف املقام ليس كذلك .والوجه يف ذلك ّ
ولك ّن الظاهر ّ
عيل
أن
ّ
الكليني قد أكثر النقل عن ّ
النساخ بأنّه ك ّلام
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،بحيث يوهم ّ
ابن إبراهيم ،ويف أكثر هذه املوارد روى ّ
«عيل بن إبراهيم» ال بدّ أن يكون بعده «عن أبيه».
ُوجد يف سند ّ
حممد بن موسى بن املتوكّل عن عبد اهلل
((( وما كان فيه عن احلسن بن حمبوب فقد رويته عن ّ
حممد ابن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب.
ابن جعفر
ّ
احلمريي ،وسعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
من ال حيرضه الفقيه.453/4 :
((( (عة)« :يزيد»( .هـ ،س)« :أبو زيد».
حممد بن
((( وما كان فيه عن داوود بن أيب زيد فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
عيسى ابن عبيد ،عن داوود بن أيب زيد .من ال حيرضه الفقيه.453/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن=
عامر فقد رويته عن أيب،
ّ
((( وما كان فيه عن معاوية بن ّ
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اجلوان((( صحيح((( ،وكذا عن احلسن بن
السـري(((،
ّ
ضعيف((( ،وعن خالد بن نجيح ّ
(((و(((
��ن�صري
الـم ِغرية ال
حممد
ّ
وكذا عن احلارث بن ُ
 ،وكذا عن أيب بكر عبد اهلل بن ّ
مي ،وكليب
األسدي((( ،وعن هشام بن إبراهيم حسن ،وهشام.
ّ
حل ْض َـر ّ
ا َ

وحممد بن أيب عمري
واحلمريي مجي ًعا عن يعقوب بن يزيد ،عن صفوان بن حييى،
=عبد اهلل،
ّ
ّ
الكويف موىل بجيلة ويكنّى :أبا القاسم .من ال حيرضه
الغنوي
هني
ّ
ّ
مجي ًعا عن معاوية بن عماّ ر الدّ ّ
الفقيه.454/4 :
علـي بن
حممد بن موسى بن املتوكّل عن ّ
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن فضالة فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان ،عن بندار بن
احلسني
ّ
حممد بن خالد ،عن أبيه ،عن ّ
السعدآبادي ،عن أمحد بن ّ
محاد ،عن عبد اهلل بن فضالة .من ال حيرضه الفقيه.454/4 :
ّ
«اخلزاز» .وما يف املتن موافق ملا يف
«اخلزاف»( .ش):
((( (ح)« :اخل ّفاف»( .عش ،حج ،س ل):
ّ
ّ
املصدر ،كام استظهر ذلك يف هامش« :عش».
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن خالد بن نجيح فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
اجلوان .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن عيسى ،عن ابن أيب عمري ،عن خالد بن نجيح ّ
أمحد بن ّ
.454/4
حممد بن احلسن عن احلسن بن متّيل
((( وما كان فيه عن احلسن بن
ّ
الرسي فقد رويته عن ّ
الرسي .من
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر ابن بشري ،عن احلسن بن
ّ
الدّ ّقاق ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.455/4 :
َّجاشـي،
«البكري» .وما أثبتناه يف املتن موافق ملا يف رجال الن
«البرصي»( .ح):
((( (س ،عش):
ّ
ّ
ّ
الرقم.361 :
حممد بن ّ
عيل ماجيلويه عن أبيه،
((( وما كان فيه عن احلارث بن املغرية
ّ
النرضي فقد رويته عن ّ
وحممد بن أيب عمري مجي ًعا عن
الرمحن،
ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن يونس ابن عبد ّ
النرضي .من ال حيرضه الفقيه .455/4 :مل نعثر علی رواية ابن أيب عمري
احلارث بن املغرية
ّ
مبارشة عن احلارث بن املغرية ،بل ما وجدناه بواسطة .الحظ :املحاسن ،259/1 :ح،307
الكايف ،504/2 :ح ،5األمايل للصدوق ،182 :ح.11
األسدي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد
احلرضمي ،وكليب
((( وما كان فيه عن أيب بكر
ّ
ّ
األصم ،عن أيب بكر عبد
الرمحن
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن عبد اهلل بن عبد ّ
اهلل ،عن ّ
األسدي .من ال حيرضه الفقيه.456/4 :
احلرضمي ،وكليب
حممد
ّ
ّ
اهلل بن ّ
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(((
الغضائريّ :
الكش فيه طعنًا
قال ابن
ّ
إن الطعن يف مذهبه ال يف نفسه  ،وروى ّ يّ

عظيم(((و((( ،وعن عبد اهلل بن ُجنْدب حسن((( ،وكذا عن إبراهيم بن عبد احلميد

قوي((( ،وأتو ّقف يف طريقه إىل إسامعيل
��ويف((( ،وعن عبد الكريم بن عتبة((( ّ
ال��ك ّ
ِ
(((
(((
حممد بن أيب عمري
الـمغرية حسن  ،وعن ّ
كوين  ،وعن عبد اهلل بن ُ
ابن مسلم َّ
الس ّ

الغضائري ،116 :الرقم.181 :
((( رجال ابن
ّ
الكش ،500 :الرقم.958 :
((( رجال ّ يّ
حممد بن حييى
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن هشام بن إبراهيم فقد رويته عن ّ
الرضا .من ال حيرضه الفقيه:
الع ّطار ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن هشام بن إبراهيم صاحب ِّ
.456/4
علـي بن
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن جندب فقد رويته عن ّ
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن جندب .من ال حيرضه الفقيه.458/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن عبد احلميد فقد رويته عن ّ
الكويف.
الص ّفار ،عن الع ّباس بن معروف ،عن سعدان بن مسلم ،عن إبراهيم بن عبد احلميد
ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن إبراهيم
ورويته ً
أيضا عن أيب عن ّ
ابن عبد احلميد .من ال حيرضه الفقيه.458/4 :
((( (ش)« :عيينة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( وما كان فيه عن عبد الكريم بن عتبة فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
اخلثعمي ،عن
البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو
حممد بن أيب نرص
ّ
ّ
حممد بن عيسى ،عن أمحد بن ّ
ّ
اهلاشمي .من ال حيرضه الفقيه.459/4 :
املرادي ،عن عبد الكريم بن عتبة
ليث
ّ
ّ
وحممد بن احلسن
السكونـي
((( وما كان فيه عن إسامعيل بن مسلم
الكوفـي فقد رويته عن أيب ّ
ّ
ّ
النوفيل ،عن إسامعيل بن مسلم
عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن احلسني بن يزيد
ّ
السكونـي .من ال حيرضه الفقيه.459/4 :
ّ
علـي
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن املغرية فقد ُر ّويتُه عن جعفر بن
الكوفـي عن جدّ ه
ّ
ّ
عيل بن إبراهيم،
عيل ،عن جدّ ه عبد اهلل بن املغرية
ّ
الكويف ،ورويته عن أيب عن ّ
احلسن بن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن عن ّ
عن أبيه ،عن عبد اهلل بن املغرية .ورويته عن ّ
عن إبراهيم ابن هاشم ،وأ ّي��وب بن ن��وح ،عن عبد اهلل بن املغرية .من ال حيرضه الفقيه:
.460/4
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(((
حـمـاد
ق�������وي(((و((( ،وع��ن ال��ع�لاء ب��ن رزي��ن
ّ
ص��ح��ي��ح  ،وع��ن احل��س�ين ب��ن ّ

الكوفـي من موايل عنزة ،ويقال :إنّه من موايل
صحيح((( ،وكذا عن عبد اهلل بن مسكان
ّ
ِع ْجل(((.
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
حممد بن أيب عمري فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
وحممد بن عبد
واحلمريي مجي ًعا عن أ ّيوب بن نوح ،وإبراهيم هاشم ،ويعقوب بن يزيد،
اهلل،
ّ
ّ
حممد بن أيب عمري .من ال حيرضه الفقيه.460/4 :
اجل ّبار مجي ًعا عن ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
حـمـاد فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن احلسني بن ّ
البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو ،عن
حممد بن عيسى ،عن
اهلل،
ّ
ّ
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.461/4 :
محاد
احلسني بن ّ
ّ
قوي».
((( (ش) مل ترد« :وعن احلسني بن ّمحاد ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن
((( وما كان فيه عن العالء بن رزين فقد رويته عن أيب،
ّ
حممد بن خالد ،عن العالء
عبد اهلل،
ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
واحلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
واحلمريي
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
ابن رزين .وقد رويته عن أيب،
ّ
ّ
الصهبان ،عن صفوان بن حييى عن العالء ،ورويته عن أيب عن
حممد ابن أيب ّ
مجي ًعا عن ّ
حممد بن خالد ،عن العالء بن رزين القالء .ورويته
الزراري
عيل بن سليامن
ّ
الكويف عن ّ
ّ
ّ
ّ
حممد بن عيسى ،عن
بن
أمحد
عن
ار،
ف
الص
احلسن
بن
د
حمم
عن
احلسن
ابن
د
حمم
عن
ّ
ّ
ّ
فضال ،واحلسن بن حمبوب ،عن العالء بن رزين .من ال حيرضه الفقيه:
عيل بن ّ
احلسن بن ّ
.461/4
حممد ابن
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن مسكان فقد رويته عن أيب،
وحممد بن احلسن عن ّ
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن صفوان بن حييى ،عن عبد اهلل بن
حييى الع ّطار ،عن ّ
كويف من موايل عنزة ويقال إنّه من موايل عجل .من ال حيرضه الفقيه.461/4 :
مسكان ،وهو ّ
املامقاين« :ويف املشيخة :أنّه من موايل عنزة ،ويقال :من موايل عجل ،وال منافاةّ ،
فإن عنزة
قال
ّ
حي من بكر بن وائل من ربيعة ،أو هو ابن عمرو
هو ابن أسد بن ربيعة ،وعجل هو ابن جليم ّ
التسرتي بقوله« :بل املنافاة ثابتةّ ،
حي من أسد بن ربيعة .وع ّلق عليه املح ّقق
فإن
ّ
ابن لكيز ّ
العجل ّيني من جديلة بن أسد ،وعنزة هو عنزة بن أسد ،واجتامعهام يف أسد غري مفيدّ ،
فكل الناس
جيتمعون يف آدم ،كام ّ
فاألول من عبد القيس بن أفىص ،والثاين من ولد
أن العجل ّيني غري جمتمعني،
ّ
الرجال ،611/6 :الرقم.4528 :
هنب بن أفصـى» .قاموس ِّ
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الرازي ضعيف((( ،وعن عمر بن ُأ َذينة صحيح((( ،وكذا عن أ ّيوب بن
وعن نعامن
ّ

الكرخي صحيح((( ،وعن
نوح((( ،وعن مرازم بن حكيم حسن((( ،وعن إبراهيم بن أيب زياد
ّ

سهل بن اليسع حسن((( ،وعن((( أيب((( زكر ّيا األعور صحيح((( ،وعن أيب حبيب ناجية
حممد بن احلسن عن احلسن بن متّيل الدّ ّقاق،
((( وما كان فيه عن النعامن
ّ
الرازي فقد رويته عن ّ
ازي .من
ال��ر ّ
حممد بن سنان ،عن النعامن ّ
حممد بن سامل ،عن ّ
عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.462/4 :
الرازي)
الالهيجي :إنّام يف املشيخة (النعامن
املامقاين« :وقع يف أحكام سهو الفقيه وقال
قال
ّ
ّ
ّ
وكذا يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادق .وع ّلق عليه املح ّقق
التسرتي وقال :وروى
ّ
أيضا اخلرب مثل الفقيه ،فال يبعد أن يكون ما يف املشيخة ،ورجال الشيخ حتريف هذا ،وقد
الشيخ ً
الرجال ،594/7 :الرقم.5358 :
روى هذا يف اخلرب عن الصادق .»قاموس ِّ
حممد بن
((( وما كان فيه عن عمر بن أذينة فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن عمر بن أذينة .من ال حيرضه الفقيه:
عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن ّ
.463/4
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
((( وما كان فيه عن أ ّيوب بن نوح فقد رويته عن أيبّ ،
واحلمريي مجي ًعا عن أ ّيوب بن نوح .من ال حيرضه الفقيه.463/4 :
ّ
علـي بن
علـي ماجيلويه عن
حممد بن
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن مرازم بن حكيم فقد رويته عن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن م��رازم بن حكيم .من ال حيرضه الفقيه:
إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
.463/4
الكرخي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن أيب زياد
ّ
الكرخي .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن أيب عمري ،عن إبراهيم بن أيب زياد
ّ
أ ّيوب بن نوح ،عن ّ
.463/4
((( وما كان فيه عن سهل بن اليسع فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
علـي
ّ
اهلمدانـي عن ّ
ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن سهل بن اليسع .من ال حيرضه الفقيه.462/4 :
«علـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (هـ) زيادة:
ّ
((( (عة)« :ابن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( وما كان فيه عن أيب زكر ّيا األعور فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
علـي
ّ
اهلمدانـي عن ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن أيب زكر ّيا األعور .من ال حيرضه=
ابن إبراهيم بن هاشم ،عن ّ
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ق������وي((( ،وع���ن َح��� ْف���ص((( ب��ن س���امل ص��ح��ي��ح((( ،وع���ن أيب امل���غ���راء محيد
ّ
ِ
�لي
ق���������وي(((و((( ،وع���ن م��ع��اوي��ة ب��ن رشي���ح ص��ح��ي��ح(((،
ّ
اب���ن امل��ث��نّ��ی ال��ع ْ
��ج ّ
رب��ع��ي بن
ال���ش���اذك���وين((( ،وك���ذا ع��ن
امل��ن��ق��ري
وك���ذا ع��ن سليامن ب��ن داوود
ّ
ّ
ّ
=الفقيه.464/4 :
((( وما كان فيه عن أيب حبيب ناجية فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن معاوية بن
حكيم ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن مثنّى احلنّاط ،عن أيب حبيب ناجية .من ال حيرضه الفقيه:
.464/4
أقول :يظهر من مقارنة الكايف والفقيه ّ
أن أبا حبيب هذا هو السائل عن اإلمام ال الراوي ،والراوي
هو املثنّی بن الوليد .الحظ :من ال حيرضه الفقيه ،371/1 :ح ،1080الكايف ،301/3 :ح.8

كام ّ
منحرصا يف هذا املوضع فقط .الحظ :من ال حيرضه الفقيه:
أن تبديل السائل بالراوي ليس
ً
 ،180/3ح 3677وقارنه مع الكايف ،115/5 :ح.7
((( (عة)« :جعفر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن
((( وما كان فيه عن َح ْفص بن سامل فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن ّ
محاد بن عثامن ،عن َح ْفص أيب ولاّ د بن سامل
احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ
الكويف وهو موىل .من ال حيرضه الفقيه.465/4 :
ّ
واقفي و كونه ثقه غري ظاهر ،فكون الطريق قو ًّيا غري
((( الشهيد« :لوجود عثامن بن عيسی ،وهو
ّ
معلوم».
العجلـي فقد رويته عن أيب  عن سعد بن عبد اهلل،
((( وما كان فيه عن أيب املغراء محيد بن املثنّى
ّ
العجيل،
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن عثامن بن عيسى ،عن أيب املغراء محيد بن املثنّى
عن ّ
ّ
كويف ،ثقة ،وله كتاب .من ال حيرضه الفقيه.466/4 :
وهو عر ّ
يبّ ،
((( وما كان فيه عن معاوية بن رشيح فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
حممد بن عيسى ،عن عثامن بن عيسى ،عن معاوية بن رشي��ح .من ال حيرضه الفقيه:
ابن ّ
.467/4
املنقري فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن سليامن بن داوود
ّ
املنقري املعروف بـ :ابن ّ
اذكوين .من
الش
األصبهاين ،عن سليامن بن داوود
حممد
ّ
القاسم ابن ّ
ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.467/4 :
وحممد بن احلسن=،
عيل بن احلسني ،عن أبيه ّ
قال الشيخ :له كتاب .أخربنا مجاعة ،عن ّ
حممد بن ّ
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(((
��ي ال��ع�� ّط��ار ص��ح��ي��ح((( ،وع��ن
ع��ب��د اهلل  ،وع���ن داوود ب��ن رسح���ان ال��ك��وف��ـ ّ

املع ّلی اب��ن خنيس

(((

م��وىل الصادق ص��ح��ي��ح((( ،وك��ذا ع��ن إبراهيم ب��ن أيب

حممد ،عن
واحلمريي،
=عن سعد بن عبد اهلل
ّ
وحممد بن حييى وأمحد بن إدريس ،عن أمحد بن ّ
ّ
حممد ،عن سليامن بن داوود .الفهرست ،الرقم.326 :
القاسم بن ّ

حممد من املشيخة
أقول :بمقارنة املشيخة مع ما يف الفهرست ال بدّ إ ّما من القول بسقوط أمحد بن ّ
أو بزيادته يف الفهرست .ولك ّن الظاهر ّ
أن الصواب ما يف املشيخة فإنّا عثرنا يف أسانيد كثرية علی
رواية سعد مبارشة عن القاسم .وعلی سبيل املثال الحظ :األمايل للصدوق ،62 :ح ،5األمايل
للصدوق ،616 :ح ،666 ،3ح ،2التوحيد ،116 :ح ،120 ،18ح ،327 ،23ح،366 ،1
ح ،416 ،4ح .17وأ ّما روايته عنه بالواسطة فال ،كام ّ
وحممد بن حييى
أن سعدً ا وأمحد بن إدريس ّ
ٍ
واحلمريي من ٍ
واحدة.
طبقة
ّ
واحلمريي مجي ًعا
ربعي بن عبد اهلل فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل،
((( وما كان فيه عن
ّ
ّ
ربعي بن عبد اهلل
محاد بن عيسى ،عن
حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن ّ
ّ
عن أمحد بن ّ
برصي .من ال حيرضه الفقيه.468/4 :
يب
ّ
ابن جارود اهلذ ّيل ،وهو عر ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن داوود بن رسحان فقد رويته عن أيبّ ،
الرمحن بن أيب
حممد بن أيب نرص
البزنطي ،وعبد ّ
ّ
حممد بن عيسى ،عن أمحد بن ّ
اهلل ،عن أمحد بن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.468/4 :
نجران ،عن داوود بن رسحان الع ّطار
ّ
((( (عة)« :حبيس» .وما أثبتناه موافق للمصدر ،بل ّ
مطبعي.
لعل ما يف النسخة املطبوعة غلط
ّ
حممد
((( وما كان فيه عن املعلىّ بن خنيس فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
املسمعي ،عن املعلىّ بن
محاد بن عيسى ،عن
الرمحن بن أيب نجران ،عن ّ
ّ
ابن عيسى ،عن عبد ّ
عيل .من ال حيرضه الفقيه.468/4 :
خنيس وهو موىل الصادقّ 
كويفّ ،بزاز قتله داوود بن ّ
املسمعي يف هذا الطريق.
اختلفت األنظار يف املراد من
ّ

األصم بناء عىل املشهور
املسمعي عبد اهلل بن عبد الرمحن
النوري « :إن كان املراد من
قال املحدّ ث
ّ
ّ
ّ
من ضعفه ،وحيتمل قو ًّيا أن يكون املراد منه مسمع بن عبد امللك كردين كام هو الظاهر يف املقام.
ويظهر من العلاّ مة ويف اجلامع :وإىل املعلىّ بن خنيس صحيح كام يف اخلالصة ،عىل الظاهر من
محاد بن عيسى عنه ،ومل
كون
املسمعي فيه مسمع بن عبد امللك كردين .إىل آخره ،ويؤ ّيده رواية ّ
ّ
األصم» .خامتة املستدرك.289/5 :
نقف عىل روايته عن
ّ
املجليس ،حيث عبرّ عن روايات املع ّلی بالصحيحة .الحظ :لوامع=
وهذا يظهر من املح ّقق
ّ
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اخل��زاز ،وهو إبراهيم بن عثامن وقيل :إنّه إبراهيم
البالد((( ،وكذا عن أيب أ ّي��وب
ّ
ابن عيسى((( ،وك��ذا عن َح ْفص بن س��امل((( أيب ولاّ د احلنّاط موىل بني خم��زوم(((،

حممد بن خالد
ال�برق��ي((( ،وك��ذا عن زكر ّيا بن آدم((( ،وك��ذا عن بحر
ّ
وك��ذا عن ّ
=صاحب قرانى .548/4 ،358/4 :ويشهد لذلك ّ
أن مسمع بن عبد امللك هو س ّيد املسامعة
َّجاشـي ،الرقم.1124 :
كام يف رجال الن
ّ
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن أيب البالد فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن إبراهيم بن أيب البالد ويكنّى أبا إسامعيل .من ال حيرضه
ّ
الفقيه.469/4 :
حممد بن موسى بن املتوكّل عن عبد اهلل
((( وما كان فيه عن أيب أ ّيوب ّ
اخلزاز فقد رويته عن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب أ ّيوب
ابن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
اخلزاز ،ويقال :إنّه إبراهيم ابن عيسى .من ال حيرضه الفقيه.469/4 :
إبراهيم بن عثامن ّ
أيضا و كأنّه لتعدد الطريق إليه لكن طريقه املذكور
((( الشهيد« :حفص بن سامل قد ذكره يف الطريق ً
مرصح التوثيق
يف هذا املقام ليس بصحيح لوقوع اليهثم بن أيب مرسوق يف الطريق و هو غري ّ
بالصحة».
فكان ينبغي أن ال يذكره هنا
ّ
((( وما كان فيه عن أيب ّ
والد احلنّاط فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن اهليثم بن أيب
النهدي ،عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب ولاّ د احلنّاط ،واسمه َح ْفص بن سامل موىل بني
مرسوق
ّ
خمزوم .من ال حيرضه الفقيه.469/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن خالد
حممد بن احلسن عن ّ
الربقي فقد رويته عن ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
الربقي .من ال حيرضه الفقيه.469/4 :
حممد بن خالد
ّ
الص ّفار ،عن ّ
اخلوئي« :الظاهر ّ
الربقي» .معجم رجال
أن الطريق مرسل؛ لبعد طبقة الص ّفار عن
الس ّيد
ّ
ّ
قال ّ
احلديث ،74/17 :الرقم.10715 :
أقول :ويشهد له أسانيد كثرية .وعلی سبيل املثال الحظ :كامل الزيارات ،108 :ح،171 ،6
ح ،7األم��ايل للصدوق ،177 :ح ،4التوحيد ،146 :ح ،14اخلصال ،106/1 :ح،67

 ،250/1ح ،286/1 ،117ح ،292/1 ،39ح.56
((( وما كان فيه عن زكر ّيا بن آدم فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
علـي
ّ
اهلمدانـي عن ّ
الرضا .من
القم ّي صاحب ِّ
ابن إبراهيم ،عن أمحد بن إسحاق بن سعد ،عن زكر ّيا بن آدم ّ
ال حيرضه الفقيه.470/4 :
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الس ّقاء((( ،وعن أيب جرير

(((

بن إدري��س صاحب الكاظم حسن((( ،وكذا عن

معروف بن خربوذ املك ّّي((( ،وع��ن((( سعيد بن عبد اهلل األعرج
ق��وي((( ،وطريقه
ّ
حسان وهو مشرتك بني اثنني؛
األصم احلنّاط
عيل بن عط ّية
عيل بن ّ
ّ
ّ
الكويف فيه ّ
إىل ّ

(((
معمر
الواسطي فالطريق صحيح ،وإن كان
فإن كان
اهلاشمي فهو ضعيف  ،وعن ّ
ّ
ّ

السقاء فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم بن مهزيار،
((( وما كان فيه عن بحر ّ
محاد بن عيسى ،عن حريز ،عن بحر الس ّقاء وهو بحر بن كثري .من ال حيرضه
عيل ،عن ّ
عن أخيه ّ
الفقيه.470/4 :
((( (عش ،ت ،ش)« :حريز» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن ّ
علـي
عيل ماجيلويه عن
ّ
((( وما كان فيه عن أيب جرير بن إدريس فقد رويته عن ّ
ابن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن أيب جرير بن إدريس صاحب موسى بن جعفر .من
ال حيرضه الفقيه.471/4 :
خربوذ فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
((( وما كان فيه عن معروف بن ّ
خربوذ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عط ّية
األمحيس ،عن معروف بن ّ
ّ
ّ
املك ّّي .من ال حيرضه الفقيه.471/4 :
((( (عة)« :وكذا عن».
حممد بن
((( وما كان فيه عن سعيد األعرج فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
اخلثعمي ،عن سعيد
البزنطي ،عن عبد الكريم بن عمرو
حممد بن أيب نرص
ّ
ّ
عيسى ،عن أمحد بن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.472/4 :
ابن عبد اهلل األعرج
ّ
حممد
علـي بن عط ّية فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه:
األصم احلنّاط
حسان ،عن عيل بن عط ّية
ّ
ّ
عيل بن ّ
ابن عيسى ،عن ّ
.472/4
عيل بن
عيل بن ّ
أقول :اليشء الغريب يف املقام رواية أمحد بن ّ
حسان عن ّ
حممد بن عيسى عن ّ
عط ّية ،مع ّ
حسان عن
عيل بن ّ
أن الص ّفار وهو من تالمذة أمحد بن ّ
حممد بن عيسى يروي عن ّ
عيل ابن عط ّية .الحظ :بصائر الدرجات ،19/1 :ح ،446/1 ،1ح .2ولكن بقرينة أسانيد
ّ
حممد بل الغرابة يف رواية الص ّفارّ .
عيل بن
أخری ال غرابة يف رواية أمحد بن ّ
فإن أمحد يروي عن ّ

أيضا .الحظ :الكايف ،300/2 :ح ،149/5 ،5ح .7وهكذا يروي
عطية بواسطة ابن أيب عمري ً
ٍ
ٍ
واحدة من هو يف طبقة أمحد مثل إبراهيم بن هاشم .الحظ :الكايف=:
بواسطة
عيل بن عط ّية
عن ّ
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الغنوي صحيح((( ،وكذا عن جعفر بن
ابن خلاّ د َحسن((( ،واىل ه��ارون بن محزة
ّ
عيل بن رئاب((( ،وعن ّ
بشري ال َب َج ّيل((( ،وكذا عن ّ
الواسطي صاحب
عيل بن الفضل
ّ

الرضا حسن((( ،وعن موسى بن القاسم ال َب َج ّيل صحيح((( ،وكذا عن يونس أيب

(((

= ،83/1ح ،98/2 ،5ح ،673/2 ،26ح ،283/3 ،9ح ،98/4 ،3ح.2
علـي
حممد بن موسى بن املتوكّل،
وحممد بن ّ
ّ
((( وما كان فيه عن معمر بن خلاّد فقد رويته عن ّ
ماجيلويه ،وأمحد بن زياد بن جعفر
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن
ّ
اهلمداين عن ّ
معمر بن خلاّ د .من ال حيرضه الفقيه .472/4 :اليشء الغريب يف املقام عدم وجدان رواية

معمر مع أنّه ال حمذور فيه بحسب الطبقة ،فإنّه يروي عنه من هو
إبراهيم بن هاشم يف موضع عن ّ
حممد بن عيسی .املحاسن ،611/2 :ح ،27الفهرست،475 :
معارص إبراهيم بن هاشم ،مثلّ :
حممد بن عيسی .الكايف ،256/1 :ح ،320/1 ،1ح ،55/2 ،2ح،4
الرقم .764 :وأمحد بن ّ
 ،96/2ح ،159/2 ،13ح.8
حممد بن احلسن
((( وما كان فيه عن هارون بن محزة
ّ
حممد بن احلسن عن ّ
الغنوي فقد رويته عن ّ
حممد بن احلسني أيب اخل ّطاب ،عن يزيد بن إسحاق شعر ،عن هارون بن محزة
الص ّفار ،عن ّ
الغنوي .من ال حيرضه الفقيه.472/4 :
ّ
البجلـي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن جعفر بن بشري
ّ
البجيل .من ال حيرضه الفقيه/4 :
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري
ّ
ّ
.473
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
علـي بن رئاب فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن عيسى ،وإبراهيم بن هاشم مجي ًعا عن احلسن بن حمبوب ،عن
ّ
واحلمريي ،عن أمحد بن ّ
عيل بن رئاب .من ال حيرضه الفقيه.473/4 :
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
علـي بن إبراهيم،
الواسطي فقد رويته عن أيب عن
عيل بن الفضل
ّ
ّ
الرضا .من ال حي�ضره الفقيه/4 :
ع�لي بن الفضل
الواسطي صاحب ِّ
ّ
عن أبيه ،عن ّ
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وحممد بن احلسن عن سعد
((( وما كان فيه عن موسى بن القاسم
البجلـي فقد رويته عن أيبّ ،
ّ
البجيل .من
حممد بن عيسى عن موسى بن القاسم
ابن عبد اهلل ،عن الفضل بن عامر ،وأمحد بن ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.474/4 :
((( (هـ ،عة)« :بن» .والصواب ما أثبتناه ،كام يف املصدر.
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(((
(((
التغلبي
الصريفـي
الكوفـي وهو أخو إسحاق بن عماّ ر(((،
احلسن بن عماّ ر بن الفيض
ّ
ّ
ّ

حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
العقرقوفـي
األشعري((( ،وعن مبارك
ّ
وكذا عن ّ
ّ

(((
(((
(((
حممد
ضعيف  ،وكذا عن مروان بن مسلم  ،وعن عاصم بن محيد حسن  ،وعن ّ

ابن عبد اجل ّبار وهو ابن أيب الصهبان صحيح((( ،وكذا عن يعقوب بن شعيب بن ميثم
((( (م ،ش)« :العيص»( .حج)« :القيض» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
«الثعلبي» .والصواب ما يف املتن ،كام يف املصدر.
((( (حج ،س ،ت ،عش):
ّ
عمـار فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن أيب
((( و ما كان فيه عن يونس بن ّ
عبد اهلل ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عط ّية ،عن أيب احلسن يونس بن عماّ ر بن الفيض
الكويف وهو أخو إسحاق بن عماّ ر .من ال حيرضه الفقيه.475/4 :
التغلبي
الصرييف
ّ
ّ
ّ
وحممد بن
األشعري فقد رويته عن أيب،
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن أمحد بن حييى ابن
حممد بن حييى الع ّطار ،وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن ّ
احلسن عن ّ
األشعري .من ال حيرضه الفقيه.475/4 :
عمران
ّ
العقرقوفـي فقد رويته عن احلسني بن إبراهيم بن تاتانة عن ّ
عيل بن
((( وما كان فيه عن مبارك
ّ
األسدي .من ال حيرضه
العقرقويف
حممد بن سنان ،عن مبارك
ّ
ّ
إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
ٍ
حممد بن سنان تنايف ما يف بعض
الفقيه .476/4 :رواية إبراهيم بن هاشم بال واسطة عن ّ
األسانيد من ثبوت الواسطة بينهام .الحظ :الكايف ،231/5 :ح ،181/6 ،5ح.1
ولكن ما يف املشيخة مؤ ّيد بام يف أسانيد أخر .الحظ :األمايل للصدوق ،601 :ح ،1التوحيد،288 :
الرضا ،32/1 :ح ،237/2 ،29ح ،1كامل الدِّ ين ومتام النعمة،304/1 :
ح ،6عيون أخبار ِّ
ح ،326/1 ،17ح ،5معاين األخبار ،35 :ح ،107 ،5ح ،1علل الرشائع ،240/1 :ح.2
حممد بن
حممد ابن حييى الع ّطار ،عن ّ
((( وما كان فيه عن مروان بن مسلم فقد رويته عن أيب عن ّ
اهلاشمي ،عن مروان
عيل بن يعقوب
ّ
أمحد بن حييى ،عن سهل بن زياد ،عن ّ
حممد بن احلسني عن ّ
ابن مسلم .من ال حيرضه الفقيه.477/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( و ما كان فيه عن عاصم بن محيد فقد رويته عن أيب،
ّ
الرمحن بن أيب نجران ،عن عاصم بن محيد .من ال حيرضه
اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عبد ّ
الفقيه.477/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
حممد بن عبد اجل ّبار فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن عبد اجل ّبار ،وهو=
اهلل،
ّ
وحممد بن حييى الع ّطار ،وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن ّ
واحلمرييّ ،
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كويف((( ،وكذا عن ُد ُر ْست بن أيب منصور
األسدي ،وهو موىل،
الواسطي((( ،وكذا
ّ
ّ
ّ

(((
اهلمدانـي حسن((( ،وعن أيب الورد
حممد
ّ
عن القاسم بن سليامن  ،وعن إبراهيم بن ّ

علـي ّ
الوشاء((( ،وكذا عن أبان بن عثامن األمحر(((،
صحيح((( ،وكذا عن احلسن بن
ّ
=حممد بن أيب الصهبان .من ال حيرضه الفقيه.477/4 :
ّ
حممد بن احلسن عن احلسن بن متّيل ،عن
((( وما كان فيه عن يعقوب بن شعيب فقد رويته عن ّ
محاد بن عثامن ،عن يعقوب بن شعيب
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري عن ّ
ّ
محاد بن
ابن ميثم
كويف .من ال حيرضه الفقيه .477/4 :ومل نعثر علی رواية ّ
ّ
األسدي وهو موىلّ ،
محاد بن عيسی عن يعقوب بن شعيب .الحظ:
عثامن عن يعقوب بن شعيب بل ما وجدناه رواية ّ
األئمة ،35 :هتذيب األحكام،227/4 :
طب
املحاسن ،142/1 :ح ،427/2 ،35حّ ،237
ّ
ح.41
((( وما كان فيه عن درست بن أيب منصور فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
عيل ّ
الواسطي .من ال حيرضه
الوشاء ،عن درست بن أيب منصور
ّ
ابن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن ّ
الفقيه.477/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن القاسم بن سليامن فقد رويته عن ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن النرض بن سويد ،عن القاسم بن سليامن .من
الص ّفار ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.479/4 :
اهلمدانـي فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
حممد
اهلمدانـي
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن ّ
��داين .من ال حيرضه
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن إبراهيم ابن ّ
حممد اهل��م ّ
عن ّ
الفقيه.479/4 :
حممد بن احلسني بن أيب
((( وما كان فيه عن أيب الورد فقد رويته عن أيب عن
ّ
احلمريي ،عن ّ
عيل بن رئ��اب ،عن أيب ال��ورد .من ال حيرضه الفقيه:
اخل ّطاب ،عن احلسن بن حمبوب ،عن ّ
.481/4
علـي ّ
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
الوشاء فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن احلسن بن ّ
علـي ّ
الوشاء
حممد بن عيسى ،وإبراهيم بن هاشم مجي ًعا عن احلسن بن
ّ
الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
املعروف بـ :ابن بنت إلياس .من ال حيرضه الفقيه.484/4 :
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن أبان بن عثامن فقد رويته عن ّ
وحممد بن عبد اجل ّبار ك ّلهم=
عن يعقوب بن يزيد ،وأ ّي��وب بن نوح ،وإبراهيم بن هاشم
ّ
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وكذا عن منصور بن يونس((( ،وعن إدريس بن هالل ضعيف((( ،وعن القاسم ابن

(((
(((
حممد بن قيس حسن((( ،وعن بشري الن ّبال ضعيف((( ،وعن
عروة صحيح  ،وعن ّ
(((
واقفي ثقة(((،
كرام -صحيح ،وعبد الكريم
عبد الكريم بن عمرو
ّ
اخلثعمي -ولقبه ّ
ّ

كوفـي م��وىل(((و( ،((1وعن
وكذا عن عيسى بن أيب منصور وكنيته :أبو صالح وهو
ّ
حممد بن أيب عمري ،وصفوان بن حييى ،عن أبان بن عثامن األمحر .من ال حيرضه الفقيه:
=عن ّ
.484/4
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن منصور بن يونس فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
وحممد بن إسامعيل ابن بزيع مجي ًعا عن منصور بن
عيل بن حديدّ ،
أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
يونس بزرج .من ال حيرضه الفقيه.485/4 :
حممد بن حييى
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن إدريس بن هالل فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان عن إدريس بن هالل .من
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن ّ
الع ّطار ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.486/4 :
((( (ش)« :عرفة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
احلمريي ،عن
((( وما كان فيه عن القاسم بن عروة فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل ابن جعفر
ّ
هارون بن مسلم بن سعدان ،عن القاسم بن عروة .من ال حيرضه الفقيه.486/4 :
حممد بن قيس فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل عن إبراهيم بن هاشم،
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن قيس .من ال حيرضه الفقيه:
الرمحن بن أيب نجران ،عن عاصم بن محيد ،عن ّ
عن عبد ّ
.486/4
حممد بن ّ
حممد بن حييى
عيل ماجيلويه عن ّ
((( وما كان فيه عن بشري الن ّبال فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان ،عن بشري الن ّبال .من ال حيرضه الفقيه:
الع ّطار ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن ّ
.487/4
((( (هـ ،ح ،عة)« :عمر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
وحممد بن احلسن عن سعد بن
((( وما كان فيه عن عبد الكريم بن عمرو فقد رويته عن أيبّ ،
البزنطي ،عن عبد الكريم
حممد بن أيب نرص
ّ
حممد بن عيسى ،عن أمحد بن ّ
عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
كرام .من ال حيرضه الفقيه.487/4 :
ابن عمرو
اخلثعمي ولقبه ّ
ّ
كوفـي» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (ش)« :مولی
ّ
حممد بن احلسن=
حممد بن احلسن عن ّ
( ((1وما كان فيه عن عيسى بن أيب منصور فقد رويته عن ّ
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عبد امللك بن عتبة

(((

(((
اهلاشمي
حممد بن حكيم صحيح((( ،وكذا
ّ
ّ
ق��وي  ،وعن ّ

(((
حممد بن ُح ْـمران(((،
عيل بن احلكم((( ،وكذا عن
علـي بن سويد  ،وكذا عن ّ
ّ
عن ّ

محاد بن عثامن ،عن
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ
=الص ّفار ،عن ّ
كويف ،موىل.
عيسى بن أيب منصور وكنيته أبو صالح وهو ّ

حممد بن احلسن الص ّفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أيب
حممد بن احلسن عن ّ
وحدّ ثنا ّ
عمري ،عن إبراهيم بن عبد احلميد ،عن عبد اهلل بن سنان ،عن ابن أيب يعفور قال :كنت عند أيب
خيارا يف
خيارا يف الدّ نيا ً
عبد اهلل إذ أقبل عيسى بن أيب منصور فقال يل« :إذا أردت أن تنظر ً
اآلخرة فانظر إليه» .من ال حيرضه الفقيه.487/4 :
((( (ش)« :عيينة» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
اهلاشمي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( و ما كان فيه عن عبد امللك بن عتبة
ّ
حممد بن أيب محزة ،عن عبد
عيل ابن ّ
فضال ،عن ّ
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن احلسن بن ّ
اهلاشمي .من ال حيرضه الفقيه.488/4 :
امللك بن عتبة
ّ
احلمريي ،عن أمحد
حممد بن حكيم فقد رويته عن أيب عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد
ابن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن ّ
حممد بن حكيم ،ورويته عن ّ
محاد بن عيسى ،عن حريز عن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن
حممد بن احلسن الص ّفار عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
ابن احلسن عن ّ
حممد بن حكيم.
ّ
حممد
علـي بن احلكم فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
عيل بن احلكم .من ال حيرضه الفقيه.489/4 :
ابن عيسى ،عن ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
علـي بن سويد فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
عيل بن سويد .من ال حيرضه الفقيه:
وعبد اهلل بن جعفر
ّ
عيل بن احلكم ،عن ّ
احلمريي مجي ًعا عن ّ
.489/4
وعيل بن احلكم .والشاهد عليه
أقول :ال يبعد سقوط الواسطة هنا وذلك بني سعد بن عبد اهلل
ّ
عيل بن احلكم ،وفيه :سعد بن عبد اهلل ،عن
ما يف املشيخة املؤ ّيد بام يف الفهرست يف الطريق إلی ّ

عيل بن احلكم.
أمحد بن ّ
حممد ،عن ّ
حممد بن محران فقد رويته عن أيب عن ّ
حممد
عيل ابن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن احلسن
حممد بن محران .ورويته ً
حممد بن احلسن  عن ّ
أيضا عن ّ
ابن أيب عمري ،عن ّ
الص ّفار ،عن أ ّيوب بن نوح ،وإبراهيم بن هاشم مجي ًعا عن صفوان بن حييى ،وابن أيب عمري مجي ًعا=
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وعن سعيد الن ّقاش

(((

ضعيف((( ،وعن احلسني بن سعيد صحيح((( ،وك��ذا عن

برتي ،ثقة((( ،وكذا عن عبد الرمحن بن أيب نجران(((،
غياث بن إبراهيم ،وغياث،
ّ
(((
علـي
حممد بن عيسى بن عبيد ال َي ْق ّ
وكذا عن ّ
طيني  ،وكذا عن عيسى بن عبد اهلل بن ّ

عيل بن أيب طالب ،(((وعن عيسى بن يونس
عيل بن احلسني بن ّ
ابن عمر بن ّ
حممد بن محران .من ال حيرضه الفقيه.489/4 :
=عن ّ
((( (ش)« :الن ّباش».
علـي بن
حممد بن موسى بن املتوكّل عن
ّ
((( وما كان فيه عن سعيد الن ّقاش فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان ،عن سعيد
السعدآبادي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
احلسني
ّ
الربقي عن أبيه ،عن ّ
ّ
الن ّقاش .من ال حيرضه الفقيه.490/4 :
حممد بن احلسن عن احلسني بن احلسن
((( وما كان فيه عن احلسني بن سعيد فقد رويته عن ّ
حممد بن
ابن أبان ،عن احلسني بن سعيد ،ورويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
عيسى ،عن احلسني بن سعيد .من ال حيرضه الفقيه.490/4 :
((( وما كان فيه عن غياث بن إبراهيم فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
اخلزاز ،عن غياث بن إبراهيم.
وحممد بن حييى ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيعّ ،
حممد بن عيسى ،عن ّ
ّ
من ال حيرضه الفقيه.490/4 :
حممد
((( وما كان فيه عن ابن أيب نجران فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
الرمحن بن أيب نجران .من ال حيرضه الفقيه.491/4 :
ابن عيسى ،عن عبد ّ
حممد بن
حممد بن عيسى فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد
عيسى بن عبيد
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن ّ
حممد بن احلسن عن ّ
اليقطيني ،ورويته عن ّ
ّ
اليقطيني .من ال حيرضه الفقيه.492/4 :
ابن عيسى بن عبيد
ّ
حممد بن موسى بن املتوكّل
((( وما كان فيه عن عيسى بن عبد اهلل
اهلاشمي فقد رويته عن ّ
ّ
حممد بن أيب عبد اهلل ،عن
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن ّ
عن ّ
عيل بن أيب طالب .من ال حيرضه
عيل بن احلسني بن ّ
عيل بن عمر بن ّ
عيسى بن عبد اهلل بن ّ
الفقيه.494/4 :
عيل بن أيب طالب له كتاب .أخربنا أبو
قال الشيخ« :عيسى بن عبد اهلل بن ّ
حممد بن عمر بن ّ
واحلمريي ،عن أمحد
وحممد بن احلسن ،عن سعد
ّ
عيل بن احلسني ،عن أبيه ّ
عبد اهلل ،عن ّ
حممد بن ّ
الكويف ،عن عيسى بن عبد اهلل .الفهرست ،الرقم=:
عيل
ابن أيب عبد اهلل ،عن
ّ
النوفيل ّ
وحممد بن ّ
ّ
479

اليامنـي
ض��ع��ي��ف((( ،وك��ذا ع��ن حذيفة ب��ن م��ن��ص��ور((( ،وع��ن إبراهيم ب��ن عمر
ّ

علـي بن((( فضال((( ،وكذا عن النرض بن سويد(((،
صحيح((( ،وكذا عن احلسن بن
ّ
َّجاشـي ،الرقم.799 :
= .519ومثله يف النسب يف رجال الن
ّ

التسرتي« :الظاهر وهم املشيخة ،فلم نقف عىل من قاله أي( :عيسى بن عبد اهلل بن
قال املح ّقق
ّ
لعيل بن عمر
عيل بن احلسني) عىل أثر يف كتاب نسب أو خرب ،ومل يذكر العمدة ّ
عيل بن عمر بن ّ
ّ
مسمى بعبد اهلل ،بل قال( :أعقب عيل القاسم وعمر ،واحلسن) بخالف
ًا
ن
اب
احلسني
بن
عيل
ابن
ّ
ّ
عيل بن أيب طالب) فقد ذكره العمدة واص ًفا له باملبارك،
(عيسى بن عبد اهلل بن ّ
حممد بن عمر بن ّ
النص عىل الكاظم من الكايف ،ويف خربين يف فضل مائه ،ويف فهرست
وورد بنسبه يف خرب ّ
الرجال ،326/8 :الرقم.5811 :
َّجاشـي ،ويف
الشيخ ورجاله والن
الذهبي» .قاموس ِّ
ّ
ّ
حممد بن زياد بن جعفر اهلمدان
((( وما كان فيه عن عيسى بن يونس فقد رويته عن أمحد بن ّ
محاد بن عثامن ،عن عيسى بن يونس .من
حممد بن سنان ،عن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
عن ّ
املتكرر يف أسانيد
اهلمداين؛ ألنّه
ال حيرضه الفقيه .494/4 :الصواب :أمحد بن زياد بن جعفر
ّ
ّ
الصدوق .وعلی سبيل املثال الحظ :األمايل للصدوق ،210 :ح ،215 ،1ح ،220 ،3ح،6
 ،323ح ،332 ،12ح ،338 ،1ح ،358 ،23ح ،392 ،8ح ،400 ،3ح ،412 ،18ح،9
 ،460ح.7
((( وما كان فيه عن حذيفة بن منصور فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
حممد بن سنان ،عن حذيفة بن منصور .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن عيسى ،عن ّ
ابن ّ
.494/4
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن عمر فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن يعقوب بن
اليامين .من ال حيرضه الفقيه.495/4 :
محاد بن عيسى ،عن إبراهيم بن عمر
يزيد ،عن ّ
ّ
أن ما يف النسخة املطبوعة ٌ
«حممد» ،وما أثبتناه موافق للمصدر ،بل الظاهر ّ
غلط
((( (عة) زيادةّ :
مطبعي.
ّ
((( وما كان فيه عن احلسن بن ّ
فضال فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
عيل بن ّ
فضال .من ال حيرضه الفقيه.495/4 :
عيل بن ّ
ابن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
حممد بن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وم��ا ك��ان فيه عن النرض بن سويد فقد رويته عن ّ
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن النرض بن سويد .من ال حيرضه الفقيه:
احلسن الص ّفار ،عن ّ
.495/4
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املديني
وك��ذا عن شهاب بن عبد ر ّب���ه((( ،وعن إبراهيم بن أيب حييى
ّ

(((

ق��وي(((،
ّ

(((
ع�مار بن م����روان((( ،وع��ن منذر بن
ع�لي بن أسباط صحيح  ،وك��ذا عن ّ
وع��ن ّ

جعفر

(((

حسن((( ،وكذا عن عبد اهلل بن ميمون القدّ اح املك ّّي((( ،وعن جعفر بن

((( وما كان فيه عن شهاب بن عبد ر ّبه فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن شهاب بن عبد ر ّبه .من ال حيرضه الفقيه:
ابن ّ
.496/4

أقول :مل نعثر علی رواية احلسن بن حمبوب مبارشة عن شهاب ،بل ما وجدناه روايته بواسطة.
القم ّي ،228/2 :الكايف ،17/4 :ح ،125/6 ،1ح ،5هتذيب األحكام:
الحظ :تفسري ّ
 ،374/7ح .74كام يشهد بذلك رواية من كان من طبقة مشايخ ابن حمبوب مثل هشام بن
احلكم .الحظ :املحاسن ،399/2 :ح ،410/2 ،79ح.139
«املدنـي».
((( (ش ،ح):
ّ
حممد بن
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن أيب حييى
حممد بن احلسن عن ّ
املدائني فقد رويته عن ّ
ّ
فضال ،عن ظريف بن ناصح،
عيل بن ّ
احلسن الص ّفار ،عن ّ
حممد بن عبد اجل ّبار ،عن احلسن بن ّ
املدائني .من ال حيرضه الفقيه.497/4 :
عن إبراهيم بن أيب حييى
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
عيل بن أسباط فقد رويته عن ّ
عيل بن أسباط .من ال حيرضه الفقيه:
الص ّفار ،عن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن ّ
.498/4
حممد بن موسى بن املتوكّل عن عبد
((( وما كان فيه عن عماّ ر بن مروان
الكلبي فقد رويته عن ّ
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب عن احلسن بن حمبوب ،عن أيب
اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
اخلزار ،عن عماّ ر بن مروان .من ال حيرضه الفقيه.498/4 :
أ ّيوب ّ
((( (حج ،ت)« :جبري»( ،ح ،عة)« :جعفر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد ابن حييى الع ّطار ،عن إبراهيم بن
((( وما كان فيه عن منذر بن جيفر فقد رويته عن أيب عن ّ
هاشم ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن منذر بن جيفر .من ال حيرضه الفقيه.499/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن ميمون فقد رويته عن أيب،
ّ
وحممد بن موسى بن
عبد اهلل ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن عبد اهلل بن ميمون .ورويته عن أيبّ ،
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن عبد اهلل بن
املتوكّلّ ،
عيل ماجيلويه ريض اهلل عنهم عن ّ
وحممد بن ّ
ميمون القدّ اح املك ّّي .من ال حيرضه الفقيه=.500/4 :
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(((
(((
النواء ضعيف((( ،وعن
علـي بن ميرسة((( ،وعن حـماّ د ّ
القاسم صحيح  ،وكذا عن ّ

=أقول :رواية إبراهيم بن هاشم مبارشة عن عبد اهلل بن ميمون القدّ اح غريبة .والصواب ثبوت
األشعري كام يشهد به كثري من األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ:
حممد
ّ
الواسطة وهو جعفر بن ّ
بصائر الدرجات ،133/1 :ح ،148/1 ،5ح ،164/1 ،6ح ،297/1 ،5ح،310/1 ،6
ح ،503/1 ،6ح ،6اخلصال ،4/1 :ح ،134/1 ،9ح ،225/1 ،145ح،650/2 ،57
محاد بن عيسی .الحظ :الكايف ،34/1 :ح،1
ح ،47نعم ،كانت الواسطة يف بعض األسانيد ّ
 ،527/2ح ،345/4 ،16ح .7نعم ،وجدنا يف كتب الصدوق رواية إبراهيم ابن هاشم
مبارشة عن عبد اهلل بن ميمون القدّ اح .الحظ :األمايل للصدوق ،60 :ح ،485 ،9ح،14
 ،616ح ،2ثواب األعامل ،275 ،236 ،232 ،231 ،162 ،139 ،131 :اخلصال،293/1 :
ح ،295/1 ،58ح ،62معاين األخبار ،152 :ح ،187 ،2ح ،4علل الرشائع ،293/1 :ح،1
 ،336/2ح ،344/2 ،1ح ،527/2 ،1ح .2والقول بسقوط الواسطة يف اجلميع صعب جدًّ ا.
وهذا يش حيتاج إلی تأ ّمل أكثر.
((( (حج)« :الق ّيم» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن جعفر بن القاسم فقد رويته عن أيبّ ،
وحممد بن حييى ،وأمحد بن إدريس مجي ًعا عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن جعفر بن
اهللّ ،
القاسم .من ال حيرضه الفقيه .501/4 :الصدوق روی عن جعفر بن القاسم رواية واحدة .من
الرواية بعينها يف املحاسن عن ابن أيب
ال حيرضه الفقيه ،301/2 :ح .2518وروی
الربقي هذه ِّ
ّ
الكليني،
الصرييف عن َح ْفص بن القاسم .املحاسن ،373/2 :ح 138ورواه
عمري عن قاسم
ّ
ّ
الصرييف عن َح ْفص بن القاسم.
عيل بن إبراهيم عن أبيه ،عن ابن أيب عمري عن قاسم
ً
ّ
أيضا عن ّ
الكايف ،287/4 :ح .3فمن هنا يعلم ّأولاً  :وقوع السقط يف سند املشيخة ،وذلك باملقارنة بينها
أن وجود ٍ
راو بعنوان( :جعفر بن القاسم) ّ
وبني املحاسن .وثان ًياّ :
حمل تأ ّمل ،بل ال يبعد كون
الرجال.
الصواب ما يف املحاسن املؤ ّيد بام يف الكايف؛ وذلك لورود َح ْفص بن القاسم األعور يف ِّ
الطوسـي ،189 :الرقم.2334 :
الربقي ،37 :رجال
الحظ :رجال
ّ
ّ
حممد بن
((( وما كان فيه عن
علـي بن ميرسة فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
ّ
عيل ّ
عيل بن ميرسة .من ال حيرضه الفقيه.502/4 :
الوشاء ،عن ّ
عيسى ،عن احلسن بن ّ
حممد بن ّ
حممد بن أيب
حـمـاد ّ
عمه ّ
عيل ماجيلويه عن ّ
النواء فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
محاد
حممد بن خالد
حممد بن سنان ،عن ابن مسكان ،عن ّ
الربقي ،عن ّ
ّ
القاسم ،عن أبيه ،عن ّ
النواء .من ال حيرضه الفقيه.504/4 :
ّ
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خالد بن أيب العالء اخل ّفاف صحيح((( ،وكذا عن عبد اهلل بن حييى
الكاهلـي((( ،وكذا
ّ
عن أيب احلسن
احللبي أيب الفضل((( ،وعن احلسن
النهدي(((و((( ،وكذا عن عمران
ّ
ّ
قوي((( ،وعن إبراهيم بن سفيان ضعيف((( ،وكذا عن يوسف بن إبراهيم
ابن هارون ّ
حممد بن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن خالد بن أيب العالء اخل ّفاف فقد رويته عن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن خالد بن أيب العالء اخل ّفاف.
احلسن الص ّفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
من ال حيرضه الفقيه.505/4 :
حممد بن
((( وما كان فيه عن
الكاهلـي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
ّ
الكاهيل .من ال حيرضه
البزنطي ،عن عبد اهلل بن حييى
حممد بن أيب نرص
ّ
عيسى ،عن أمحد بن ّ
ّ
الفقيه.505/4 :
«النمري» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
النهدي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد
((( وما كان فيه عن أيب احلسن
ّ
عيل ّ
النهدي .من ال حيرضه الفقيه:
الوشاء ،عن أيب احلسن
ّ
ابن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
َّجاشـي وكذا فهرست الشيخّ 
 .506/4ورد يف رجال الن
النهدي
أن راوي كتاب أيب احلسن
ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم ،1245 :الفهرست ،الرقم.870 :
عيل بن حمبوب .رجال الن
ّ
هو ّ
حممد بن ّ

حممد بن عيسى عن أيب
عيل بن حمبوب الذي هو من تالمذة أمحد بن ّ
أقول :رواية ّ
حممد بن ّ
عيل ّ
الوشاء ،عن
احلسن
ّ
النهدي تنايف مع ما يف رواية أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن ّ
النهديّ ،
ولعل الصواب ما يف املشيخة .والوجه يف ذلك ّ
النهدي يروي
أن أبا احلسن
أيب احلسن
ّ
ّ
عن الصادق .الحظ :من ال حيرضه الفقيه ،337/2 :ح .2640 ،345/2 ،2611فعليه
عيل بن حمبوب عنه مبارشة.
ال يمكن رواية ّ
حممد بن ّ
حممد بن احلسني
((( وما كان فيه عن عمران
احللبي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
ّ
احللبي ،وكنيته أبو الفضل.
محاد بن عثامن عن عمران
ابن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ
ّ
من ال حيرضه الفقيه.506/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن احلسن بن هارون فقد رويته عن ّ
البزنطي ،عن عبد الكريم
حممد بن أيب نرص
ّ
حممد بن عيسى ،عن أمحد بن ّ
الص ّفار ،عن أمحد بن ّ
ابن عمرو ،عن احلسن بن هارون .من ال حيرضه الفقيه.506/4 :
حممد بن
عمه ّ
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن سفيان فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان عن إبراهيم بن سفيان .من ال حيرضه=
عيل
الكويف ،عن ّ
ّ
أيب القاسم ،عن ّ
حممد بن ّ
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(((
(((
حسان
ّ
الطاطري  ،وعن فضالة بن أ ّي��وب صحيح  ،وعن حييى بن ّ

(((

األزرق

(((
(((
مطهر((( صاحب
حممد بن ّ
علـي بن النعامن صحيح  ،وعن أمحد بن ّ
حسن  ،وعن ّ

حممد
اخلراسانـي حسن((( ،وعن
العسكري صحيح((( ،وعن أيب عبد اهلل
ّ
أيب ّ
ّ

ح�������������������ارث((( ب�������� ّي��������اع األن�������م�������اط ض��������ع��������ي��������ف( ،((1وع�����ن
=الفقيه.506/4 :
الطاطري فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم
((( وما كان فيه عن يوسف
ّ
الطاطري .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن سنان ،عن يوسف بن إبراهيم
ّ
ابن هاشم ،عن ّ
.507/4
حممد
((( وما كان فيه عن فضالة بن أ ّيوب فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
حممد بن احلسن عن
ابن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة بن أ ّيوب .ورويته عن ّ
احلسني بن احلسن بن أبان ،عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة بن أ ّيوب .من ال حيرضه الفقيه:
.507/4
((( (ش)« :ح ّيان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( وما كان فيه عن حييى األزرق فقد رويته عن أيب عن ّ
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه،
حسان األزرق .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن أيب عمري ،عن أبان بن عثامن ،عن حييى بن ّ
عن ّ
.507/4
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
علـي بن النعامن فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
عيل بن النعامن .من ال حيرضه
اهلل ،عن أمحد بن ّ
حممد بن عيسى ،وإبراهيم بن هاشم مجي ًعا عن ّ
الفقيه.508/4 :
((( (عة)« :مطر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
وحممد بن
حممد فقد رويته عن أيب،
حممد بن ّ
ّ
مطهر صاحب أيب ّ
((( وما كان فيه عن أمحد بن ّ
مطهر
احلسن عن سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
حممد بن ّ
ّ
احلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
حممد .من ال حيرضه الفقيه.508/4 :
صاحب أيب ّ
اخلراسانـي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن إبراهيم
((( وما كان فيه عن أيب عبد اهلل
ّ
اخلراساين .من ال حيرضه الفقيه.508/4 :
ابن هاشم ،عن أيب عبد اهلل
ّ
((( (عة)« :احلارث».
علـي بن=
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
( ((1وما كان فيه عن حارث ب ّياع األنامط فقد رويته عن ّ
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(((
ق��وي((( ،وعن ّ
الساباطي
احلضيني ضعيف(((،
حممد
عمرو((( بن موسى
ّ
ّ
ّ
عيل بن ّ
قوي((( ،وعن جعفر بن ناجية
وعن سويد القلاّ ء صحيح((( ،وعن مثنّی بن عبد السالم ّ
(((
األسدي
املحاربـي حسن((( ،وعن كليب بن معاوية
حممد
ّ
ّ
صحيح  ،وعن ذريح بن ّ

حممد بن سنان ،عن حارث ب ّياع األنامط .من ال حيرضه الفقيه:
=إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
.508/4
«عمـار» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ح)« :عمر»( .عة)ّ :
((( ال��ص��واب فيه( :سعيد) ،كام يف امل��ص��درّ .إال ّ
أن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي
بأيدينا.
حممد بن حييى الع ّطار
الس
اباطي فقد رويته عن أمحد بن ّ
ّ
((( وما كان فيه عن عمرو بن سعيد ّ
الساباطي .من
فضال عن عمرو بن سعيد
عيل بن ّ
ّ
عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن احلسن بن ّ
ال حيرضه الفقيه.508/4 :
حممد بن ّ
عمه
حممد
عيل ماجيلويه عن ّ
احلصيني فقد رويته عن ّ
ّ
علـي بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
احلصيني.
حممد
عيل
ّ
عيل بن ّ
الكويف ،عن ّ
ّ
حممد ابن أيب القاسم ،عن ّ
ّ
حممد بن سنان ،عن ّ
حممد بن ّ
من ال حيرضه الفقيه.509/4 :
((( وما كان فيه عن سويد ّ
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن عن ّ
القالء فقد رويته عن ّ
عيل بن النعامن ،عن سويد القلاّ ء.
واحلسن بن متّيل ،عن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن ّ
من ال حيرضه الفقيه.509/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن مثنّى بن عبد السالم فقد رويته عن ّ
الص ّفار ،عن معاوية بن حكيم ،عن عبد اهلل بن املغرية ،عن مثنّى بن عبد السالم .من ال حيرضه
الفقيه.509/4 :
حممد بن احلسن عن احلسن بن متّيل الدّ ّقاق،
((( وما كان فيه عن جعفر بن ناجية فقد رويته عن ّ
البجيل ،عن جعفر بن ناجية .من
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري
عن ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.509/4 :
علـي بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن
املحاربـي فقد رويته عن أيب عن
((( وما كان فيه عن ذريح
ّ
ّ
عيل بن
حممد املحار ّ
حممد ابن أيب عمري ،عن ذريح بن يزيد بن ّ
ّ
يب ،ورويته عن أيب عن ّ
إبراهيم ،عن أبيه ،عن احلسن بن حمبوب عن صالح بن رزين ،عن ذريح .من ال حيرضه الفقيه:
.510/4
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(((
صحيح((( ،وكذا عن عبد اهلل بن جعفر بن جامع
حممد بن عثامن
ّ
احلمريي  ،وكذا عن ّ

العمري((( ،وعن النعامن((( بن سعد((( ضعيف((( ،وعن محدان
الديوانـي((( حسن(((،
ّ
ّ

(((
الكوفـي( ،((1وعن أمحد بن عائذ
وعن محزة بن حمُ ْران بن أعني موىل بني شيبان
ّ

(((1

حممد
((( وما كان فيه ،عن كليب
ّ
األسدي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
الصيداوي.
األسدي
حممد بن خالد ،عن فضالة بن أ ّيوب ،عن كليب بن معاوية
ّ
ّ
ابن عيسى ،عن ّ
من ال حيرضه الفقيه.510/4 :
وحممد
وحممد بن احلسن،
احلمريي فقد رويته عن أيب،
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
ّ
ّ
احلمريي .من ال حيرضه الفقيه:
ابن موسى بن املتوكّل عن عبد اهلل بن جعفر بن جامع
ّ
.510/4
وحممد بن
العمري -قدّ س اهلل روحه -فقد رويته عن أيب،
حممد بن عثامن
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن عثامن
وحممد بن موسى بن املتوكّل عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
احلسنّ ،
العمري -قدّ س اهلل روحه .-من ال حيرضه الفقيه.510/4 :
ّ
((( (هـ ،عة)« :نعامن» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (عة)« :سعيد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد ابن موسى
((( وما كان فيه عن النعامن بن سعد صاحب أمري املؤمنني فقد حدّ ثني به ّ
الربقي ،عن أبيه ،عن
السعدآبادي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
عيل بن احلسني
ّ
ّ
ابن املتوكّل عن ّ
حممد بن سنان ،عن ثابت بن أيب صف ّية ،عن سعيد بن جبري ،عن النعامن بن سعد .من ال حيرضه
ّ
الفقيه.511/4 :
«الديدانـي» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
«الديرانـي»( .هـ):
((( (عة):
ّ
ّ
ي��واين فقد رويته عن أمحد بن زي��اد بن جعفر
اهلمدانـي
((( وما كان فيه عن مح��دان ال��دّ ّ
ّ
��واين .من ال حيرضه الفقيه/4 :
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن مح��دان ال��دّ ي ّ
عن ّ
.512
((( (ش)« :سنان» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
( ((1وما كان فيه عن محزة بن محران فقد رويته عن ّ
حممد بن أيب عمري ،عن محزة بن محران بن أعني موىل بني
الص ّفار ،عن يعقوب بن يزيد ،عن ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.512/4 :
شيبان
ّ
(( ((1ح)« :عابد»( ،ش ،س ،ت)« :عائد»( ،عة)« :عامد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
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صحيح((( ،وعن العالء بن سيابة صحيح((( ،وعن عبد اهلل بن احلكم ضعيف((( ،وكذا

البصـري صحيح((( ،وعن القاسم بن بريد
عيل بن مطر(((و((( ،وعن ياسني الضـرير
ّ
عن ّ
ِ
(((
الصريفـي صحيح((( ،وعن أ ّيوب بن
حممد بن عذافر
ّ
ابن معاوية الع ْج ّيل ضعيف  ،وعن ّ
((( وما كان فيه عن أمحد بن عائذ فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
عيل ال ّ
��وش��اء ،عن أمحد بن عائذ .من ال حيرضه الفقيه/4 :
ّ
حممد عيسى ،عن احلسن بن ّ
.514
حممد
((( وما كان فيه عن العالء بن سيابة فقد رويته عن أيب عن سعد ابن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
عيل ّ
الوشاء ،عن أبان بن عثامن عن العالء بن سيابة .من ال حيرضه
ابن عيسى ،عن احلسن بن ّ
الفقيه.515/4 :
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن احلكم فقد رويته عن احلسني بن أمحد بن إدريس عن أبيه ،عن
اجلريري واسمه سفيان ،عن أيب عمران
اآلدمي عن
حممد بن أمحد بن حييى ،عن سهل بن زياد
ّ
ّ
ّ
وحممد بن احلسن عن أمحد بن إدريس،
األرمني ،عن عبد اهلل بن احلكم .ورويته عن أيب،
ّ
ّ
األرمني ،عن عبد اهلل بن احلكم .من
حسان ،عن أيب عمران موسى بن زنجويه
ّ
حممد بن ّ
عن ّ
ال حيرضه الفقيه.515/4 :
«حممد بن مطر»( .ش)« :قطر» .وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
((( (حج) مل ترد« :مطر»( .عة)ّ :
((( وما كان فيه عن ّ
عيل بن مطر فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
علـي
اهلمداين عن
ّ
ّ
عيل بن مطر .من ال حيرضه الفقيه:
ابن إبراهيم بن هاشم ،عن أبيه ،عن ّ
حممد بن سنان ،عن ّ
.515/4
وحممد بن احلسن قاال :حدّ ثنا سعد بن
((( وما كان فيه عن ياسني الرضير فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن عيسى بن عبيد ،عن ياسني الضرّ ير
عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي مجي ًعا عن ّ
البرصي .من ال حيرضه الفقيه.516/4 :
ّ
علـي بن
حممد بن موسى بن املتوكّل عن ّ
((( وما كان فيه عن القاسم بن بريد فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان ،عن القاسم بن
احلسني
ّ
حممد بن خالد ،عن أبيه ،عن ّ
السعدآبادي ،عن أمحد بن ّ
العجيل .من ال حيرضه الفقيه.516/4 :
بريد بن معاوية
ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل،
حممد بن عذافر فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
حممد
ّ
حممد بن إسامعيل بن بزيع ،عن ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب عن ّ
واحلمريي مجي ًعا عن ّ
الصرييف .من ال حيرضه الفقيه.518/4 :
ابن عذافر
ّ
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احلر(((صحيح((( ،وكذا عن عبد احلميد بن عواض
الطائي(((و((( ،وكذا عن عبد اهلل
ّ
ّ

(((

(((
الكوفـي((( ،وعن
في((( ،وكذا عن صباح بن سيابة أخي عبد الرمحن بن سيابة
ّ
جل ْع ّ
حممد ا ُ
بن ّ

األنصاري ضعيف( ،((1وكذا عن
إبراهيم بن هاشم صحيح((( ،وعن عبد اهلل بن ّمحاد
ّ
((( (س)« :أبجر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن احلسن الص ّفار،
حممد بن احلسن عن ّ
احلر فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن أ ّيوب بن ّ
احللبي ،عن أ ّيوب بن
الربقي ،عن أبيه ،عن النرض بن سويد ،عن حييى
عن أمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
ّ
احلر وهو موىل .من ال حيرضه الفقيه.518/4 :
في
الكويف أخي أديم بن ّ
ّ
احلر اجلُ ْع ّ
ّ
حممد بن أمحد بن عمران بن موسی و ما أعرفه ،و هو أعرف).
((( الشهيد ( :يف الطريق ّ
حممد بن حييى الع ّطار،
عواض
((( وما كان فيه عن عبد احلميد بن ّ
الطائي فقد رويته عن أيب عن ّ
ّ
عيل بن النعامن ،عن أبيه ،عن عبد
عن ّ
حممد بن أمحد ،عن عمران بن موسى ،عن احلسن بن ّ
ائي .من ال حيرضه الفقيه.519/4 :
احلميد بن ّ
عواض ال ّط ّ
((( (حج)« :عبيد اهلل» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد
حممد ُ
في فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
الـج ْع ّ
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن ّ
في .من ال حيرضه
جل ْع ّ
حممد ا ُ
ابن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن عبد اهلل بن ّ
الفقيه.519/4 :
موافق ملا يف املصدر.
((( مل ترد يف( :عة) ،وما أثبتناه
ٌ
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن الصباح بن سيابة فقد رويته عن ّ
محاد بن عثامن،
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري
البجيل ،عن ّ
الص ّفار ،عن ّ
ّ
الكويف .من ال حيرضه الفقيه.520/4 :
الرمحن بن سيابة
ّ
عن الصباح بن سيابة أخي عبد ّ
وحممد بن احلسن عن سعد بن
((( وما كان فيه عن إبراهيم بن هاشم فقد رويته عن أيب،
ّ
حممد بن
عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي مجي ًعا عن إبراهيم بن هاشم .ورويته عن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه إبراهيم بن هاشم .من ال حيرضه الفقيه:
موسى بن املتوكّل عن ّ
.521/4
حممد بن موسى بن املتوكّل
حـمـاد
ّ
األنصاري فقد رويته عن ّ
( ((1وما كان فيه عن عبد اهلل بن ّ
حممد بن سنان،
السعدآبادي ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل
عيل بن احلسني
ّ
الربقي ،عن أبيه ،عن ّ
ّ
عن ّ
األنصاري .من ال حيرضه الفقيه .521/4 :الظاهر وقوع اخللل يف هذا
محاد
عن عبد اهلل بن ّ
ّ
الطريق يف املشيخة .وبيان ذلك ّ
محاد يف كثري من األسانيد هو إبراهيم=
أن الراوي عن عبد اهلل بن ّ
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(((
بشار بن ّ
ّ
حممد بن عمرو((( بن أيب املقدام((( ،وعن يوسف بن يعقوب
بشار  ،وكذا عن ّ

(((
علـي بن حمبوب صحيح(((،
حممد بن ّ
أخي يونس بن يعقوب وكانا فطح ّيني  ،وعن ّ

َّجاشـي ،الرقم .21 :وأ ّما
َّجاشـي مات سنة 269هـ .رجال الن
=ابن إسحاق وهو علی ما يف الن
ّ
ّ
َّجاشـي مات سنة
محاد مع أنّه كام قال الن
ابن سنان فلم نعثر علی رواية عنه عن عبد اهلل بن ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم .888 :كام يشهد بوقوع اخللل يف طريق املشيخة سند الشيخ
220هـ .رجال الن
ّ
الربقي .الفهرست ،الرقم:
محاد ،فالراوي عنه هو أمحد بن أيب عبد اهلل
إلی كتاب عبد اهلل بن ّ
ّ
َّجاشـي ،الرقم.182 :
َّجاشـي مات سنة 274هـ أو بعدها .رجال الن
والربقي علی ما يف الن
.447
ّ
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
بشار بن يسار فقد رويته عن احلسني بن أمحد بن إدريس عن أبيه،
حممد بن سنان ،عن ّ
بشار بن يسار .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن أيب الصهبان ،عن ّ
عن ّ
.522/4

((( (ح) مل ترد« :بن عمرو»( ،ت ،هـ ،س ،عة)« :بن عمر» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
حممد بن عمرو بن أيب املقدام فقد ُر ّويتُه ،عن أمحد بن زياد بن جعفر
اهلمدانـي
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن عمرو بن أيب املقدام .من
حممد بن سنان ،عن ّ
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
عن ّ
ال حيرضه الفقيه.522/4 :
أقول :مل ِ
حممد بن
حممد بن عمرو بن أيب املقدام إلاّ رواية واحدة والسند هكذاّ :
يرو الصدوق عن ّ

الساباطي .من ال حيرضه الفقيه ،174/3 :ح.3656
والكليني
عمرو بن أيب املقدام عن عماّ ر
ّ
ّ
الساباطي .الكايف ،90/5 :ح .3وكذا الشيخ .هتذيب
حممد بن عمرو عن عماّ ر
ّ
رواها عن ّ
األحكام ،353/6 :ح ،123االستبصار ،55/3 :ح .1وال ريب يف ّ
حممد بن عمرو يف
أن ّ
حممد بن عمرو بن سعيد الز ّيات .فعليه وجود ٍ
حممد بن
أسانيد عماّ ر
راو بعنوان ّ
الساباطي هو ّ
ّ
عمرو بن أيب املقدام ّ
حمل تأ ّمل جدًّ ا.
حممد بن
((( وما كان فيه عن عبد امللك بن عمرو فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
الكويف وهو
احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن احلكم بن مسكني ،عن عبد امللك بن عمرو األحول
ّ
يب .من ال حيرضه الفقيه.522/4 :
عر ّ
حممد بن ّ
وحممد بن
وحممد بن احلسن،
عيل بن حمبوب فقد رويته عن أيب،
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
عيل ماجيلويه عن
حممد بن حييى الع ّطار،
ّ
موسى بن املتوكّل ،وأمح��د بن ّ
وحممد بن ّ
عيل بن حمبوب .ورويته عن أيب ،واحلسني بن أمحد
حممد بن حييى الع ّطار ،عن ّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن حمبوب .من ال حيرضه الفقيه=:
ابن إدريس عن أمحد بن إدريس ،عن ّ
حممد بن ّ
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(((
حممد بن منصور ضعيف((( ،وعن عبد
حممد بن الوليد
الكرماين حسن  ،وعن ّ
وعن ّ
ّ

اهلل بن جبلة صحيح((( ،وعن ثعلبة أيب إسحاق بن ميمون صحيح((( ،وعن داوود بن
(((
القم ّي صحيح((( ،وعن إدريس بن زيد
إسحاق ضعيف  ،وعن إدريس بن عبد اهلل ّ

=.523/4
الكرمانـي فقد رويته عن أمحد بن زياد بن جعفر
حممد بن الوليد
اهلمدانـي
ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
الكرماين .من ال حيرضه الفقيه/4 :
حممد بن الوليد
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،عن ّ
ّ
عن ّ
.524
حممد بن ّ
حممد بن حييى
عيل ماجيلويه عن ّ
حممد بن منصور فقد رويته عن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن منصور .من ال حيرضه
حممد بن سنان ،عن ّ
حممد بن أيب الصهبان ،عن ّ
الع ّطار ،عن ّ
الفقيه.524/4 :
وحممد بن موسى بن
وحممد بن احلسنّ ،
((( وما كان فيه عن عبد اهلل بن جبلة فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن عبد اجل ّبار ،عن عبد اهلل بن جبلة .من
املتوكّل عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.524/4 :
وحممد بن موسى
وحممد بن احلسن،
((( وما كان فيه عن ثعلبة بن ميمون فقد رويته عن أيب،
ّ
ّ
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن
ابن املتوكّل عن عبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمريي ،عن ّ
أيضا عنهم،
احلجال
األسدي ،عن أيب إسحاق ثعلبة بن ميمون .ورويته ً
ّ
حممد بن ّ
عبد اهلل بن ّ
احلجال ،عن ثعلبة .من ال حيرضه الفقيه:
عن
حممد بن عيسى ،عن ّ
ّ
احلمريي ،عن عبد اهلل بن ّ
.525/4
حممد
عمه ّ
علـي ماجيلويه عن ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن داوود بن إسحاق فقد رويته عن ّ
حممد بن سنان عن داوود بن إسحاق .من
ابن أيب القاسم ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.526/4 :
أقولّ :
الربقي عن داوود بن إسحاق مبارشة .الحظ :الكايف:
إن ما عثرنا عليه هو رواية أمحد
ّ
 ،112/4ح ،454/5 2ح ،343/6 ،5ح ،463/6 ،4ح ،523/6 ،8ح ،3معاين األخبار:
 ،225ح ،1علل الرشائع ،383/2 :ح ،1هتذيب األحكام ،230/7 :ح.24

حممد
القم ّي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
((( وما كان فيه عن إدريس بن عبد اهلل ّ
محاد بن عثامن ،عن إدريس بن عبد اهلل بن
ابن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن جعفر بن بشري ،عن ّ
القم ّي .من ال حيرضه الفقيه.527/4 :
سعد
ّ
األشعري ّ
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(((
القصاب(((و((( ،وكذا عن مسعدة
حممد بن سهل صحيح((( ،وكذا عن منهال ّ
حسن  ،وعن ّ
(((
(((و(((
حممد
ابن زياد((( ،وكذا عن داوود بن أيب يزيد
 ،وكذا عن ثوير بن أيب فاختة  ،وكذا عن ّ

علـي بن إبراهيم،
علـي بن زياد عن ّ
((( وما كان فيه عن إدريس بن زيد فقد رويته عن أمحد بن ّ
القم ّي .من ال حيرضه الفقيه.527/4 :
عن أبيه ،عن إدريس بن زيد ّ
عيل بن زياد)( :أمحد بن زياد) ،وهو أمحد بن زياد بن جعفر
أقول :الصواب بدل (أمحد بن ّ
عيل بن إبراهيم يف أسانيده .وعلی
اهلمداين؛ ألنّه
ّ
املتكرر يف أسانيد الصدوق وهو الراوي عن ّ
ّ
سبيل املثال الحظ :األمايل للصدوق ،13 :ح ،72 ،2ح ،90 ،3ح ،100 ،3ح ،119 ،9ح،2
 ،177ح ،182 ،5ح ،210 ،10ح ،215 ،1ح ،220 ،3ح ،323 ،6ح.12
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
حممد بن سهل فقد رويته عن أيب،
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
األشعري .من ال حيرضه الفقيه:
حممد بن سهل بن اليسع
ّ
حممد بن عيسى ،عن ّ
اهلل ،عن أمحد بن ّ
.527/4
«الفصاد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( (ش):
ّ
حممد بن حييى الع ّطار ،عن أمحد بن
((( وما كان فيه عن منهال ّ
القصاب فقد رويته عن أيب عن ّ
القصاب .من ال حيرضه الفقيه .528/4 :مل
حممد بن عيسى ،عن احلسن بن حمبوب ،عن منهال ّ
ّ
القصاب بل ما عثرنا عليه روايته عنه مع الواسطة.
نعثر علی رواية ابن حمبوب مبارشة عن منهال ّ
الحظ :الكايف ،603/2 :ح ،168/5 ،4ح ،168/5 ،2ح ،3األمايل للصدوق ،442 :ح،4
ثواب األعامل ،100 :هتذيب األحكام ،158/7 :ح ،158/7 ،1ح.3
وحممد بن احلسن عن سعد بن
((( وما كان فيه عن مسعدة بن زياد فقد رويته عن أيب،
ّ
واحلمريي مجي ًعا عن هارون بن مسلم ،عن مسعدة ابن زياد .من ال حيرضه الفقيه:
عبد اهلل،
ّ
.529/4
((( (ش)« :زيد» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
((( وما كان فيه عن داوود بن أيب يزيد فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن
احلجال ،عن داوود بن أيب يزيد .من
حممد ّ
حممد ابن عيسى ،عن الع ّباس بن معروف ،عن أيب ّ
ّ
ال حيرضه الفقيه.529/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن ثوير بن أيب فاختة فقد رويته عن أيبّ ،
النهدي ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مالك بن عط ّية ،عن ثوير بن
اهلل ،عن اهليثم بن أيب مرسوق
ّ
أيب فاختة ،واسم أيب فاختة سعيد بن عالقة .من ال حيرضه الفقيه.529/4 :
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(((
حممد بن عيسى((( ،وكذا عن ّ
حسان
الواسطي(((،
ّ
عيل بن ّ
حسان  ،وكذا عن أمحد بن ّ
ابن ّ

عيل بن إسامعيل
امليثمي((( ،وكذا عن يعقوب بن يزيد((( ،وكذا عن احلسن بن
ّ
وكذا عن ّ
وحممد بن احلسن ،واحلسني بن
حسان فقد رويته عن أيب،
ّ
حممد بن ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حسان .من ال حي�ضره الفقيه:
حممد بن ّ
أمح��د اب��ن إدريس عن أمح��د بن إدري��س ،عن ّ
.530/4
حممد بن عيسى
وحممد بن احلسن
ّ
((( وما كان فيه عن أمحد بن ّ
األشعري فقد رويته عن أيبّ ،
األشعري.
حممد بن عيسى
عن سعد بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
ّ
احلمريي مجي ًعا عن أمحد بن ّ
من ال حيرضه الفقيه.530/4 :
حممد بن احلسن
((( وما كان فيه عن
حممد بن احلسن عن ّ
حسان فقد رويته عن ّ
علـي بن ّ
ّ
الواسطي ،ورويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن احلسن
حسان
ّ
عيل بن ّ
الص ّفار ،عن ّ
ابن موسى ّ
الواسطي .من ال حيرضه الفقيه .531/4 :وجعل
عيل بن حسان
ّ
اخلشاب ،عن ّ
حسان اثنني :الص ّفار واحلسن بن موسى ّ
اخلشاب .أما بالنسبة
عيل بن ّ
الصدوق الراوي عن ّ
إلی َّ
اخلشاب فالظاهر أنّه ال إشكال فيه كام تشهد به األسانيد .وعلی سبيل املثال الحظ :بصائر
الدرجات ،17/1 :ح ،40/1 ،12ح ،45/1 ،11ح ،61/1 ،7ح ،71/1 ،3ح،72/1 ،6
ح ،78/1 ،9ح ،105/1 ،7ح ،206/1 ،8ح.10
أ ّما بالنسبة إلی الص ّفار فاألمر مريب حيث إنّا وجدنا أسانيد كثرية وفيها :الص ّفار أمحد بن موسى
عن احلسن بن موسى ّ
حسان .الحظ :التخريج السابق ففي اجلميع روی
عيل بن ّ
اخلشاب عن ّ
الص ّفار بواسطة أمحد بن موسى عن احلسن بن موسى ّ
حسان .نعم ،قد ورد
عيل بن ّ
اخلشاب عن ّ
حسان .وعلی سبيل املثال الحظ :األمايل
عيل بن ّ
يف كتب الصدوق رواية الص ّفار مبارشة عن ّ
للصدوق ،142 :ح ،554 ،7ح ،570 ،11ح ،606 ،2ح ،12التوحيد ،329 :ح ،7ثواب
علو اإلسناد أم سقوط الواسطة؟!
األعامل .16 :فهل ما ورد يف كتب الصدوق حممولة علی ّ
امليثمي فقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن
علـي بن إسامعيل
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
امليثمي .من
عيل بن إسامعيل
ّ
ّ
حممد ابن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن صفوان بن حييى ،عن ّ
ال حيرضه الفقيه.532/4 :
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن يعقوب بن يزيد فقد رويته عن أيبّ ،
وحممد بن حييى الع ّطار وأمحد بن إدريس عن يعقوب بن
اهلل ،وعبد اهلل بن جعفر
ّ
احلمرييّ ،
َ
إشكال يف رواية سعد بن عبد اهلل وعبد اهلل=
يزيد .من ال حيرضه الفقيه .532/4 :الظاهر أنّه ال
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(((
(((
حممد بن أسلم
حممد بن احلسني بن أيب
ّ
عيل بن النعامن  ،وكذا عن ّ
اجلبلـي  ،وكذا عن ّ
ّ

اخل ّطاب((( ،وكذا عن الع ّباس بن معروف((( ،وكذا عن معاوية بن حكيم((( ،وكذا عن
احلمريي عن يعقوب بن يزيد ،كام يشهد هبا كثري من األسانيد سيام يف كتب الصدوق.
=ابن جعفر
ّ
حممد بن حييی عن يعقوب بن يزيد .فالذي عثرنا عليه روايته
وإنّام اإلشكال بالنسبة إلی رواية ّ
عنه بالواسطة .وعلی سبيل املثال الحظ :ثواب األعامل ،254 ،202 ،160 :اخلصال،42/1 :
ح ،99/1 ،32ح ،109/1 ،49ح ،223/1 ،79ح ،310/1 ،51ح ،402/2 ،85ح،111
كامل الدِّ ين ومتام النعمة .76/1 ،70/1 :كام أنّه بالنسبة إلی أمحد بن إدريس فقد ورد تارة
حممد بن أمحد بن حييی .الحظ :التوحيد:
روايته عنه مع الواسطة ،والواسطة -فيام رأينا -هو ّ
 ،343ح ،13ثواب األعامل ،202 ،183 ،178 ،99 :اخلصال ،402/2 :ح ،111كامل الدِّ ين
ومتام النعمة ،76/1 ،70/1 :علل الرشائع ،11/1 :ح ،55/1 ،6ح.1
((( وما كان فيه عن احلسن بن ّ
وحممد بن احلسن عن سعد
عيل بن النعامن فقد رويته عن أيبّ ،
عيل بن النعامن .من ال حيرضه الفقيه .533/4 :فيام رأينا يف أسانيد
ابن عبد اهلل ،عن احلسن بن ّ
عيل بن النعامن .الحظ :األمايل
الصدوق ثبوت الواسطة بني سعد بن عبد اهلل واحلسن بن ّ
للصدوق ،35 :ح ،119 ،9ح.5
حممد بن احلسن عن احلسن بن
حممد بن أسلم
اجلبلـي فقد رويته عن ّ
ّ
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن أسلم
الر ّ
الرضا عن ّ
زامي خادم ِّ
الر ّ
حممد بن زيد ّ
ازي ،عن ّ
حسان ّ
حممد بن ّ
متّيل ،عن ّ
حممد
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب ،عن ّ
اجلبيل .ورويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن ّ
ّ
اجلبيل .من ال حيرضه الفقيه.533/4 :
أسلم
ابن
ّ
وحممد بن احلسن عن
حممد بن احلسني بن أيب اخل ّطاب فقد رويته عن أيبّ ،
((( وما كان فيه عن ّ
حممد بن احلسني بن
سعد بن عبد اهلل،
ّ
وحممد بن حييى ،وأمحد ابن إدريس مجي ًعا عن ّ
واحلمرييّ ،
أيب اخل ّطاب الز ّيات ،واسم أيب اخل ّطاب زيد .من ال حيرضه الفقيه.535/4 :
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن عن ّ
((( وما كان فيه عن الع ّباس بن معروف فقد رويته عن ّ
حممد
الص ّفار ،عن الع ّباس بن معروف .وقد رويته عن أيب عن سعد بن عبد اهلل ،عن أمحد بن ّ
الربقي مجي ًعا عن الع ّباس بن معروف .من ال حيرضه الفقيه:
ابن عيسى ،وأمحد بن أيب عبد اهلل
ّ
.535/4
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد
((( وما كان فيه عن معاوية بن حكيم فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن=
حممد بن احلسن عن ّ
اهلل ،عن معاوية بن حكيم .ورويته عن ّ
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أيب اجلوزاء((( املن ّبه بن عبد اهلل((( ،فهذا ما خطر لنا اآلن من حال هذه الطرق يف الكتب

ف((( ٌ
أيضا إن َحضرَ نا حال رواهتا من
الثالثة ،وقد خت ّل ُ
طرق أخرى يف الكتب نثبتُها((( ً

جرح أو تعديل.

الفائدة التا�سعة
محاد بن عيسى ،فيتوهمّ ونه
قد يغلط مجاع ٌة يف اإلسناد من إبراهيم بن هاشم إىل ّ

محاد بن عثامن ،وهو غلطّ ،
محاد بن
فإن إبراهيم بن هاشم مل َ
محاد بن عثامن بل ّ
يلق ّ
ّ

عيسى(((.

=معاوية بن حكيم .من ال حيرضه الفقيه.535/4 :
((( (حج)« :اجلواز» .وما أثبتناه موافق للمصدر.
وحممد بن احلسن عن سعد بن عبد اهلل ،عن
((( وما كان فيه عن أيب اجلوزاء فقد رويته عن أيبّ ،
حممد بن احلسن الص ّفار ،عن
حممد بن احلسن عن ّ
أيب اجلوزاء املن ّبه بن عبد اهلل .ورويته عن ّ
أيب اجلوزاء .من ال حيرضه الفقيه.535/4 :
((( (عة)« :ختتلف».
((( (عش)« :نب ّينها»( .عة)« :بينّاها».
((( قد ورد يف بعض األسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن ّمحاد بن عثامن .الكايف ،144/3 :ح،5
وترصف
صح ذلك ومل يكن حممولاً علی اختالف النسخ
 ،286/4ح ،336/4 ،6ح .6فإن ّ
ّ
الناسخني ،فكالم الصدوق« :يغلط أكثر الناس» تعريض به.
محاد .وحكم
قال املح ّقق
املامقاين« :قد وقع يف بعض أسانيد الكايف رواية إبراهيم بن هاشم عن ّ
ّ
حمكي املنتقى بسقوط الواسطة وجعلها ابن أيب عمري؛ لشيوع رواية إبراهيم عنه [منتقى اجلامن:
يف
ّ
محاد .وتن ّظر فيه يف التكملة ّ
بأن
محاد ،وشيوع رواية ابن أيب عمري عن ّ
 ]466/3وعدم روايته عن ّ
محاد بن عيسى فقد لقيه وروى عنه كام يكشف
موجه؛ ألنّه مل يل َقه ،وأما ّ
هذا يف ّ
محاد بن عثامن ّ
عمن ذكره،
عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ّ
محاد بن عيسىّ ،
عنه قول الصدوق يف املشيخة :عن ّ
محاد بن عيسى:
عن أيب عبد اهلل ،قال :ويغلط أكثر الناس يف هذا اإلسناد فيجعلون مكان ّ
محاد بن عيسى وروى=
محاد بن عثامن ،وإبراهيم بن هاشم مل َ
محاد بن عثامن ،وإنّام لقي ّ
يلق ّ
ّ
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محاد حمُ ل عىل أنّه ابن عيسى» .انتهى ما يف
=عنه ،انتهى .فحيث ورد إبراهيم بن هاشم عن ّ
الرجال.]110/1 :
التكملة [تكملة ِّ

أيضا [رجال
وأقول :ما نقله عن الصدوق ممّا نطق به العلاّ مة يف أواخر اخلالصة وابن داوود ً
ابن داوود 307 :التنبيه الرابع] وتأ ّمل بعض أساطني األواخر يف التغليط املذكور ،وقال :إنّه
محا ًدا هذا من أصحاب موالينا
محاد بن عثامن؛ لكون ّ
ال استبعاد يف رواية إبراهيم بن هاشم عن ّ
الكش يف
والرضا ،ومات يف عرص موالنا ِّ
الصادق والكاظم ِّ
الرضا ،ومماته عىل ما يف رجال يّ ّ
الكش ،372 :الرقم ]694 :ووفاة الكاظم يف سنة ثالث وثامنني
سنة تسعني ومائة [رجال يّ ّ
الرضا سبع سنني ،وقد
ومائة [الكايف ]397/1 :فقد أدرك ّ
محاد بن عثامن من أ ّيام موالنا ِّ
عرفت ّ
محاد يف طبقة واحدة يف اجلملة ،فال استبعاد يف
أن إبراهيم هذا من أصحابه ،فهو مع ّ
روايته عنه .كام ّ
األئمة الثالثة ،وغاية ما هناك أنّه مات يف
محاد بن عيسى ً
أن ّ
أيضا من أصحاب ّ
أ ّيام موالنا اجلواد ،وأدرك من أ ّيامه مخس سنني أو ستًّا.

َّجاشـي ،الرقم]370 :
َّجاشـي :إنّه مات سنة تسع ومائتني ،وقيل :ثامن ومائتني [رجال الن
قال الن
ّ
ّ
ست ومائتني [الكايف ]406/1 :وهذا ال يقتيض تعينّ رواية
الرضا يف سنة ثالث أو ّ
ووفاة ِّ
إبراهيم بن هاشم عن ابن عيسى ،واستحالة روايته عن ابن عثامن .عىل أنّا نقولّ :
إن روايته عنه
موجودة يف سند األخبار ،فال وجه إلنكاره ،واحلاصل ّ
أن املقتيض للقول برواية إبراهيم بن
محاد بن عثامن موجود واملانع عنه مفقود ،فتعينّ القول به .والوجه يف وجود املقتيض
هاشم عن ّ
مضا ًفا إىل ما عرفت من حّاتادمها طبقة ،شهادة أسانيد الكايف بذلك ،فإنهّ ا عىل أنحاء :منها :رواية
محاد بواسطتني مع الترصيح بأنّه ابن عيسى ،وذلك يف غاية الكثرة .ومنها :روايته عنه
إبراهيم عن ّ
بغري واسطة مع الترصيح بأنّه ابن عثامن مثل ما يف باب حتنيط امليت من طهارة الكايف من روايته
وحممد بن مسلم ،عن أيب جعفر[ الكايف،144/3 :
عن ّ
محاد بن عثامن ،عن حريز ،عن زرارة ّ
أن يأخذ من الزكاة ومن ال ّ
ح ]5وما يف باب من ّ
حيل ْ
محاد بن عثامن ،عن
حيل له من روايته عن ّ
محاد بن
احللبي ،عن أيب عبد اهلل[ الكايف ،563/3 :ح ،13وفيه :عن ابن أيب عمري ،عن ّ
ّ
عمن ذكره ،عن
احلج من روايته عن ّ
عثامن] .وما يف الوص ّية من باب ّ
محاد بن عثامن ،عن حريزّ ،

أيب جعفر[ الكايف ،286/4 :ح .]6ومنها :روايته عنه من غري تقييد بابن عيسى وال ابن
أيضا كثري .وقد يدّ عى اإلطالق إىل ابن عيسى ألولو ّية إحلاق املشتبه باألغلب،
عثامن ،وذلك ً
أيضا كثري .ومنها :روايته
فتأ ّمل .ومنها روايته عنه بواسطتني مع الترصيح بأنّه ابن عثامن ،وهو ً
أيضا كثري ،لكن اإلطالق هنا ينرصف إىل ابن عثامن لكون=
عن بواسطتني مع اإلطالق وهذا ً
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الفائدة العا�شرة
لنا طرق متعدّ دة إىل الشيخ السعيد أيب جعفر
الطوسـي ،وكذا إىل الشيخ الصدوق
ّ

َ
أيب جعفر بن بابويه ،وكذا إىل
النجايش،
الكش وأمحد بن الع ّباس
ّ
الشيخني أيب عمرو يّ ّ

ونحن نثبت ههنا((( منها ما يتّفق ،وك ُّلها صحيحة.

فالذي إىل الشيخ
الطوسـي فإنّا نروي مجيع رواياته ومصنّفاته وإجازاته ،عن
ّ

(((
حممد بن حييى بن
علـي بن ّ
مطهر ،عن الشيخ حييى بن ّ
والدي الشيخ يوسف بن ّ

عيل احلسن
الفرج
ّ
السوراوي ،عن الفقيه احلسني بن هبة اهلل بن رطبة ،عن املفيد أيب ّ

الطوسـي،
حممد بن احلسن
حممد بن احلسن
ّ
الطوسـي ،عن والده الشيخ أيب جعفر ّ
ّ
ابن ّ

احلسيني ،عن
العلوي
العرييض
وعن وال��دي عن الس ّيد أمحد بن يوسف بن أمحد
ّ
ّ
ّ
الري ،عن الس ّيد فضل
احلمداين
عيل
القزويني نزيل ّ
ّ
حممد بن ّ
برهان الدين ّ
ّ
حممد بن ّ
(((
احلسني
عيل
الراوندي ،عن عامد الدين أيب الصمصام ذي الفقار بن معبد
ّ
ّ
اهلل بن ّ

محاد
=الغلبة فيه ،وباجلملة فام بنى عليه الصدوق ،والعلاّ مة وابن داوود من عدم لقاء إبراهيم هذا ّ
ابن عثامن ،واحلكم باإلرسال إذا وجدت رواية كذلك ال وجه له» .تنقيح املقال ط ق.42/1 :
التسرتي بقوله :الصدوق
للشفتي .120 :ولكن أورد عليه املح ّقق
الرجال ّية
ّ
ّ
والحظ :الرسائل ِّ
أئمة
أشار يف قوله« :ويغلط أكثر الناس الخ» إىل مثله [أي
الكليني] ،وقوله ّ
حجة؛ ألنّه من ّ
ّ
احلديث .والظاهر ّ
محاد» ،فقد وردت أسانيد أخرى هكذا،
أن االسناد كان« :عن إبراهيم ،عن ّ
الكليني أو أحد مشاخيه أنّه ابن عثامن ،فزاد «بن عثامن» من
وتوهم
واملراد بحماّ د فيها ابن عيسى،
ّ
ّ
ويصحح تغليط الصدوق مضا ًفا إىل ما قال :من عدم مالقاة إبراهيم حلماّ د بن
عنده .وممّا يوضح
ّ
محاد بن عثامن عن حريز» ،مع ّ
عثامن ّ
أن راوي حريز
أن يف بايب التحنيط والوص ّية املتقدمني« :عن ّ
الرجال،337-336/1 :
محاد بن عيسى ،فيستكشف غلط اإلسناد
باملروي عنه ً
ّ
ّ
أيضا» .قاموس ِّ

الرقم.236 :
((( (عة)« :هنا».
((( (ش ،ح ،ت) مل ترد« :الشيخ»
«احلسيني» .وما أثبتناه من (م و ت) .وهو الصواب .الحظ :عمدة الطالب= ،185 :
((( (عة):
ّ
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الطوسـي.
احلسني((( ،عن الشيخ أيب جعفر
ّ
ّ

فخار((( بن معد بن ّ
مطهر ،عن الس ّيد ّ
فخار
وعن والدي أيب املظ ّفر يوسف بن ّ

املوسوي ،عن الشيخ شاذان بن جربئيل((( ،عن الشيخ أيب القاسم العامد
العلوي
ّ
ّ
الطوسـي ،عن الشيخ والده أيب
حممد بن احلسن
ّ
ّ
عيل احلسن بن ّ
الطربي ،عن املفيد أيب ّ

جعفر
الطوسـي.
ّ

وال��ذي إىل الشيخ أيب جعفر بن بابويه فإنّا نروي مجيع مصنّفاته وإجازاته

احلسيني ،عن
العلوي
العرييض
عن والدي ،عن السيد أمحد بن يوسف بن أمحد
ّ
ّ
ّ
(((
حممد بن ّ
علـي
القزويني ،عن الس ّيد فضل اهلل بن
احلمداين
عيل
الربهان
ّ
ّ
ّ
حممد بن ّ
ّ
(((
الراوندي ،عن العامد أيب الصمصام بن معبد
احلسني
احلسني((( ،عن الشيخ أيب جعفر
ّ
ّ
ّ

عيل بن
حممد بن النعامن ،عن أيب جعفر ّ
حممد بن ّ
الطوسـي ،عن الشيخ املفيد ّ
ّ
حممد بن ّ
احلسني بن بابويه.

[الطريق إلی
النجايش]
ّ

النجاشـي بكتابه.
وهبذا((( اإلسناد عن أيب الصمصام عن
ّ

للرازي ،96 :الرقم.334 :
=الفهرست
ّ
«احلسيني» ،وما أثبتناه هو الصواب كام يف اإلجازة الكبرية .بحار األنوار:
((( (ت ،ش ،هـ ،ح):
ّ
للرازي ،62 :الرقم.157 :
أيضا الفهرست
 ،95/104والحظً :
ّ
«نجار» .والصواب ما يف املتن ،كام يف اإلجازة الكبرية ،الحظ :بحار األنوار.69/104 :
((( (س)ّ :
القم ّي».
((( (عش ،عة) ،زيادةّ « :
((( (عة)« :برهان الدين».
«احلسيني» .والصواب ما أثبتناه .الحظ :الطريق إلی الشيخ
((( (ح ،هـ ،عة):
الطوسـي.
ّ
ّ
«احلسيني» .والصواب ما أثبتناه .الح��ظ :الطريق إلی الشيخ
((( (ح ،هـ ،م ،عش ،ع��ة):
ّ
الطوسـي.
ّ
((( (ش)« :هذا».
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[الطريق إلی الكشيِّ ّ ]

وباإلسناد عن الشيخ أيب جعفر
حممد هارون بن موسى
ّ
الطوسـي ،عن أيب ّ

الكش بكتابه ،وقد
حممد بن عمر بن عبد العزيز
ّ
التلعكربي ،عن أيب عمرو ّ
يّ ّ
ذكرت ،والباقي من الروايات إىل هؤالء
اقترصت من الروايات إىل هؤالء املشايخ بام
ُ
ُ

املشايخ ،وإىل غريهم مذكور يف كتابنا الكبري ،من أراده وقف عليه هناك.

واحلمدُ هلل وحدَ ه ،وصلىَّ اهلل عىل سيدنا ٍ
النبي وآلِه الطاهرين(((.
ِّ
حممد ّ
َّ

حممد وآله أمجعني».
((( (عش)« :واحلمد هلل ّ
رب العاملني ،وص ّلی اهلل علی ّ

تم كتاب خالصة األق��وال يف معرفة
حممد وآلهّ .
(م)« :واحلمد هلل وحده ،وص ّلی اهلل علی ّ
الرجال».
ِّ

حممد املصطفی ،املص ّفی من الدنس ،وآله
(ت)« :واحلمد هلل وحده ،وص ّلی اهلل علی خري خلقه ّ
كثريا».
املصطفني من اإلنس ،وس ّلم تسليماً
ً
النبي وآله األخيار الراشدين،
حممد ّ
(ش)« :واحلمد هلل وحده ،والصالة والسالم علی خري خلقه ّ
األئمة املعصومني ،الطيبني الطاهرين».
ّ

حممد ،املصطفی ،املص ّفی من الدنس،
(ح)« :واحلمد هلل ّ
حق محده ،والصالة علی أرشف خلقه ّ
حممد وآله املعصومني
كثريا ،وص ّلی اهلل علی ّ
كثرياً ،
كثرياً ،
وآله املصطفني من االنس وسلم تسليماً ً
الط ّيبني الطاهرين».

غرة شعبان املبارك من سنة ثالث وأربعني وسبعامئة».
(س) زيادة« :فرغ من تعليقه يوم الثالثاء ّ
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الفهار�س الفنية

فهر�س الآيات الكرمية
﴿ه ْل ُأ َنب ُئكُم عىل من َتنَز َُّل َّ ِ
ني﴾ (الشعراء	)221 :
الشياط ُ
ِّ ْ َ َ ْ
َ

501

215

فهر�س الأحاديث ال�شريفة
الساباطي من ربيِّ  ،فوهبه يل
أبو احلسن قال :استوهبت عماّ ر بن موسى
ّ

ّ
إن أبا احلسن أمر بقتله [فارس بن حاتم] ،فقتله جنيد

249
270

كوة يف
مسح أبو عبد اهلل عىل عينيه [حييى بن القاسم
األسدي] ،وقال :انظر ما ترى ،قال :أرى َّ
ّ
366
البيت وقد أرانيها أبوك من قبلك

أبو عبد اهللّ :
الرببري ملعونان
إن احلارث ومحزة
ّ

105

أبو جعفرّ :
إن هاشم بن أيب هاشم ملعون

359

إن قوله تعالی﴿ :ه ْل ُأ َنب ُئكُم عىل من َتنَز َُّل َّ ِ
أبو عبد اهللّ :
ني﴾  ،نزلت يف سبعة هو [عبد اهلل بن
الشياط ُ
َ ِّ ْ َ َ ْ
215
احلارث] أحدهم

اإلمام الصادق :إنّه [جوير َّية بن أسامء] زنديق ال يرجع أبد ًا ،وحمُ ْران مؤمن ال يرجع أبدً ا

ايس] زنديق
اإلمام الرضا :إنّه [هشام بن إبراهيم الع ّب ّ

79

360

حر
اإلم��ام الرضا :إنّ��ه
[حممد بن بشري] كان يكذب عىل أيب احلسن موسى ،فأذاقه اهلل ّ
ّ
299
احلديد

حممد بن عبد اهلل بن حسن
أبو جعفر فقال :إنّه [مغرية بن سعيد] كان يكذب علينا وكان يدعو إىل ّ
344
يف ّأول أمره
النهدي]
أبو عبد اهلل أنّه لعنه [صايد
ّ

الرببري] ملعون
أبو جعفر الباقر :إنّه [محزة بن عامرة
ّ

أبو عبد اهلل :إنّه [يزيد بن خليفة] نجيب باحلارث بن كعب

183
113
373

أب��و جعفر :إنهَّ��م [أب��و املقدام واحلكم بن عتيبة ومسلمة وكثري وال��ت�ّم�اّ ر] أض ّلوا كثري ًا ممَّن
َّ
 386و387
ضل من هؤالء
ثم ذكر ابن األشيم قال:
أبو عبد اهلل :إنيّ ألنفس عىل أجساد أصيبت معه -يعني أبا اخل َّطابّ -
503

باحلق ،وخيرجون من عندي إىل أيب
وح ْفص بن ميمون ،ويسألوين فأخربهم ِّ
كان يأتيني هو وصاحبه َ
 108و 325و326
اخلطاب ،فيخربهم بخالف قويل ،فيأخذون بقوله و َي َذرون قويل
أفرقها يف عياالت من أصيب مع
عبد الرمحن بن سيابة :دفع إ ّيل أبو عبد اهلل دنانري وأمرين أن ّ

الرساين أربعة دنانري
فقسمتها ،فأصاب عيال عبد اهلل بن الزبري
عمه زيد ،قالَّ :
ّ
ّ
عيل بن مهزيار :سمعت أبا جعفر يلعن أبا الغمر
ّ

 215و216

 388و389

املايض :قد مىض أبوك ريض اهلل عنه وعنك وهو عندنا عىل حال حممود ولن تبعد من تلك
 44و45
احلال

حممد :لعن عروة بن حييى الدهقان وأمر شيعته بلعنه
أبو ّ
إن الرضا لعنه [أمحد بن سابق]
ّ

إن الصادق لعنه ّ
األشعري]
[بشار
ّ
ّ

251
44
61

إن الصادق لعنه [بنان]
ّ

64

لعنه [سامل بن أيب َح ْفصة] الصادقَّ 
وكذبه وك َّفره

163

الشامي
أن الصادق لعنه له [محزة بن عامرة الرببري] وللحارث
ّ
ّ

113

إن الصادق لعنه له [بزيع] ولبنان
ّ

64

وحممد بن نصري
والفهري
حممد املعروف بابن بابا
ّ
ّ
حممد لعن هؤالء الثالثة [احلسن بن ّ
عيل بن ّ
ّ
270
القزويني]
النمريي وفارس بن حاتم
ّ
ّ
ع�لي الباقر :ل��و ك��ان ال��ن��اس ك ّلهم لنا شيعة ل��ك��ان ثلثهم ش��كَّ��اكً��ا ،وال��رب��ع
��م��د ب��ن
حم ّ
ّ
 53و54
اآلخر أمحق

تعجبت منه اختيار من اهلل تعاىل خللقه ،ويف متام احلديث :واعلم ّ
أن كالمنا
حممد :اللون الذي َّ
أبو ّ
266
يف النوم مثل كالمنا يف اليقظة

السمهري لعنه اهلل؟! يكذب علينا ويزعم أنّه
إسحاق األنباري :قال يل أبو جعفر الثاين :ما فعل أبو
ّ
389
وابن أيب الزرقاء دعاة إلينا ،أشهدكم أنيّ أبرأ إىل اهلل منهام ،إنهَّ ام فتَّانان ملعونان
اإلمام الصادق :وقد جيمعهام ألقوام -يعني الدنيا واآلخرة-
ّ
إن أبا جعفر يلعن جعفر بن واقد

504

23
77

فهر�س �أ�سماء املع�صومني
رسول اهلل

أمري املؤمنني

اإلمام احلسني

 51و 52و 58و 85و 112و 158و 181و 208و297

 51و 52و 61و 211و 212و 216و 235و 247و 341و 345و 349و359
 235و 241و242

السجاد
اإلمام
َّ

 38و 52و 212و 254و 269و297

 53و 83و 94و 111و 113و 131و 133و 137و 140و 143و153
اإلمام الباقر
و 155و 156و 157و 158و 161و 184و 204و 212و 223و 225و 231و 233و235
و 243و 247و 254و 267و 269و 289و 293و 297و 315و 316و 331و 337و339
و 344و 349و 357و 366و 375و 377و 383و 387و389
 11و 22و 23و 25و 28و 29و 31و 34و 40و 54و 61و 64و 67و77
اإلمام الصادق
و 79و 80و 90و 98و 99و 105و 107و 108و 111و 113و 121و 135و 137و 138و140
و 143و 145و 147و 151و 152و 155و 158و 159و 162و 163و 166و 167و175
و 179و 181و 183و 184و 191و 195و 215و 218و 219و 220و 221و 223و225
و 229و 232و 233و 235و 236و 237و 246و 248و 249و 252و 259و 261و262
و 265و 267و 269و 275و 298و 316و 318و 319و 321و 325و 326و 329و330
و 331و 333و 334و 342و 344و 345و 353و 366و 373و 376و 378و 385و471

 13و 16و 22و 25و 33و 34و 36و 40و 49و 57و 84و 90و97
اإلمام الکاظم
و 98و 100و 111و 112و 117و 125و 137و 143و 145و 147و 156و 159و 163و167
و 179و 195و 198و 199و 204و 212و 213و 240و 248و 249و 250و 265و275
و 283و 299و 300و 325و 326و 329و 330و 331و 342و 344و 365و 373و374
و 375و 383و473

اإلمام الرضا

 11و 20و 22و 53و 87و 98و 100و 127و 143و145
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و 157و 199و 206و 231و 239و 243و 250و 269و 271و 277و 299و 305و306
و 307و 319و 332و 339و 342و 360و 371و 384و474

اإلمام اجلواد

اإلمام اهلادي
و 322و 387و414
اإلمام
العسکري
ّ
و 414و 415و484

 28و 44و 49و 59و 77و 84و 91و 92و 200و 240و307

 15و 169و 180و 209و 266و 270و 271و 308و 311و316
 35و 170و 171و 201و 205و 251و 266و 270و 308و413

اإلمام
املهدي
ّ

 76و 412و 413و 414و 415و417
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فهر�س الرتاجم
53

القالنيس
حممد
آدم بن ّ
ّ
أبان بن أيب ع َّياش

52

إبراهيم بن إسحاق

14

13

إبراهيم بن أيب سامل

15

الشيباين
إبراهيم بن رجاء
ّ
إبراهيم بن شعيب

13

األنامطي
إبراهيم بن صالح
ّ

16

املدين
إبراهيم بن عبيد اهلل بن العالء
ّ
إبراهيم بن يزيد املكفوف

17
17

الرساج
أمحد بن أيب برش َّ

37

أمحد بن بشري

46

11

إبراهيم بن عبد احلميد

أحكم بن َّ
بشار

54
40

أمحد بن أيب زاهر

األنامطي
أمحد بن احلارث
ّ

أمحد بن احلسن بن إسامعيل بن شعيب بن ميثم التماّ ر

34
33

عيل بن فضال بن عمرو بن أيمن
عيل بن ّ
حممد بن ّ
أمحد بن احلسن بن ّ

39

املروزي
محاد
أمحد بن ّ
ّ

44

أمحد بن احلسني بن سعيد بن محاد بن سعد بن مهران

507

38

العامري اهلال ّيل
أمحد بن رشيد بن خيثم
ّ

47

أمحد بن سابق

44

33

اخلزاز
أمحد بن زياد َّ

33

الرسي
أمحد بن
ّ

33

زاعي
أمحد بن الفضل اخلُ ّ

47

األصفهاين
أمحد بن عبد اهلل
ّ
أمحد بن عبد امللك املؤ ِّذن

48

عيل بن كلثوم
أمحد بن ّ

45

43

الرازي
عيل
ّ
أمحد بن ّ

أمحد بن القاسم بن طرخان

47

اخللييل
حممد
أمحد بن ّ
ّ
الكويف
حممد بن سعيد بن عبد الرمحن بن زياد بن عبد اهلل
ّ
أمحد بن ّ

41

اجلوهري
حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عياش بن إبراهيم بن أ ّيوب
ّ
أمحد بن ّ

44

أمحد بن مهران

47

حممد بن س َّيار
أمحد بن ّ

السواق
عيل بن عمر بن رياح بن قيس بن سامل القلاّ ء ّ
أمحد بن ّ
حممد بن ّ
تائي
أمحد بن هالل ال َعبرَ ّ
إسحاق بن بِشرْ	

46
39
40
35
28

إسحاق بن جرير بن يزيد بن جرير بن عبد اهلل ال َب َج ّيل
إسحاق بن احلسن بن َبكْران

30

إسحاق بن عماّ ر بن ح ّيان

25

البزاز
إسحاق بن عبد العزيز ّ

النخعي
حممد بن أمحد بن أبان بن مرار بن عبد اهلل بن احلارث
ّ
إسحاق بن ّ
البرصي
حممد
ّ
إسحاق بن ّ
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27
30
29
28

أسد بن أيب العالء

53

الشعريي
كوين
ّ
إسامعيل بن أيب زياد َّ
الس ّ

20

إسامعيل بن سهل الدهقان

23

إسامعيل بن عماّ ر

23

53

أسلم املك ِّّي

19

إسامعيل بن سماَّ ك

ع�لي ب��ن َرزي���ن ب��ن ع��ث�مان ب��ن عبد ال��رمح��ن ب��ن عبد اهلل ب��ن ُب��دَ ْي��ل بن
ع�لي ب��ن ّ
إس�ماع��ي��ل ب��ن ّ
22
زاعي
َو ْرقاء اخلُ ّ

الكلبي
إسامعيل بن عمر بن أبان
ّ

22

اهلاشمي
إسامعيل بن يسار
ّ

23

أرصم بن َح ْو َشب ال َب َج ّيل
أفلح

54

20

إسامعيل بن قتيبة

51

الكندي
أشعث بن قيس
ّ

53

الشامي
القييس
عيل
ّ
ّ
أمية بن ّ

49

صيفي
أهبان بن
ّ

51

برس بن أرطاة

63

49

أمية بن عمرو

64

بزيع

61

األشعري
بشار
ّ

بشار بن زيد بن نعامن

61

اجلعفي
بشري املستنري
ّ

63

63

برش بن الربيع

األشج
بكر بن أمحد بن إبراهيم بن زياد بن موسى بن مالك بن يزيد
ّ
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58

57

الرازي
بكر بن صالح
ّ

58

الـم َز ّين
بكر بن عبد اهلل بن حبيب ُ
حممد بن جناح
بكر بن ّ

57

تَليد بن سليامن

67

64

بنان

67

القريش
متيم بن عبد اهلل بن متيم
ّ
ثابت احلدَّ اد
الطائي
الـم ِغرية
ّ
َج ْحدَ ر بن ُ

80

جعفر بن املثنّى اخلطيب

75

71
78

املقري
جعفر بن إسامعيل
ّ

75

حممد بن سامعة
جعفر بن ّ

حممد بن مالك بن عيسى بن سابور
جعفر بن ّ

76

جعفر بن معروف

77

78

مفضل
حممد بن ّ
جعفر بن ّ

77

جعفر بن ميمون

77

جعفر بن واقد

في الصائغ
جل ْع ّ
مجاعة بن سعد ا ُ

80

جويرية بن أسامء

79

79

ُجنْدَ ب بن أ ّيوب

79

جهيم بن جعفر بن ح َّيان

الطحان
احلارث بن احلسن
َّ

105

التغلبي
احلارث بن عبد اهلل
ّ

106

105

الشامي
احلارث
ّ

111

الكويف
العبيس
حبيب بن جري
ّ
ّ
510

113

داين
حذيفة بن شعيب َّ
السبيعي اهل َ ْم ّ
املكاري
احلسن بن أيب سعيد هاشم بن حيان
ّ

90

احلسن بن بشري

84

احلسن بن حذيفة بن منصور بن كثري بن سلمة ُ
زاعي
الـخ ّ
احلسن بن ُخ َّرزاذ

91

الكويف
الثوري
داين
ّ
ّ
احلسن بن صالح بن حي اهل َ ْم ّ

94

احلسن بن الع ّباس بن احلريش

91

الطفاوي
احلسن بن راشد
ّ

الشجاعي
احلسن بن الطيب بن محزة
ّ
القم ّي
احلسن بن عبيد اهلل ِّ

93
88
91
85
85

عيل بن أيب محزة
احلسن بن ّ

عيل بن أيب عثامن
احلسن بن ّ

84

عيل بن احلسني
عيل بن احلسن بن عمر بن ّ
احلسن بن ّ

95

احلسن بن عامرة

83

العدوي
ري
ّ
عيل بن زكر ّيا ال َب َز ْو َف ّ
احلسن بن ّ
حممد بن بابا
احلسن بن ّ

93
85

حممد بن سامعة
احلسن بن ّ

حممد بن سهل الن َْو َف ّيل
احلسن بن ّ
حممد بن حييى بن احلسن بن جعفر بن عبيد اهلل بن احلسني
احلسن بن ّ
الـم ِغرية
احلسني بن أمحد بن ُ
ِ
التميمي
ري
احلسني بن أمحد املنْ َق ّ
ّ
احلضيني
احلسني بن محدان اجلنبالئي
ّ

دي
الس ْع ّ
احلسني بن عبيد اهلل َّ

83
87
92

103
98

102
101

الكلبي
احلسني بن ُع ْلوان
ّ

99

511

العدوي
عيل بن زكر ّيا بن صالح بن زفر
ّ
احلسني بن ّ

احلسني بن قياما

احلسني بن كيسان

104
98
98
97

القالنيس
احلسني بن خمتار
ّ
احلسني بن مسكان

احلسني بن موسی
ِ
كوين
حممد بن أيب نرص َّ
احلسني بن م ْهران بن ّ
الس ّ
املدايني
احلسني بن مياح
ّ

103
98

100
103

حممد بن عبد امللك الن َْو َف ّيل
احلسني بن يزيد بن ّ
يش بن ُجنادة
احلضني بن املخارق بن عبد الرمحن بن َو ْرقاء بن َح َب ّ

112

َح ْفص بن ميمون

108

َح ْفص بن غياث القايض
احلكم بن َّ
بشار

101
107
109

احلكم بن عتيبة

109

محاد بن يزيد
ّ

114

386

احلكم بن عتيبة

113

الرببري
محزة بن عامرة
ّ

الصرييف
حنان بن سدير
ّ

111

اخلواتيمي
خالد
ّ
خالد بن َط ْهامن

120

113

حيان الرسَّ اج

119

خالد بن عبد اهلل بن سدير

119

البرصي
املاوردي
حممد بن أيب احلسن
ّ
ّ
خلف بن ّ

117

117

خلف بن خلف

512

121

الطحان
عيل
َّ
خيربي بن ّ

127

دارم بن قبيصة بن هنشل

األسدي
ّ
حل َصينْ
داوود بن ا ُ

125

درست بن منصور

127

الوراق
ربيع بن زكر ّيا َّ

133

األنامطي
رزين
ّ

131

126

داوود بن عطاء

133

ربيعة الرأي

131

األبزاري
رزين
ّ

األيادي
زافر بن عبد اهلل
ّ

147

زفر

147

147

حممد
ُز ْرعة بن ّ

145

زكريا

145

حممد
زكر ّيا بن ّ

143

النجار
زياد بن األسود َّ

143

القندي
زياد بن مروان
ّ
الـمن ِْذر
زياد بن ُ

139

زيد بن أسلم

137

زيد بن موسى

137

137

اآلجري
زيد
ّ

138

الزراد
زيد َّ

138

يس
زيد الن َّْر ّ
سامل

161

سامل بن أيب َح ْفصة

163
513

164

السجستاين
الكندي
سامل بن أيب سلمة
ّ
ّ
سامل بن ُمك َْرم

161

سعد بن أيب عمران

156

387

الرسي
ّ

الكندي
سعد بن احلسن
ّ

156

احلنظيل اإلسكاف
سعد بن طريف
ّ

155

سعيد احلدَّ اد

157

156

سعد بن خلف

156

سعد بن مسلم

157

محاد
سعيد بن َّ

سعيد بن َخ ْي َثم

157

سعيد بن منصور

157

سفيان بن عيينة

165

165

الثوري
سفيان
ّ

العبدي
سفيان بن مصعب
ّ

165

َس َلمة بن اخل َّطاب

159

159

سلمة بن ح َّيان

الواسطي
سلمة بن صالح األمحر
ّ

159

ِ
ري
سليامن بن داوود املنْ َق ّ

153

سليامن بن معلىّ بن خنيس

154

159

سلمة بن كهيل

151

الديلمي
سليامن
ّ

152

النخعي
سليامن
ّ
ِ
مي
َسامعة بن م ْهران بن عبد الرمحن احلَضرْ َ ّ

167
514

الرازي
اآلدمي
سهل بن زياد
ّ
ّ

169

ربعي
شبث بن
ّ

175

171

سهيل بن زياد

175

التفلييس
رشيف بن سابق
ّ
محاد
صالح بن أيب ّ

180

النييل األحول
صالح بن احلَكَم
ّ

181

صالح بن سهل

179

179

صالح بن سعيد األحول

صالح بن ُع ْق َبة بن قيس بن سمعان بن أيب ربيحة

181

النهدي
صايد
ّ

183

عيل بن عطية األضخم
صالح بن ّ

181
183

املزين
صباح بن قيس بن حييى
ّ
حممد بن شيبان
الضحاك بن ّ

187

طلحة بن زيد

191

191

طاهر بن حاتم

249

عاصم بن احلسن

الرساج
عامر بن كثري َّ

241

عامر بن واثلة

242

242

عامر بن مسلم

245

عباد بن ُص َه ْيب

الرواجني
عباد بن يعقوب
ّ

245

األسدي
عبادة بن زياد
ّ

255

253

الع ّباس بن صدقة

255

عبد احلميد بن أيب الديلم
515

224

محاد
عبد الرمحن بن أيب ّ

السمري
عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك
ّ

223

عبد الرمحن بن زرعة

223

224

عبد الرمحن بن بدر

عبد الرمحن بن سامل بن عبد الرمحن األشل

225

عبد الرمحن بن اهللقام

223

223

اهلاشمي
عبد الرمحن بن كثري
ّ

229

املدين
عبد العزيز بن أيب ذئب
ّ
الزيدي الب َّقال
عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر
ّ

229

اخلثعمي
عبد الكريم بن عمرو بن صالح
ّ

248

الغفاري
عبد اهلل بن إبراهيم بن أيب عمر
ّ

220

الرازي
عبد اهلل بن أمحد
ّ

218

229

دي
عبد العزيز الع ْب ّ

211

عبد اهلل

213

األنصاري
عبد اهلل بن أيب زيد
ّ

ري
عبد اهلل بن أ ّيوب بن راشد ُّ
الز ْه ّ

218

الرسخيس
عبد اهلل بن برش
ّ
األرجاين
عبد اهلل بن بكر
ّ

213

221

عبد اهلل بن بحر

220
216

الكناين
عبد اهلل بن جبلة بن حيان بن أبجر
ّ
عبد اهلل بن جريح

212

األرمني
عبد اهلل بن احلكم
ّ

219

215

عبد اهلل بن احلارث

220

األمحري
عبد اهلل بن داهر بن حييى
ّ
516

عبد اهلل الر ِّق ّي

216
215

الرساين
عبد اهلل بن الزبري
ّ
الصرييف
عبد اهلل بن سامل
ّ

221

عبد اهلل بن شربمة

212

216

عبد اهلل بن سبأ

املسمعي
األصم
عبد اهلل بن عبد الرمحن
ّ
ّ

217

عبد اهلل بن عمر

212

212

عبد اهلل بن عثامن اخل ّياط

216

عبد اهلل بن القاسم

219

احلارثي
عبد اهلل بن القاسم
ّ

مي
عبد اهلل بن القاسم احلَضرْ َ ّ

213

عبد اهلل بن الكواء

211

حممد بن أيب الدنيا
عبد اهلل بن ّ

215

الدمشقي
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ

218

عبد اهلل بن مسعود

211

213

عبد اهلل القصري

220

حممد
عبد اهلل بن ّ

214

البلوي
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ

218

الشامي
حممد
ّ
عبد اهلل بن ّ

213

النجايش
عبد اهلل
ّ
عبد اهلل بن وهب

212
227

عبد امللك بن جريح

227

العم ّي
عبد امللك بن منذر ِّ

227

الشيباين
عبد امللك بن هارون بن عنرتة
ّ
517

الكويف
األسدي
عبد النور بن عبد اهلل بن سنان
ّ
ّ

247

العامري
حممد بن عبد الواحد بن عبد اهلل بن رشيك
ّ
عبيد بن كثري بن ّ

254

عثامن بن عيسى

250

حممد بن أيب هاشم
عبد الواحد بن عمر بن ّ

الواسطي
عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان
ّ

251
253

عروة بن حييى ّ
النخاس الدهقان

251

عطية بن ذكوان

243

247

عطاء بن أيب رياح

243

عطية بن رستم
ُع ْق َبة بن قيس

247
253

عكرمة

247

الكاهيل
العالء بن املسيب بن رافع
ّ
عيل بن أيب محزة
ّ

195

عيل بن أيب صالح
ّ

207

385

البطائني
عيل بن أيب محزة
ّ
ّ

199

عيل بن أمحد بن أشيم
ّ

العقيقي
العلوي
عيل بن أمحد
ّ
ّ
ّ

203

البندنجي
عيل بن أمحد بن نرص
ّ
ّ

209

202

الكويف
عيل بن أمحد
ّ
ّ

201

املروزي
زاعي
ّ
عيل بن جعفر بن الع ّباس اخلُ ّ
ّ

210

اهلرمزاين
عيل بن جعفر
ّ
ّ
الربمكي
عيل بن جعفر اهلُامين
ّ
ّ

209

عيل بن حزور
ّ

204

206

عيل بن حديد بن حكيم
ّ

518

اهلاشمي
عيل بن حسان بن كثري
ّ
ّ

204

اجلرمي
الطاطري
عيل بن احلسن
ّ
ّ
ّ

199

عيل بن اخل َّطاب
ّ

198

205

عيل بن حسكة
ّ

205

األزدي
محاد
عيل بن ّ
ّ
ّ

201

عيل بن رميس
ّ

املكاري
عيل بن سعيد
ّ
ّ

198

ِ
الر َّفاء
عيل بن جعفر
الواسطي الع ْج ّيل َّ
ّ
عيل بن صالح بن ّ
حممد بن يزداد بن ّ
ّ

209

القريش
عيل بن عبد اهلل بن عمران
ّ
ّ
حممد بن عاصم بن زيد بن عمرو
عيل بن عبد اهلل بن ّ
ّ

209
208

العسكري
حممد بن جعفر بن َعنْ َبسة احلدَّ اد
ّ
عيل بن ّ
ّ

207

الرازي
اجلراذيني
عيل بن الع ّباس
ّ
ّ
ّ

عيل بن عمر األعرج
ّ

207

207

القاشاين
حممد
عيل بن ّ
ّ
ّ
املدائني
حممد
ّ
عيل بن ّ
ّ

203

عيل بن وهبان
ّ

205

عيل بن وصيف
ّ

199
201
254

عامرة بن زيد

الساباطي
عماّ ر بن موسى
ّ

249

عمر بن ثابت بن هرمز

233

عمر بن عبد العزيز

232

232

عمر بن توبة

232

عمر بن رياح

231

عمر بن فرات

519

231

عمر بن قيس املارص

عمر بن املختار ُ
زاعي
الـخ ّ

233

عمر بن هالل

231

231

الوجيهي
عمر بن موسى
ّ

231

عمر بن حييى

252

الزعفراين
عمران
ّ
عمرو بن مجيع

235

عمرو بن خالد

235

235

عمرو بن حريث

236

عمرو بن شمر

املرشقي
عمرو بن قيس
ّ

235

َعنْ َبسة بن مصعب

252

الشيباين
عيسى بن عمر
ّ
يب
عيسى بن عيسى الكال ّ

239

236

النبطي
عمرو
ّ

239

عيسى بن عثامن

239
239

عيسى بن املستفاد ال َب َج ّيل
داين الشاعر
غالب بن عثامن اهل َ ْم ّ
ِ
ري
غالب بن عثامن املنْ َق ّ

262
261

األسدي
التميمي
غياث بن إبراهيم
ّ
ّ

259

اجلرجاين
الفتح بن يزيد
ّ
العبدي
فرات بن أحنف
ّ

270

269

فارس بن حاتم بن ماهويه

269
265

السمندي
التميمي
الفضل بن أيب َّقرة
ّ
ّ
520

266

الفضل بن احلارث

الفضل بن يونس الكاتب

265

فضيل بن غياث

267

267

فضيل بن عياض

387

الفهري
ّ

277

القاسم بن أسباط

عيل بن َي ْقطني بن موسى
القاسم بن احلسن بن ّ

278

طيني
القاسم الشعراين ال َي ْق ّ

277

279

الصحاف
القاسم بن الربيع
َّ

اجلوهري
حممد
ّ
القاسم بن ّ

275

اهلروي
القاسم بن
ّ

277

278

القم ّي
حممد ِّ
القاسم بن ّ

القاسم بن حييى بن احلسن بن راشد

278

قعنب بن أعني

283

283

القايف
ّ

281

قيس بن الربيع

قيس بن قرة بن حبيب

281

كثري التماّ ر

386

289

الرصايف
كامل
ّ

287

كثري بن طارق

كثري بن ع َّياش

287

ليث بن أيب سليم

293

287

كثري النواء

342

مالك بن أعني

521

مربور بن إسامعيل

341

اجلاموراين
حممد بن أمحد
ّ
ّ
النطنزي
حممد بن أمحد
ّ
ّ

322

346

حمبوب بن حكيم

323
297

املدين
حممد بن إسحاق
ّ
ّ
اجلبيل
الطربي
حممد بن أسلم
ّ
ّ
ّ

319

الرهني
حممد بن بحر
ّ
ّ

309

حممد بن بكران بن جناح
ّ

300

الطربي
حممد بن جرير
ّ
ّ

314

311

حممد بن أورمة
ّ

299

حممد بن بشري
ّ

300

حممد بن ثابت
ّ

األهوازي
حممد بن جعفر بن َعنْ َبسة
ّ
ّ

319

املدين
احلجاج
حممد بن ّ
ّ
ّ
الرازي
حممد بن حسان
ّ
ّ

298

297

النرضي
حممد بن حبيب
ّ
ّ

317
305

حممد بن احلسن بن مجهور ال َع ِّم ّي
ّ

حممد بن احلسن بن سعيد الصائغ
ّ

317

اجلعفري
حممد بن احلسن بن عبد اهلل
ّ
ّ

316

حممد بن زيد
ّ

297

حممد بن احلسن بن َش ّمون
ّ

308
308

الفهري
حممد بن احلصني
ّ
ّ

315

حممد بن سامل
ّ

322

السجستاين
الكندي
حممد بن سامل
ّ
ّ
ّ
522

320

الديلمي
حممد بن سليامن بن زكر ّيا
ّ
ّ

الديلمي
حممد بن سليامن بن عبد اهلل
ّ
ّ

319

حممد بن سنان
ّ

300

299

النرصي
حممد بن سليامن
ّ
ّ
الزهري
حممد بن شهاب
ّ
ّ

297

اجلعفري
حممد بن عبد اهلل
ّ
ّ

320

307

حممد بن صدقة
ّ

البرصي
حممد بن عبد اهلل اجلالب
ّ
ّ

300

حممد بن عبيد اهلل بن البهلول
حممد بن عبد اهلل بن ّ
ّ

320

حممد بن عبد اهلل بن غالب
ّ

318

الشيباين
حممد بن عبد اهلل بن امل َّطلب
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن ِم ْهران
ّ

307

حممد بن عبيد بن صاعد
ّ

318

األنصاري
حممد بن عبد امللك
ّ
ّ

310
298
318

حممد بن عطية احلنَّاط
ّ

312

عيل بن إبراهيم بن موسى
ّ
حممد بن ّ

321

اهلمذاين
عيل بن إبراهيم
ّ
ّ
حممد بن ّ
عيل بن بالل
ّ
حممد بن ّ

323
313

الشلمغاين
عيل
ّ
ّ
حممد بن ّ
اجلرجاين
حممد بن عمر
ّ
ّ

318

حممد بن فرات
ّ

316

300

حممد بن عمرو
ّ

306

حممد بن الفضيل
ّ

299

األزدي
الكويف
حممد بن فضيل
ّ
ّ
ّ
523

حممد بن القاسم
ّ

322

حممد بن مسكان
ّ

299

315

حممد بن قيس
ّ

حممد بن مصادف
ّ

321

الزراد
األسدي
حممد بن مقالص
ّ
الكويف األجدع َّ
ّ
ّ

298

حممد بن املنكدر
ّ

315

األشعري
حممد بن منصور
ّ
ّ
الرشيقي
حممد بن موسى
ّ
ّ

307
308

حممد بن موسى بن عيسى
ّ

317

حممد بن نرص
ّ

308

318

حممد بن ميمون
ّ

322

حممد بن نصري
ّ

316

النمريي
حممد بن نصري
ّ
ّ

الصرييف
حممد بن الوليد
ّ
ّ

323

الرهني
حممد بن حييى
ّ
ّ

315

315

حممد بن هارون
ّ

املعاذي
حممد بن حييى
ّ
ّ

314

املر َّقع بن قاممة

341

300

حممد بن يزيد
ّ

مروان بن حييى

342

مسعدة بن صدقة

341

مصادف

344

343

مرسوق

386

مسلمة

524

األنصاري
مصعب بن يزيد
ّ

345

معلىّ بن خنيس

333

341

مصقلة بن هبرية

القم ّي
معلىّ بن راشد ِّ

335

البرصي
حممد
ّ
معلىّ بن ّ

334

مغرية بن سعيد

344

344

معمر

330

املفضل بن صالح
ّ

في
ّ
جل ْع ّ
املفضل بن عمر ا ُ

329

مقاتل بن مقاتل بن قياما

339

الـمن ََّخل بن مجيل
ُ

344

339

مقاتل بن سليامن

346

ممويه بن معروف

العرتي
عيل
ّ
مندل بن ّ

342

الرساج
منذر َّ

337

337

منذر بن أيب طريفة

منصور بن الع َّباس

332

منصور بن يونس ُب َز ْرج

331

الواسطي
موسى بن بكر
ّ

325

331

منصور بن املعتمر

325

موسى بن أشيم

326

الكمنذاين
موسى بن جعفر
ّ
الطياليس
محاد
موسى بن َّ
ّ

327
327

موسى بن رنجويه

525

الكويف
موسى بن سعدان احلنَّاط
ّ

326

موسى بن عمري اهلذ ّيل

326

نرص بن الصباح

349

326

السواق
موسى َّ

345

املدايني
مياح
ّ

النوا
النرض بن عثامن ّ

349

ن َْو َفل بن َّقرة

349

349

نفيع بن احلارث

وهب بن وهب بن عبد اهلل بن زمعة بن األسود بن املطلب

اجلبيل
هارون
ّ
هارون بن سعد

353
357
357
359

هاشم بن أيب هاشم

359

حممد الكاتب
هبة اهلل بن أمحد بن ّ

360

ايس
هشام بن إبراهيم الع ّب ّ
عيل بن احلسني
حييى بن احلسني بن زيد بن ّ

365

الفراء
حييى بن سامل َّ

371

371

الرتماشريي
حييى بن زكر ّيا
ّ

حييى بن سعيد الق َّطان

371
365

املدين
األنصاري
حييى بن سعيد بن قيص
ّ
ّ
الوراق
حييى بن ع ّباس َّ

371

احلارثي
يزيد بن خليفة
ّ

373

يزيد الصائغ

374

حييى بن القاسم َّ
احلذاء

365
373

الزيدي
يزيد بن سليط
ّ

526

379

يعقوب بن شبيه

375

يوسف بن احلارث

محاد قرياط
يوسف بن ّ

376

يوسف بن يعقوب

375

376

يوسف بن السخت

في
يوسف بن يعقوب اجلُ ْع ّ

376

يونس بن خ َّباب

377

أبو جبل

383

378

يونس بن هبمن

377

يونس بن ظبيان

383

أبو جعدة

383

أبو ُجنادة األعمى

385

املدايني
أبو احلسن
ّ

390

امليموين
أبو احلسن
ّ
أبو خالد الذيال

383

األنصاري
أبو رويم
ّ

391

اخلراساين
أبو سعيد
ّ
السمهري
أبو
ّ

384

384

أبو زيد املك ِّّي

389

اهلروي
اخلراساين
أبو الصلت
ّ
ّ

384

الشعراين
البرصي
أبو طالب األزدي
ّ
ّ
الطربناين
أبو الع ّباس
ّ

390

386

أبو الض َّبار

387
388

الكندي
أبو عبد الرمحن
ّ

527

389

اجلاموراين
الرازي
أبو عبد اهلل
ّ
ّ
السياري
أبو عبد اهلل
ّ

390

أبو عون األبرش

386

390

النيسابوري
عيل
ّ
أبو ّ

390

أبو عيسى

388

أبو الغمر

384

األصفهاين
أبو الفرج
ّ
األنصاري
حممد
ّ
أبو ّ

385
384

التفلييس
حممد
أبو ّ
ّ
الكرخي
حممد بن خالد
ّ
أبو ّ

391

أبو مسلم

385

383

أبو خملد اخل َّياط

386

أبو املقدام

387

أبو نجران

أبو هارون املكفوف

385

املكاري
ابن أيب سعيد
ّ

385

الرساج
ابن َّ

385

389

املقري
أبو يعقوب
ّ

387

القم ّي
ابن بابا ِّ

528

فهر�س الأماكن والبقاع
آذربيجان

265

األزدورقاين
ّ
اسکاف

159

265

أرمينة

35

159

براوستان

 89و 217و 247و323

البرصة

 298و 332و416

بغداد

53

بلخ

 250و251

احلري

خراسان

 151و213

الرصافة

344

151

الديلم

209

الرملة

 58و 101و 160و 170و235

الري

309

سجستان

45

رسخس

93

سوق العطش

202

شرياز

319

طربستان
529

عربتاء

العسکر

قم

35

 269و417

 40و 101و 159و 170و 224و 278و 311و 312و326

کرمان

309

الکمندان

326

املدينة

167

کرمي
ّ

الکويف
ّ

202
 30و 42و 84و 151و 162و 212و 217و 250و 259و269
309

نرماشري

النهروان

35

اهلاشم َّية

365

 22و343

واسط

530

فهر�س الكتب
 206و437

االستبصار

 25و138

األصل

314

التاريخ

تفسري الباطن

204

السرية

297

 206و431

التهذيب

390

الشايف

الشفاء واجلالء يف الغيبة

43

الفتن و املالحم

76

76

غرر األخبار

الفهرست
الکايف
کتاب

 11و14
407

 80و 89و 100و 105و 107و 119و 121و 133و 236و 237و249
76

األئمة ومواليدهم
کتاب أخبار َّ

42

کتاب أسامء الرجال

205

کتاب األظلة

 156و346

کتاب إنَّا انزلناه

313

کتاب التکليف

 11و 15و 52و53

کتاب الرجال

531

 52و359

کتاب سليم

 179و 323و334

کتاب الغيبة

کتاب فضل إنَّا أنزلناه يف ليلة القدر

92

کتاب املشيخة

36

251

کتاب يف قراءة أمرياملومنني

 404و443

کتاب من الحيرضه الفقيه

240

کتاب الوص َّية

مسائل أليب احلسن
العسکري
ّ

209
44

االئمة االثنی عرش
مقتضب األثر يف إمامة َّ

 36و39

النوادر
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فهر�س الـمِلل والنِّحل
اإلسحاق َّية

29

اجلارود َّية

 42و140

 63و 71و 109و 159و 191و 231و 232و 235و 236و 245و 259و281
البرت َّية
و 287و 297و 331و 339و 341و 375و479

 80و329

اخلطاب َّية

اخلوارج

 51و 175و 211و 212و349

الصاحل َّية

94

 42و 71و 109و 140و 141و 157و 183و 216و 231و 239و 241و255
الزيد َّية
و 262و 315و 345و 357و 371و 284و389
 15و 20و 28و 47و 48و 54و 83و 98و 107و 114و 119و133
العا َّمة
و 147و 187و 191و 203و 212و 215و 227و 245و 251و 267و 297و 314و315
و 323و 326و 341و 342و 353و 371و 379و 384و 385و 386و391
العلياو َّية

العليان َّية

 85و326

أنظر :العلياو َّية

 25و 39و 206و 249و 375و 443و456

الفطح َّية

 113و 242و341

الكيسان َّية

203

املخمسة
َّ

390

املعتزلة

333

املغري َّية

 155و252

الناووس َّية
533

 11و 13و 14و 16و 19و 22و 28و 33و 34و 37و 41و 49و 57و75
الواقفة (وقف)
و 79و 83و 84و 85و 87و 90و 91و 97و 98و 99و 108و 111و 112و 125و 127و137
و 143و 145و 147و 156و 159و 167و 195و 196و 198و 199و 201و 204و205
و 207و 212و 213و 217و 239و 248و 250و 251و 261و 265و 275و 300و308
و 318و 325و 327و 331و 339و 365و 366و 373و 375و 383و477
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فهر�س ن�صو�ص اجلرح والتعديل
311

بالغلو
القم ُّيون
ّ
اتهّ مه َِّ
أحاديثه خمتلطة

164

أحد عمد الواقفة

195

143

أحد أركان الوقف

أحد الوكالء املستبدّ ين بامل موسى بن جعفر

أخباري
ّ
اختل واضطرب يف آخر عمره

بالغلو
أخرج من قم يف وقت كانوا خيرجون من اتهّ موه
ّ
أديب
أرى ترك ما ينفرد به

250
181
44

101
101
310

النبي
ارتدّ بعد ّ
اإلسناد إليه مدخول

271

اشتهر بالكذب

312

51

 247و 298و365

أسند عنه

أصحابنا يض ِّعفونه

 92و320

أصله معتمد عليه

25

196

أصل الوقف

309

أضيف إليه أحاديث يف الوقف

211

الغلو
أظهر
ّ
بالغلو
أظهر القول
ّ

192

انظر :يعتمد املراسيل

اعتمد املراسيل

535

207

إىل الضعف ما هو

202

(إمامي املذهب)
إمامي
ّ

94

أمره أشهر من أن ُيذكر

انظر :قريب األمر

أمره قريب

أمره خمتلط

 14و 318و320

أمره ملتبس

180

 59و114

أمره مظلم

انظر :مشهور األمر

أمره مشهور

87

أوثق من فالن

 52و 140و 158و365

تابعي
ّ
ختليط (يف کتبه/رواياته)

 311و377

تدّ عي له الغالة منازل عظيمة

203

کثريا
تروي عنه الغالة ً

248

78

خاصة
تروي عنه الغالة ّ

92

تشهد خمايله عىل أنّه موضوع

312

بالغلو
تشهر
ّ
َّ
القم ُّيون فيه
تك ّلم ِّ

318

 14و 15و 16و 19و 25و 28و 29و 34و 54و 67و 76و 90و 97و111
ثقة
و 125و 147و 153و 162و 170و 184و 200و 217و 218و 224و 225و 227و233
و 241و 246و 255و 259و 261و 265و 267و 301و 321و 331و 366و371
 167و248

ثقة ثقة

 37و 40و 41و 43و 75و 91و 199و318

ثقة يف احلديث (الرواية)

103

ثقة فيام يرويه
ّ
جل أصحابنا يغمزونه ويض ّعفونه

320
42

جليل القدر

83

ج ّيد التصانيف

47

حافظ

536

38

حديثه سامل

310

حديثه قريب من السالمة

141

حديثه يف حديث أصحابنا أكثر

40

النقي
حديثه ليس بذلك
ّ
نقي
حديثه ّ

311

حديثه جييء يف حديث أصحابنا

حديثه يعرف وينكر
حسن االنتقاء

 47و 113و183

 22و 31و 38و 43و 77و 114و 171و 209و 224و 278و 321و334
83

310

حسن احلفظ
ُح َف َظة

42

339

خبيث

خرج مع أيب اخل َّطاب
يب
خ َّطا ّ

 80و108

 329و378

يب يف مذهبه
خ َّطا ّ

80

 212و 219و320

خلط

209

خلط يف مذهبه

23

ذكره أصحابنا بالضعف

205

ذكره بعض أصحابنا يف الغالة

ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه

316

القم ُّيون وغمزوا عليه
ذكره ِّ

311

رأس اخلوارج

212

 218و233

ذكره الغالة

الكش يف الغالة
ذكره يِّ ّ

205
269

رافض للدنيا

175

رجع إىل اخلوارج

211

رجع إىل الكفر

87

رجل سوء

537

224

والغلو
رمي بالضعف
ّ
بالغلو
ُرمي
ّ

 101و 207و306
208

روى عن الضعفاء

213

روى عن الغالة

92

روى عن املجاهيل أحاديث منكرة

269

زاهد

329

زيد عليه يشء كثري

201

سمع منه مذاهب منكرة

عيل
س ِّيئ الرأي يف ّ
شاعر

51

 101و201
 41و199

شديد العناد يف املذهب

312

شهري يف االرتفاع

 15و 25و 44و 53و250

شيخ

171

شيخنا

44

شيوخنا يض ّعفونه

203

صاحب بدعة ومقالة

203

صاحب البدع املحدثة

 94و102

صاحب املقالة

12

صالح

36

صالح الرواية

 34و155

صحيح احلديث (الرواية)

112

ض ّعف بعض التضعيف

 23و49

ض ّعفه أصحابنا

ض ّعفه مجاعة من أصحابنا

310

القم ُّيون بالغلو
ض ّعفه ِّ

317

القم ُّيون
ض ّعفه ِّ

ضعيف

322

 17و 46و 47و 53و 59و 67و 84و 87و 92و 98و 100و 103و104
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و 112و 117و 154و 156و 158و 164و 170و 175و 180و 181و 183و 192و200
و 201و 204و 208و 209و 210و 214و 217و 219و 220و 221و 223و 224و225
و 227و 229و 235و 240و 254و 255و 265و 278و 287و 298و 299و 307و308
و 310و 314و 315و 316و 317و 318و 319و 321و 322و 323و 326و 327و329
و 330و 335و 344و 346و 376و 389و390
391

ضعيف األمر

 52و 57و 91و 104و 152و 153و 158و 170و 205و 207و224
ضعيف جدًّ ا
و 232و 233و 237و 308و 312و 317و 319و 333و 345و377
 14و 39و 50و 76و 80و 89و 90و93
ضعيف احلديث (الرواية/يف احلديث)
و 121و 160و 170و 207و 279و 305و 321و326
 30و121

ضعيف يف مذهبه

87

ضعيف يف نفسه

100

ضعيف اليقني

طعن أصحابنا فيه

254

بالغلو
طعن عليه
ّ
عامل

 133و311

 101و360

طعن عليه

239

عامل املعصوم

345

عدو
ّ
عدو اهلل
ّ

297

105

عا ّم ّي الرواية

235

ّ
عشار

343
42

عظيم املنزلة

 35و 38و 54و 78و 84و 103و 109و 121و 151و 181و 191و203
غال
و 204و 209و 216و 217و 219و 231و 232و 269و 270و 298و 299و 307و308
و 317و 319و 335و 377و378
 117و 279و 305و345

غال يف مذهبه

539

349

غايل املذهب

 91و 101و202

غال يف آخر عمره

كثريا
الغالة يضيفون إليه ً

334

خاص يف أصحابنا
غري
ّ

91

 151و 201و 207و 223و 311و316

غمز فيه (عليه)

170

غري معتمد فيه

 270و385

فاجر

 46و46

فاسد

 205و312

فاسد االعتقاد

92

فاسد األلفاظ

فاسد الرواية (احلديث)

فاسد املذهب
فسد مذهبه

 76و 170و 209و 305و 307و319

 29و 39و 76و 89و 102و 170و 192و 208و 209و 307و 309و329
367

 83و 199و 201و 214و 217و309

فقيه

يف حديثه ضعف

322

يف حديثه نظر

297

يف حديثه مناكري

يف مذهبه ارتفاع
يف مذهبه غلو

349
 14و 17و 43و 50و 76و 77و 279و 310و 322و371
 224و326

يف مذهبه غلو وارتفاع

344

قارئ

252

 111و 137و247

فيه نظر

 212و 235و 353و365

قاض

39

قال بالتناسخ

105

قريب األمر يف احلديث
ّ
قل ما روى احلديث إلاَّ شا ًّذا

269
100

قليل املعرفة باإلمام

540

كتابه ج ّيد معتمد

249

كتبه صحاح

311

191

كتابه معتمد

385

كثري التصانيف

57

التفرد بالغرائب
كثري ّ

 83و 91و 310و349

كثري الرواية (احلديث)

30

كثري السامع

39

كثري املراسيل

310

كثري املناكري
ّ
كذاب

 22و 46و 76و 78و 85و 86و 92و 102و 104و 151و 152و181
و 191و 196و 203و 204و 213و 214و 217و 253و 269و 270و 302و 307و312
و 322و 330و 353و 374و 377و 387و388
ّ
29
كذاب يف الرواية
255

الكذب بينّ يف وجه حديثه
ّ
كل عيوب الضعفاء جمتمعة فيه
ّ
كل ما يرويه كذب

255

ال أعرفه

103

76

279

ال ارتفاع به

29

ال أقبل روايته

279

ال التفات إليه

 15و16

ال بأس به

 179و213

ال خري فيه

 54و 109و344

ال يشء

127

ال يؤنس بحديثه

 92و 312و 316و329

ال جيوز أن يكتب حديثه

ال ّ
حيتشم الكذب الرصاح

254
29

ال يرتفع بحديثه

541

 93و 208و 213و269

ال يرتفع به

ال يرتفع منه

158

ال يعبأ بحديثه (بروايته)

207

 214و 221و329

ال يعبأ به

213

ال يعتدّ بروايته

 120و311

ال يعتمد عليه

305

ال يعتمد عىل ما يرويه

312

ال يعتمد يف يشء

 164و233

ال يعرف

ال يعمل بام انفرد به من الرواية

151

يعول عىل ما ينفرد بنقله
ال ّ

206

319

يعول عليه
ال ّ

ال يقول بإمامة الرضا
ال يكتب حديثه

ال يلتفت إىل ما رواه (حديثه)

98

 92و 312و316

 22و 29و 121و 214و 270و 305و 312و 317و 377و378

 46و 52و 92و 102و 117و 153و 181و 203و 207و 208و209
ال يلتفت إليه
و 224و 232و 302و309

ال يوثق بحديثه

ال يوثق به

لعنه املعصوم

353
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 44و 61و 64و 77و 113و 163و 183و 251و 270و 316و 387و389
311

مل جيز العمل عليه
مل يرو کتابه إلاَّ من طريق واحد
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مل يكن بذلك الثقة يف احلديث

43

 240و265

مل يكن بذاك

207

مل يكن بذلك يف املذهب واحلديث
مل يكن ّ
بكل الثبت يف احلديث

171
278

باملريض
مل يكن
ّ

542

224

مل يكن يف احلديث بذاك
مل يكن متح ِّق ًقا بأمرنا

227
353

له أحاديث يف الكذب

 199و313

له حالة استقامة

29

له كتب يف التخليط

 202و208

له مقالة

345

ليس بذاك

 126و 213و 217و223

ليس بيشء

232

ليس بغال

ليس باملتح ّقق بنا

 153و224

ليس عىل طريقنا وال من أصحابنا

253

ليس من هذا األمر يف يشء

343

مأمون عىل احلديث
ما أعرف له شيئ ًا أصلح فيه

45

165

ليس من أصحابنا

266

مؤمتن يف القول

89
78

ما رأيت له رواية صحيحة

 76و219

مرتوك احلديث

53

متع ّبد

313

متقدّ م يف أصحابنا

 209و 307و 309و329

متهافت

 196و 270و344

متّهم

 45و205

متّهم بالغلو

متّهم يف دينه
متّهم يف ّ
كل أحواله
جمفو الرواية

جمهول

14
78
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 20و 53و 61و 63و 84و 117و 131و 137و 143و 156و157
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و 161و 179و 199و 212و 223و 231و 239و 242و 243و 247و 249و 252و267
و 271و 277و 283و 289و 293و 299و 300و 307و 337و 342و 357و 359و371
و 377و 383و384
343

خمالف

311

خمتلط

انظر :أمره خمتلط

خمتلط األمر

 22و145

خمتلط األمر يف احلديث

 159و 232و 247و366

خملط

203

املخمس
ّ

 109و 141و 179و 323و386

مذموم

 219و 221و 224و 326و 329و376

مرتفع القول

321

مرتفع املذهب

192

مستقيم

 202و313

مستقيم الطريقة

111

مشكوك فيه

217

مشهور

مشهور بالکذب

253

مضطرب األمر

 175و332

 371و390

مضطرب

 329و334

مضطرب احلديث (الرواية)

 103و 208و334

مضطرب املذهب

390

مطعون فيه

34

معتمد (معتمد عليه)

29

معدن التخليط

219

معدول عن ذكره

254

مقدّ م عند املعصوم

201

مكثر من احلديث

544

 51و 86و 102105و 113و 196و 211و 216و 235و 251و 298و299
ملعون
و 308و 345و 349و 359و387
162
من أصحاب أيب اخل َّطاب
25

من أصحابنا

من أفاضل أهل البرصة علماً	

323

من أهل الضالل

385

 120و216

من أهل االرتفاع

عيل
من دعاة احلسني بن ّ
من دعاة زيد

241

 158و345
83

من شيوخ الواقفة

166

من الطيارة

 151و388

من الغالة الكبار

389

من كبار الزيدية
من ّ
الكذابني املشهورين

 85و 253و 270و 302و 387و388
 298و320

منكر احلديث

199

من وجوه الواقفة

373

نجيب

83

نقي الفقه

214

واعظ

248

الواقفة تدَّ عيه

 90و250

وجه يف الواقفة

366

وجيه

254

وجيه عند املعصوم

310

وضاع
ّ

 22و 29و 46و 179و 214و377

وضاع للحديث
ّ

250

وكيل

359

يتعاطى الكالم
545

يتّهم بالغلو

جيوز أن خيرج شاهدً ا

نبي
يدّ عي أنّه باب وأنّه ّ
يدّ عي رجاالً غرباء ال يعرفون

43

 31و 171و 183و 220و 278و 318و 335و349
 277و316
92

بالغلو
انظر :رمي
ّ
315

يرمي بالغلو

يرمى بالتفويض

 76و 89و 208و 317و 321و335

يروي عن الضعفاء

 76و92

يروي عن املجاهيل

59

يروي الغرائب

يروي املراسيل

170

يرشب النبيذ

387

 53و232

يروي املناكري

170

يشهد عليه بالغلو والكذب

 113و 223و 236و 317و 330و378

يضع احلديث

 92و254

يضع احلديث جماهرة

76

يضع احلديث وض ًعا

76

يض ّعفه قوم

يعاند يف الوقف

84

يعتمد املجاهيل

 59و170

96

يعتقد اإلمامة

321

يعتمد املراسيل

 36و 58و 155و 180و317

يعرف وينکر

انظر :حديثه يعرف وينکر

يعرف منها وينكر

53

يقول بالتفويض

204

بمحمد بن احلنف َّية
يقول
ّ

153

يكذب عىل الوقف
يوضع كثري ًا عىل املهماَّ ت

154
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فهر�س م�صادر التحقيق
الطويس ،حتقيق :الس ّيد
حممد بن احلسن
1.1االستبصار يف ما اختلف من األخبار ،أبو جعفر ّ
ّ
املوسوي اخلرسان ،طهران :دار الكتب اإلسالمية.
حسن
ّ
مؤسسة
حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين ،حتقيق ّ
2.2استقصاء االعتبار يف رشح االستبصارّ ،
مؤسسة آل البيت1419 ،هـ :األولی.
آل البيت ،قمّ :

رب ،حتقيق:
حممد بن عبد ال ّ
3.3االستيعاب يف معرفة األصحاب ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن ّ
البجاوي ،بريوت :دار اجليل1412 ،هـ :األولی.
حممد
ّ
عيل ّ
ّ
يب.
4.4أسد الغابة ،ابن األثري ،بريوت :دار الكتاب العر ّ

العسقالين ،حتقيق :عادل أمحد
عيل بن أمحد بن حجر
ّ
5.5اإلصابة يف معرفة الصحابة ،أمحد بن ّ
معوض ،بريوت :دار الكتب العلم ّية1415 ،هـ :األولی.
عبد املوجود
حممد ّ
وعيل ّ
ّ
6.6أعيان الشيعة ،الس ّيد حمسن األمني ،حتقيق الس ّيد حسن األمني ،بريوت :دار التعارف
للمطبوعات.
7.7إكامل الكامل يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األسامء والكنى واألنساب ،ابن
االسالمي.
ماكوال ،القاهرة :دار الكتاب
ّ
الكربايس ،حتقيق:
اخلراساين
حممد طاهر
حممد جعفر بن ّ
8.8إكليل املنهج يف حتقيق املطلبّ ،
ّ
ّ
األشكوري ،قم :دار احلديث1425 ،هـ :األولی.
احلسيني
الس ّيد جعفر
ّ
ّ
القم ّي (الشيخ الصدوق) ،حتقيق:
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
9.9األمايل ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
مؤسسة البعثة1417 ،هـ :األولی.
قسم الدراسات اإلسالم ّية ،قمّ :
الطويس ،حتقيق :قسم الدراسات اإلسالم ّية ،قم:
حممد بن احلسن
1010األمايل ،أبو جعفر ّ
ّ
مؤسسة البعثة1414 ،هـ :األولی.
ّ
احلسيني،
العاميل ،حتقيق :الس ّيد أمحد
احلر
ّ
حممد بن احلسن ّ
1111أمل اآلمل يف علامء جبل عاملّ ،
ّ
النجف األرشف ،اآلداب.
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السمعاين ،تقديم وتعليق عبد اهلل عمر
التميمي
حممد بن منصور
ّ
1212األنساب ،عبد الكريم بن ّ
ّ
البارودي ،بريوت :دار اجلنان1408 ،هـ :األوىل.
ّ
احلسون ،قم:
1313إيضاح االشتباه ،احلسن بن يوسف بن ّ
حممد ّ
احلل) ،حتقيقّ :
املطهر (العلاّ مة يّ ّ
املكرم 1411هـ :األولی.
مؤسسة النرش
اإلسالميّ ،
شوال ّ
ّ
ّ

املجليس (العلاّ مة
تقي
حممد ّ
حممد باقر بن ّ
األئمة األطهارّ ،
1414بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار ّ
ّ
مؤسسة الوفاء1403 ،هـ :الثانية.
املجليس) ،بريوتّ :
ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ،تصحيح
حممد ،أبو جعفر ّ
1515بصائر الدرجات الكربی يف فضائل آل ّ
األعلمي1404 ،هـ.
مريزا حسن كوچه باغي ،طهران :منشورات
ّ

الزبيدي،
احلنفي
الواسطي
احلسيني
حممد
ّ
ّ
ّ
ّ
1616تاج العروس من جواهر القاموس ،مرتضی بن ّ
حتقيق :عيل شريي ،بريوت :دار الفكر1414 ،هـ .
البغدادي ،حتقيق مصطفی عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب
1717تاريخ بغداد ،اخلطيب
ّ
العلمية1417 ،هـ :األولی.
حممد بن حسن بن عبد امللك
القم ّي ،ترمجة حسن بن ّ
حممد بن حسن ّ
1818تاريخ قم ،حسن بن ّ
القم ّي ،قم :الزائر1385 ،ش :األولی.
ّ

البخاري ،ديار بكر :املكتبة اإلسالم ّية.
في
ّ
جل ْع ّ
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم ا ُ
1919التاريخ الكبريّ ،
العسقالين) ،حتقيق:
حممد شهاب الدين (ابن حجر
عيل بن ّ
ّ
2020تقريب التهذيب ،أمحد بن ّ
مصطفی عبد القادر عطا ،بريوت :دار الكتب العلم ّية1415 ،هـ :الثانية.
املامقاين ،النجف األرشف:
حممد حسن
الرجال (ط ق) ،عبد اهلل بن ّ
2121تنقيح املقال يف أحوال ِّ
ّ
املطبعة املرتضو ّية 1352 ،هـ.
القم ّي (الشيخ الصدوق) ،تصحيح:
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
2222التوحيد ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
اإلسالمي.
مؤسسة النرش
احلسيني
الس ّيد هاشم
ّ
الطهراين ،قمّ :
ّ
ّ
حممد بن عبد اهلل بن حممد
2323توضيح املشتبه يف ضبط أسامء الرواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهمّ ،
مؤسسة الرسالة1414 ،هـ:
حممد نعيم
القييس
العرقسويس ،بريوتّ :
الدمشقي ،التحقيق ّ
ّ
ّ
ّ
الثانية.
املوسوي
الطويس ،حتقيق :الس ّيد حسن
حممد بن احلسن
ّ
2424هتذيب األحكام ،أبو جعفر ّ
ّ
اخلرسان ،طهران :دار الكتب اإلسالم ّية 1364 ،ش :الثالثة.
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العسقالين ،بريوت :دار الفكر1404 ،هـ:
عيل بن أمحد بن حجر
ّ
2525هتذيب التهذيب ،أمحد بن ّ
األولی.
املز ّي ،حتقيقّ :
بشار عواد معروف،
احلجاج يوسف ّ
الرجال ،أبو ّ
2626هتذيب الكامل يف أحوال ِّ
مؤسسة الرسالة1406 ،هـ :الرابعة.
بريوتّ :

األبطحي ،قم :ابن املؤ ّلف،
حممد عيل
2727هتذيب املقال يف تنقيح كتاب رجال
ّ
النجايش ،الس ّيد ّ
ّ
1417هـ :الثانية.
القم ّي (الشيخ
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
2828ثواب األعامل وعقاب األعامل ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
مهدي الس ّيد حسن اخلرسان ،قم :منشورات الرشيف
حممد
ّ
الصدوق) ،حتقيق :الس ّيد ّ
الريض 1368 ،ش :الثانية.
ّ

حممد باقر
عيل
األردبييل ،حتقيق واستدراك ّ
2929جامع الرواة ورافع االشتباهاتّ ،
ّ
حممد بن ّ
ملكيان ،قم :بوستان كتاب1391 ،ش :األولی.
مؤسسة آل البيت،
النوري
3030خامتة مستدرك الوسائل ،مريزا حسني
ّ
الطربيس ،حتقيقّ :
ّ
مؤسسة آل البيت ،رجب 1415هـ :األولی.
قمّ :
القم ّي (الشيخ الصدوق) ،تصحيح:
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
3131اخلصال ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
اإلسالمي ،ذى القعدة احلرام 1403هـ.
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،قمّ :
حممد حسن رباين ،مشهد :به نرش1382 ،ش :األولی.
3232دانش رجال احلديثّ ،

الغفاري ،طهران :جامعة اإلم��ام الصادق،
عيل أكرب
ّ
3333دراس��ات يف علم ال��دراي��ةّ ،
1369ش :األولی.
الطهراين ،بريوت :دار األضواء،
حممد حمسن آقا بزرك
3434الذريعة إلی تصانيف الشيعةّ ،
ّ
1403هـ :الثالثة.
تقي
3535رجال ابن داوود (القسم ّ
األول منه29-224 :؛ القسم الثاين منهّ ،)225-306 :
ِ
حممد صادق آل بحر العلوم ،النجف
عيل بن داوود احل يّ ّل ،حتقيق :الس ّيد ّ
الدين احلسن بن ّ
األرشف :منشورات مطبعة احليدر ّية1392 ،هـ.
حممد
الواسطي
الغضائري
الغضائري ،أمحد بن احلسني
3636رجال ابن
ّ
ّ
ّ
البغدادي ،حتقيق :الس ّيد ّ
ّ
رضا اجلال ّيل ،قم :دار احلديث1422 ،هـ :األولی.
املياموي كاظم
الربقي ،حتقيق الس ّيد
حممد بن خالد
3737رجال
ّ
ّ
الربقي ،أبو جعفر أمحد بن ّ
ّ
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املوسوي ،طهران :جامعة طهران1383 ،هـ.
ّ

حممد صادق بحر العلوم1404 ،هـ :الثانية،
عيل
3838رجال
اخلاقاين ،حتقيق :الس ّيد ّ
ّ
اخلاقاينّ ،
ّ
اإلسالمي.
قم :مكتب اإلعالم
ّ
اإلصفهاين،
ومي
حممد بن احلسن
3939رجال
الطويس ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،رمضان املبارك 1415هـ األولی.
مؤسسة النرش
ّ
قمّ :
حممد بن عمر بن عبد العزيز ّ
املصطفوي،
ـي ،حتقيق :حسن
ّ
الكش ّ
الكش ،أبو عمرو ّ
4040رجال يّ ّ
مشهد :جامعة مشهد 1390 ،هـ.
ّ
4141رجال
ـي ،مع تعليقات املريداماد
حممد بن عمر بن عبد العزيز
الكش ّ
الكش ،أبو عمرو ّ
يّ ّ
مؤسسة آل البيت1363 ،ش:
مهدي
األسرتآبادي ،حتقيق :الس ّيد
ّ
ّ
الرجائي ،قمّ :
ّ
األولی.
حممد باقر ملكيان ،قم:
عيل بن أمحد بن الع ّباس
4242رجال
النجايش ،حتقيق ّ
ّ
النجايش ،أمحد بن ّ
ّ
مؤسسة بوستان كتاب1436 ،هـ  :األولی.
ّ
حممد حسني
حممد إبراهيم
الكلبايس ،حتقيقّ :
حممد بن ّ
4343الرسائل الرجال ّية ،أبو املعايل ّ
ّ
الدرايتي ،قم :دار احلديث1422 ،هـ :األولی.
املختاري ،قم :مركز
اجلبعي ،حتقيق :رضا
العاميل
4444رسائل الشهيد الثاين ،زين الدين بن أمحد
ّ
ّ
ّ
األبحاث والدراسات اإلسالم ّية1421 ،هـ :األولی.
البابيل ،قم :دار
4545رسائل يف دراية احلديث ،مجاعة من األعالم ،إرشاف :أبو الفضل حافظيان
ّ
احلديث1424 ،هـ :األولی.
األبطحي
املوحد
عيل
4646رسالة يف آل أعني ،أبو غالب
املوسوي ّ
ّ
ّ
ّ
الزراري ،رشح :الس ّيد ّ
حممد ّ
األصفهاين ،قم :مطبعة رباين1399 ،هـ.
ّ
حممد
4747الرعاية يف علم الدراية ،زين الدين بن أمحد
العاميل الشهيد الثاين ،حتقيق :عبد احلسني ّ
ّ
النجفي1408 ،هـ :الثانية.
املرعيش
عيل بقال ،قم :مكتبة آية اهلل العظمی
ّ
ّ
آبادي (املريداماد) ،حتقيق :غالم حسني
احلسيني اإلسرت
حممد باقر
ّ
ّ
4848الرواشح السامو ّيةّ ،
اجللييل ،قم :دار احلديث1422 ،هـ :األولی.
قيرصيه ها ونعمة اهلل
ّ
اخلوانساري،
املوسوي
4949روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات  ،الس ّيد حممد باقر
ّ
ّ
طهران :املطبعة احليدر ّية  1390 ،هـ.
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االصفهاين،
املجليس
عيل
حممد ّ
5050روضة املتّقني يف رشح من ال حيرضه الفقيهّ ،
ّ
ّ
تقي بن مقصود ّ
الطباطبائي،
وعيل پناه االشتهاريى والس ّيد فضل اهلل
املوسوي
حتقيق :الس ّيد حسني
ّ
ّ
الكرماين ّ
ّ
قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور1406 ،هـ :الثانية.
مؤسسة
ِ 5151سيرَ أعالم النبالء،
الذهبي ،حتقيق شعيب األرنؤوط و حسني األسد ،بريوتّ :
ّ
الرسالة1413 ،هـ :التاسعة.
حممد بن سعد ،بريوت :دار صادر.
5252الطبقات الكربیّ ،

الرجائي ،قم :مكتبة آية اهلل
مهدي
الربوجردي ،حتقيق :الس ّيد
عيل
ّ
ّ
ّ
5353طرائف املقال ،الس ّيد ّ
النجفي1410 ،هـ :األولی.
املرعيش
العظمی
ّ
ّ

الطالقاين ،النجف األرشف :منشورات
حممد حسن آل
5454عمدة الطالب ،ابن عنبة ،تصحيحّ :
ّ
املطبعة احليدر ّية1380 ،هـ :الثانية.
اإلسالمي1417 ،هـ :األولی.
النراقي ،قم :مكتب اإلعالم
5555عوائد األ ّيام ،أمحد
ّ
ّ

القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
5656عيون أخبار الرضاّ ،
حممد بن ّ
األعلمي للمطبوعات1404 ،هـ.
مؤسسة
تصحيح حسني
ّ
األعلمي ،بريوتّ :
ّ
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،شعبان
حممد بن احلسن
الطويس ،قمّ :
5757ال َغيبة ،أبو جعفر ّ
ّ
1411هـ :األولی.
البغدادي ،حتقيق :رضا جتدّ د ،طهران.1971 ،
5858فهرست ابن النديم ،ابن النديم
ّ

الطباطبائي،
الطويس ،تصحيح :السيد عبد العزيز
حممد بن احلسن
ّ
5959الفهرست ،أبو جعفر ّ
ّ
الطباطبائي1420 ،هـ :األولی.
قم :مكتبة املح ّقق
ّ
حممد
مهدي بن مرتضی بحر العلوم
حممد
ّ
الطباطبائي ،حتقيقّ :
ّ
الرجالية ،الس ّيد ّ
6060الفوائد ِّ
صادق بحر العلوم ،طهران :مكتبة الصادق1363 ،ش :األولی.
اإلسالمي1419 ،هـ :األولی.
مؤسسة النرش
تقي
ّ
ّ
التسرتي ،قمّ :
حممد ّ
6161قاموس الرجالّ ،

الغفاري ،طهران :دار
عيل أكرب
حممد بن يعقوب بن إسحاق
ّ
ّ
6262الكايفّ ،
الكليني ،تصحيحّ :
الكتب اإلسالم ّية 1363 ،ش :اخلامسة.
مؤسسة نرش
ومي ،قمّ :
القم ّي ،حتقيق :جواد الق ّي ّ
حممد بن قولويه ّ
6363كامل الزيارات ،جعفر بن ّ
الفقاهة ،عيد الغدير 1417هـ :األولی.
القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
6464كامل الدين ومتام النعمةّ ،
حممد بن ّ
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حمرم احلرام 1405هـ.
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
اإلسالميّ ،
ّ
الغفاري ،قمّ :
تصحيحّ :

6565كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،مصطفى بن عبد اهلل الشهري بحاجي خليفة،
يب.
النجفي
مع مقدّ مة آلية اهلل الس ّيد شهاب الدين
املرعيش ،بريوت :دار إحياء الرتاث العر ّ
ّ
ّ
اجلزري ،بريوت :دار صادر.
عز الدّ ين ابن األثري
6666اللباب يف هتذيب األنسابّ ،
ّ

حممد باقر ملكيان ،طهران :دار
حممد جعفر رشيعتمدار اإلسرت
ّ
ّ 6767
آبادي ،حتقيق ّ
لب اللبابّ ،
األسوة 1388 ،ش :األولی.
السيوطي ،بريوت :دار صادر
لب اللباب يف حترير األنساب ،جالل الدين عبد الرمحن
ّ 6868
ّ

امل�صري ،قم :نرش أدب احلوزة،
اإلفريقي
حممد بن مكرم ابن منظور
ّ
ّ
6969لسان العربّ ،
1405هـ :األولی.
األعلمي1390 ،هـ.
مؤسسة
عيل بن حجر
ّ
العسقالين ،بريوتّ :
ّ
7070لسان امليزان ،أمحد بن ّ

العلوي
عيل
ّ
عيل بن َّ
حممد بن ّ
7171املجدي يف أنساب الطالبيني ،الس ّيد نجم الدين أبو احلسن ّ
املرعيش ،قم:
الدامغاين ،إرشاف :الس ِّيد حممود
املهدوي
النسابة (ق 5هـ) ،حتقيق د .أمحد
ّ
َّ
ّ
ّ
النجفي1409 ،هـ :األوىل.
املرعيش
مكتبة آية اهلل العظمی
ّ
ّ
اإلصفهاين،
القهبائي ،تصحيح ضياء الدين العلاّ مة
زكي الدين عناية اهلل
ّ
7272جممع الرجالّ ،
ّ
مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان1384 ،هـ.
قمّ :
احلسيني املحدّ ث،
الربقي ،تصحيح :الس ّيد جالل الدين
حممد بن خالد
ّ
ّ
7373املحاسن ،أمحد بن ّ
طهران :دار الكتب اإلسالم ّية1370 ،هـ.
احلل)،
7474خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،أبو منصور احلسن بن يوسف بن ّ
املطهر (العلاّ مة يّ ّ
اإلسالمي ،ذي القعدة 1413هـ :الثانية.
مؤسسة النرش
ّ
قمّ :
اإلسالمي1411 ،هـ :الثانية.
مؤسسة النرش
ّ
احلل ،قمّ :
7575مستطرفات الرسائر ،ابن إدريس يّ ّ

املازندراين ،النجف األرشف :املطبعة
الرسوي
عيل بن شهرآشوب
ّ
7676معامل العلامءّ ،
ّ
حممد بن ّ
احليدر ّية 1380 ،هـ.
القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
7777معاين األخبار ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
اإلسالمي1379 ،هـ.
مؤسسة النرش
تصحيح عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،قمّ :
البغدادي ،بريوت :دار إحياء الرتاث
الرومي
احلموي
7878معجم البلدان ،ياقوت بن عبد اهلل
ّ
ّ
ّ
يب 1399 ،هـ.
العر ّ
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اخلوئي1413 ،هـ:
7979معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات ال��رواة ،الس ّيد أبو القاسم
ّ
اخلامسة.
املامقاين ،قم :مطبعة مهر1411 ،هـ :األولی.
حممد رضا
8080معجم الرموز واإلشاراتّ ،
ّ

8181معجم قبائل العرب القديمة واحلديثة ،عمر رضا كحاله ،بريوت :دار العلم للماليني،
1388هـ :الثانية.
حممد رضا جديدي نژاد ،قم :دار احلديث1424 ،هـ :الثانية.
8282معجم مصطلحاتّ ،

مؤسسة آل البيت،
حممد رضا
8383مقباس اهلداية ،عبد اهلل
املامقاين ،قمّ :
املامقاين ،حتقيقّ :
ّ
ّ
 1411هـ.
الشهرزوري ،حتقيق أبو عبد الرمحن صالح بن
8484مقدّ مة ابن الصالح ،عثامن بن عبد الرمحن
ّ
حممد بن عويضة1416 ،هـ :األولی.
ّ
مؤسسة آل البيت ،قم:
احلل ،الس ّيد عبد العزيز
الطباطبائي ،إعدادّ :
ّ
8585مكتبة العلاّ مة يّ ّ
شوال 1416هـ :األولی.
مؤسسة آل البيتّ ،
ّ
املجليس ،حتقيق :الس ّيد
تقي
حممد ّ
حممد باقر بن ّ
8686مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبارّ ،
ّ
النجفي1406 ،هـ.
املرعيش
الرجائي ،قم :مكتبة آية اهلل العظمی
مهدي
ّ
ّ
ّ
ّ
العاميل ،قم:
العلوي
8787مناهج األخيار يف رشح االستبصار ،الس ّيد أمحد بن زين العابدين
ّ
ّ
اإلسامعيليان.
القم ّي (الشيخ الصدوق)،
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
8888من ال حيرضه الفقيه ،أبو جعفر ّ
حممد بن ّ
اإلسالمي ،الثانية.
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
ّ
الغفاري ،قمّ :
تصحيحّ :
مؤسسة
احلائري
حممد بن إسامعيل
ّ
املازندراين ،قمّ :
8989منتهی املقال يف أحوال الرجال ،أبو عيل ّ
ّ
آل البيت 1416 ،هـ.
البجاوي ،بريوت :دار
حممد
حممد بن أمحد بن عثامن
ّ
الذهبي ،حتقيق :عيل ّ
ّ
9090ميزان االعتدالّ ،
املعرفة 1382هـ :األولی.
الكاشاين ،بتصحيح اسپرنگر ومولوي عبد
حممد بن حمسن علم اهلدى
9191نضد اإليضاحّ ،
ّ
احلق ومولوي عبد القادر ،كلكتة 1271 ،هـ.
ّ

مؤسسة
احلسيني
9292نقد الرجال ،الس ّيد مصطفی
مؤسسة آل البيت ،قمّ :
التفريش ،حتقيقّ :
ّ
ّ
آل البيت ،شوال 1418هـ :األولی.
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الغرباوي ،قم :نرش املشعر.
9393هناية الدراية ،الس ّيد حسن الصدر ،حتقيق :ماجد
ّ

األصفهاين،
الكاشاين) ،حتقيق :ضياء الدين العلاّ مة
الكاشاين (الفيض
حممد حمسن
9494الوايفّ ،
ّ
ّ
ّ
عيل.
اإلصفهان :مكتبة اإلمام أمري املؤمنني ّ
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فهر�س املحتويات
األول :يف َاهل ْمزَة
الفصل َّ

9

11

األول :إبراهيم
الباب ّ
ُ

19

الباب الثاين :إسامعيل

الباب الثالث :إسحاق

25

الباب اخلامسُ :أم َّية

49

33

الباب الرابع :أمحد

51

الباب السادس :يف اآلحاد
الفصل الثاين :يف الب ِ
اء
َ

55
57

األول :بكر
الباب َّ

الباب الثاينَّ :
بشار

61
63

الباب الثالث :يف اآلحاد

65

الفصل الثالث :يف التاء

69

الفصل الرابع :يف الثاء

73

الفصل اخلامس :يف اجليم

75

األول :جعفر
الباب ّ

الباب الثاين :يف اآلحاد

79

األول :احلسن
الباب ّ

83

81

الفصل السادس :يف احلاء

97

الباب الثاين :احلسني
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الباب الثالث :احلارث

105

[الباب اخلامس] :يف احلكم

109

الباب الرابعَ :ح ْفص

107
111

الباب السادس :يف اآلحاد

115

الفصل السابع :يف اخلاء

117

األول :خلف
الباب َّ

119

الباب الثاين :خالد

الباب الثالث :يف اآلحاد

121

األول :داود
الباب َّ

125

123

الفصل الثامن :يف الدال

الباب الثاين :يف اآلحاد

127

األول :رزين
الباب ّ

131

129

الفصل التاسع :يف الراء

الباب الثاين :يف اآلحاد

133

األول :زيد
الباب ّ

137

135

الفصل العارش :يف الزاي

139

الباب الثاين :زياد

145

الباب الثالث :زكريا

147

الباب الرابع :يف اآلحاد

149

الفصل احلادي عرش :يف السني

151

األول :سليامن
الباب ّ

155

الباب الثاين :سعد

157

الباب الثالث :سعيد

159

الباب الرابع :سلمة
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161

الباب اخلامس :سامل

165

الباب السادس :سفيان

167

الباب السابع :يف اآلحاد

173

الفصل الثاين عرش :يف الشني

الفصل الثالث عرش :يف الصاد

177

الباب الثاين :يف اآلحاد

183

179

األول :صالح
الباب َّ

185

الفصل الرابع عرش :يف الضاد

189

الفصل اخلامس عرش :يف الطاء

193

الفصل السادس عرش :يف العني

195

عيل
الباب ّ
األولّ :
الباب الثاين :عبد اهلل

211

الباب الثالث :عبد الرمحن

223

الباب اخلامس :عبد العزيز

229

الباب السابع :عمرو

235

227

الباب الرابع :عبد امللك

231

الباب السادس :عمر

239

الباب الثامن :عيسى

241

الباب التاسع :عامر

243

الباب العارش :عط ّية

245

الباب احلادي عرش :ع ّباد

247

الباب الثاين عرش :يف اآلحاد

257

الفصل السابع عرش :يف الغني

263

الفصل الثامن عرش :يف الفاء
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265

األول :الفضل
الباب ّ

الباب الثاين :يف ُف َضيل

267
269

الباب الثالث :يف اآلحاد

273

الفصل التاسع عرش :يف القاف

275

األول :يف القاسم
الباب ّ

281

الباب الثاين :قيس

283

الباب الثالث :يف اآلحاد

الفصل العرشون :يف الكاف

285

الباب الثاين :يف اآلحاد

289

287

األول :كثري
الباب ّ

291

الفصل احلادي والعرشون :يف الالم

295

الفصل الثاين والعرشون :يف امليم

297

حممد
الباب ّ
األول :يف ّ

325

الباب الثاين :موسى

مفضل
الباب الثالثّ :

329

الباب اخلامس :معلىّ	

333

331

الباب الرابع :منصور

الباب السادس :منذر

337

الباب الثامن :يف اآلحاد

341

339

الباب السابع :مقاتل

الفصل الثالث والعرشون :يف النون

347

الفصل اخلامس والعرشون :يف اهلاء

355

351

الفصل الرابع والعرشون :يف الواو

357

األول :هارون
الباب ّ
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359

الباب الثاين :يف اآلحاد

363

الفصل السادس والعرشون :يف الياء

365

األول :حييى
الباب ّ

373

الباب الثاين :يزيد

الباب الثالث :يوسف

375

الباب اخلامس :يف اآلحاد

379

377

الباب الرابع :يونس

381

الفصل السابع والعرشون :يف الكنى
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الفائدة العارشة

497

النجايش]
[الطريق إلی
ّ
الكش]
[الطريق إلی يِّ ّ
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