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مقدمة التحقيق

حمّمد  واملرسلني  األنبياء  أرشف  علی  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هللِ  احلمُد 
خاتم النبّيني وآله الطاهرين الطّيبني، والّلعن علی أعدائهم أمجعني إلی يوم الدين.

الرجال كتًبا  أّلف قدماء علامء اإلمامّية- زاد اهلل رشفهم- يف حقل  ا بعد؛ فقد  أمَّ
السنني  مرور  يف  الشديد-  األسف  مع  وُتِلفت-  إلينا،  تصل  مل  أكثرها  أّن  إّل  كثرية 

والعصور مع كثرٍي من مصادرنا األخرى.

وأّما املصادر التي وصلت إلينا)))، فهي- بحسب الرتيتب الزمانـّي-:

1. رجال الكّشّ
الشيخ اجلليل  ، وكان هذا  الكّشّ العزيز  تأليف أيب عمرو حمّمد بن عمر بن عبد 

معارًصا للشيخ الكلينّي، ويعدُّ يف طبقته.

إّن اخلصوصّية املائزة هلذا الكتاب من سائر ما ُأّلف يف هذا املضامر، نقل الروايات 
واة التي يقدر القارئ- باإلمعان فيها- علی متييز الثقة من الضعيف، إّل  املربوطة بالرُّ
، وكذا ُبْعُده عِن األوساط العلمّية، أوقعه  أّن أكثر رواياته ضعيفة بجهالة مشايخ الكّشّ

يف اشتباهات، كام أشار إليها النجايّش))).

ـّي، فراِجع. ))) وقد بحثنا عنها بالتفصيل يف كتابنا املباين الرجاليَّة للعاّلمة احِللِّ
))) رجال النجاشـّي، الرقم: 8)0).
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الذي  هو  األعصار  هذه  يف  منه  واملوجود  الكتاب  هذا  من  إلينا  الواصل  إّن  ثّم 
اخترصه الشيخ الطويّس.

2. فهرس النََّجايّش
وقد يعّب عنه اليوم بـ)رجال النجايّش(، تأليف الشيخ أيب العّباس أمحد بن عيّل بن 

أمحد بن العّباس النجايّش األسدّي.

وقد أّلف هذا الشيخ كتابه جلمع أصحاب املصنِّفني فقط؛ فهو ل يذكر إّل َمن له 
.كتاب، ثّم يذكر طريقه إليه. وهو يف هذا عىل منوال فهرست الشيخ الطويّس

3. رجال الشيخ
 ،تأليف الشيخ حمّمد بن احلسن الطويّس، فإّنه قد مجع يف كتابه أصحاب النبّي

واألئّمة حسب ترتيب عصورهم.

منافًقا،  أو  كان  مؤمنًا  عنهم  روی  ومن  أصحاهبم،  استقصاء  رجاله  يف  أراد  فهو 
إماميًّا كان أو عاميًّا؛ فعّد اخللفاء ومعاوية وعمرو بن العاص ونظراءهم من أصحاب 
املؤمنني، وعّد  أمري  زياد من أصحاب  بن  اهلل  عبيد  وابنه  أبيه  بن  زياد  النبّي، وعّد 

منصور الدوانيقّي من أصحاب الصادق من دون ِذكر يشء فيهم))).

.ومع ذلك كّله فلم يأِت بكلِّ الصحابِة، ول بكلِّ أصحاب األئّمة

4. فهرس الشيخ:
فهو موضوع لذكر األصول، واملصنَّفات، وذكر الطرق إليها غالًبا، وهذا كفهرس 

النجايّش من حيث املنهج والرتتيب.

))) قاموس الرجال: )/9).
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5. رجال الربقّي
إلی   النبّي أصحاب  أسامء  فيه  أتت  الشيخ-  كرجال   - للبقيِّ الرجال  كتاب 

احلّجة صاحب الزمان، ول يوجد فيه أّي تعديل وترجيح.

6. فهرس الشيخ منتجب الدين
بن  اهلل بن احلسن بن احلسني بن احلسن بن احلسني بن عيّل  تأليف عيّل بن عبيد 

بابويه.

وهذا الفهرس كالذيل لفهرس الشيخ علی غراره بأْن يشتمل علی أسامي املؤّلفني 
ومؤّلفاهتم واحًدا بعد واحٍد.

7. معامل العلامء يف فهرس كتب الشيعة وأسامء املصنيِّفني
تأليف حمّمد بن عيّل بن شهرآشوب املازندرايّن، وهذا الفهرس- كفهرس الشيخ 

منتجب الدين- تكملة لفهرس الشيخ الطويّس.

ثّم من بعد ذلك تصل النوبة إلی هذا الكتاب املاثل بني يديك عزيزنا القارئ، أعني 
، فنحن نبحث يف املقام- بعون اهلل امللك الوّهاب-  ّ كتاب خلصة األقوال للعّلمة احِلليِّ

عن الكتاب وخصائصه يف ضمن ثلثة فصول:

الفصل األّول: دراسة يف خالصة األقوال

الفصل الثاين: جهود يف خالصة األقوال

الفصل الثالث: حتقيق الكتاب وعملنا حوله
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درا�صة يف خال�صة الأقوال

والبحث يف هذا الفصل- وهو يف ضمن ثامنية أمور- حول كتاب خالصة األقوال 
نفسه، كاسمه وموضوعه وترتبيه و...

الأمر الأّول: ا�صم الكتاب

)رجال  بعنوان:   العلوم بحر  آل  صادق  حمّمد  السّيد  باهتامم  الكتاب  ُطبع  قد 
أّي  الترصيح بذلك يف  التسامح؛ لعدم  باب  أّنه سهٌو، ومن  (، ول ريَب  ّ احِليلِّ العاّلمة 

مصدٍر.

وكيف كان، كثرًيا ما يعّب عنه بـ)اخلالصة()))، أو بـ)خالصة األقوال()))، وهذا أمر 

))) علی سبيل املثال لحظ: كنز الفوائد يف حل مشكالت القواعد: 9/3)7، رسائل الكركّي: 
46/3، روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان: )/90)، فوائد القواعد: 5، مسالك األفهام: 
8/7))، ))/80، جممع الفائدة والبهان: )/57)، )/66)، )/7))، مدارك األحكام: 
)/65)، )/355، 7/3)4، مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار: )/)4، )/89، )/7)، 
)/96، 34/3، كشف اللثام: )/)))، احلدائق النارضة: )/69)، 33/3، 0/5)، غنائم 
األيام: )/)33، 8/4))، مفتاح الكرامة: 3)/86)، 5/)3)، رياض املسائل: 0)/)9، 
 ،35/6 89/5)؛   ،8/4  ،(8/( الكالم:  جواهر   ،374/(9 الشيعة:  مستند   ،(03/(4

وسائل الشيعة: 47/30)، خامتة مستدرك الوسائل: )/7)، )/385، 50/3). 
))) الرعاية يف علم الدراية: 80)، تعليقة أمل اآلمل: 8))، الفوائد الرجالّية للكجورّي: 50)،= 
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رائج يف التعبري عن الكتب التي ُكتبت أسامؤها بجزأين )مقطعني(.

إّل أّنه قِد اختلفِت املصادر يف ضبط اجلزء الثاين من اسم هذا الكتاب، بعد اّتفاقها 
علی ضبط اجلزء األّول منه:

أ. خالصة األقوال يف أحوال الرجال))).

ب. خالصة األقوال يف معرفة علم الرجال))).

ج. خالصة األقوال يف علم الرجال)3).

د. خالصة األقوال يف معرفة أحوال الرجال)4).

هـ. خالصة األقوال يف معرفة أسامء الرجال)5).

به  رّصح  كام  الرجال«،  معرفة  يف  األقــوال  »خالصة  اسمه:  يف  الصحيح  ولكّن 
بأيدينا علی ذلك-  التي  اخلّطّية  النسخ  اّتفقِت  الكتاب- وقد  نفسه يف مقّدمة  العاّلمة 

وكذا يف بعض مؤّلفاته األخرى)6).

وإّنه قد رّصح بذلك كثرٌي من األعالم)7).

=سامء املقال يف علم الرجال: )/0)). 
))) الفوائد الرجالّية لبحر العلوم: )/77). 

))) طرائف املقال: )/437.
)3) الذريعة: 6/)8.

)4) الذريعة: 4/7))، الرقم: 040).
)5) الذريعة: ))/4))، الرقم: 6744.

)6) لحظ: إرشاد األذهان: )/99؛ خمتلف الشيعة: )/94).
)7) وعلی سبيل املثال لحظ: أمل اآلمل: )/85، مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 43)، كشف احلجب 
 ،((8/( األعالم:   ،(84/( العارفني:  هدّية   ،433/( املكنون:  إيضاح   ،(06 واألستار: 

معجم املؤلفني: 303/3، أعيان الشيعة: 406/5. 
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الأمر الثاين: مو�صوع الكتاب

 خالصة ما يف املصادر الرجالّية  ّ هو كتاب خمترص ذكر فيه مصنِّفه العاّلمة احِليلِّ
من اجلرح والتعديل حول الرواة.

األحكام  أساس  من  الــرواة  بحال  العلم  »إنَّ  الكتاب:  مقّدمة  يف  العاّلمة  قال 
الرشعّية، وعليه تبتنى القواعد السمعّية، جيب عىل كلِّ جمتهٍد معرفته وعلمه، ول يسوغ 
األئّمة  والروايات عن  النبوّية  األخبار  أكثر األحكام مستفادة من  إذ  تركه وجهله؛  له 
إليهم،  الطريق  معرفة  من  بدَّ  فال  التحّيات-  وأكرم  الصلوات  أفضل  عليهم  املهدّية- 
حيث روى مشاخينا عن الثقة وغريه، ومن يعمل بروايته، ومن ل جيوز العتامد عىل 

نقله.

فدعانا ذلك إىل تصنيِف خمترٍص يف بيان حال الرواة ومن ُيعتمد عليه، ومن ُترتك 
روايته، مع أّن مشاخينا السابقني- رضوان اهلل عليهم أمجعني- صنّفوا كتًبا متعّددة يف هذا 
الفّن، إّل أّن بعضهم طّول غاية التطويل مع إمهال احلال يف ما نقله، وبعضهم اخترص 
غاية الختصار، ومل يسلك أحد النهج الذي سلكناه يف هذا الكتاب، ومن وقف عليه 

عرف منزلته وقدره ومتّيزه عاّم صنّفه املتقّدمون«))).

ثّم إّن الكتاب، وإن كان موضوعه اجلرح والتعديل، ونحوه من املباحث، إّل أّن 
العاّلمة قد يذكر يف الكتاب عن ضبط أسامء الرواة؛ فعلی سبيل املثال لِحظ:

ُنَعيم- بضّم النون وفتح العني غري املعجمة، وإسكان الياء املنّقطة  أ. إبراهيم بن 
املعجمة  غري  الصاد  بفتح  ّباح،  الصَّ أبا  يكنّى:  الكنايّن...  العبدّي  نقطتان-  حتتها 

وتشديدها، وتشديد الباء املنّقطة حتتها نقطة))).

.خالصة األقوال، مقّدمة العاّلمة (((
))) خالصة األقوال، الرقم: ). 
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ب. إبراهيم، أبو رافع، بالراء غري املعجمة والفاء، والعني غري املعجمة))).

املخّففة،  والالم  املكسورة،  نقطه  حتتها  املنّقطة  بالباء  الباِلد،  أيب  بن  إبراهيم  ج. 
والدال غري املعجمة.))).

د. إبراهيم بن رجاء- بالراء غري املعجمة، واجليم- اجلَْحَدرّي، باجليم املفتوحة، 
واحلاء غري املعجمة الساكنة، والدال غري املعجمة املفتوحة، والراء غري املعجمة)3).

هـ. إبراهيم بن سليامن بن أيب داحة، بالدال غري املعجمة، واحلاء غري املعجمة)4).

املنّقطة  والياء  املعجمة،  باحلاء غري  بن حّيان-  اهلل  عبد  بن  بن سليامن  إبراهيم  و. 
حتتها نقطتان املشددة، والنون بعد األلف- النِّهمّي- بكرس النون وإسكان اهلاء، بطن 
 من مهدان بإسكان امليم والدال غري املعجمة، والنون بعد األلف- اخلّزاز، باخلاء املعجمة 

والزاي بعدها وبعد األلف)5).

بعضها  ولكن  رجــاًل،   )(700( يبلغ  ما  ــر  ِذك عىل  حيتوي  فهو  كــان   وكيف 

مكّرٌر.

الأمر الثالث: ترتيب الكتاب

إّن العاّلمة بنّي ترتيب الكتاب يف املقّدمة بقوله:

»رّتبته عىل قسمني وخامتة:

))) خالصة األقوال، الرقم: ). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 4. 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 7. 
)4) خالصة األقوال، الرقم: 8. 

)5) خالصة األقوال، الرقم: )). 
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األّول: يف َمن أعتمد عىل روايته، أو يرتّجح عندي قبول قوله.

الثاين: يف َمن تركت روايته، أو توّقفت فيه.

ورّتبُت كلَّ قسٍم عىل حروف املعجم للتقريب، والتسهيل«))).

ثّم إّنه راعی الرتتيب اهلجائّي يف تنظيم العناوين، إّل أّنه رّتب عناوين الكتاب 
حسب احلرف األّول من السم فقط)))، من دون الثاين والثالث، فهو يذكر يف حرف 
وهكذا  األّول،  احلرف  بعد  ما  إىل  يلتفت  ول  احلرف،  هبذا  اسمه  يبدأ  من  مثاًل  الباء 

بالنسبة لبقية احلروف.

علی  وإسحاَق  إسحاق،  علی  وإسامعيَل  إسامعيل،  علی  إبراهيَم  قّدم  فألجله 
إدريس، وأمحَد علی أبان، وبشرًيا علی بسطام، وبسطام علی بريد، وجعفًرا علی جابر، 

ومحزَة علی احلارث، ومّحاًدا علی حارثة، وحيدًرا علی حفص، و...

وهذه الطريقة- مع أّنا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف احلرف الثاين 
والثالث، وهكذا يف بقّية احلروف- توجب صعوبة األمر- نسبيًّا- للذي يريد أن يعثر 

عىل عنوان معنّي.

وألجله قد قام مجاعة- كام سيأيت عن قريب- برتتيب هذا الكتاب.

الأمر الرابع: تاريخ تاأليف الكتاب

قد ذكر العاّلمة تاريخ تأليف الكتاب يف موضعني من الكتاب:

))) خالصة األقوال، مقّدمة العاّلمة.
قباًل يف كتاب اجليم أليب  الرتتيب اهلجائّي، وإّنام هي موجودة  بدًعا يف  الطريقة ليست  ))) وهذه 
عمرو الشيبايّن املتوّف 06)هـ، إذ رّتب معجمه اجليم- وهو يف لغة العرب بمعنى الديباج- عىل 

هذه الطريقة. د. عيّل األعرجّي.
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يف  املطلب  منتهی  »كتاب  ومصنّفاته-:  كتبه  ِذكر  مقام  يف  ففيه-  نفسه،  ترمجة  أ. 
ورّجحنا  الفقه،  يف  املسلمني  مذاهب  مجيع  فيه  ذكرنا  مثله،  يعمل  مل  املذهب،   حتقيق 
إىل هذا  منه  تعاىل، عملنا  اهلل  إن شاء  يتّم  فيه،  إبطال حجج من خالفنا  بعد  نعتقده  ما 

التاريخ- وهو شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وسّتامئة- سبعة جمّلدات«))).

ب. ترمجة الرشيف املرتضی، ففيه: وله مصنَّفات كثرية ذكرناها يف الكتاب الكبري، 
وبكتبه استفادت اإلمامّية منذ زمنه- رمحه اهلل تعالی- إىل زماننا هذا، وهو سنة ثالث 
وتسعني وستامئة، وهو ركنهم ومعّلمهم- قّدس اهلل روحه وجزاه عن أجداده خرًيا))).

 يف علم  ّ ثّم الظاهر أّن كتاب اخلالصة هذا هو أوسط كتاب أّلفه العاّلمة احِليلِّ
الرجال، حيث إّنه أّلف إيضاح الشتباه بعده بأربعة عرش سنة تقريًبا)3).

ّ يف علم الرجال- كان  وإنَّ تأليف كشف املقال- وهو أكب تصنيف للعاّلمة احِليلِّ
قبلهام؛ إذ أحال فيهام إليه، واهلل أعلم.

الأمر اخلام�س: م�صادر خال�صة الأقوال

مباين  فيام حّررنا حول  الرجالّية    ّ احِليلِّ العاّلمة  بالتفصيل عن مصادر  بحثنا  قد 
، إّل أّن ها هنا مجلة من املسائل حول املصادر الرجالّية يرتبط البحث فيها  ّ العاّلمة احِليلِّ

بخالصة األقوال خاّصًة.

فنقول- ومن اهلل نستمّد التوفيق واهلداية-

))) خالصة األقوال، الرقم: 74).

))) خالصة األقوال، الرقم: 533.
)3) قد انتهى من تأليف خالصة األقوال سنة 693 ه ، بينام انتهى من تأليف إيضاح الشتباه سنة 

707هـ. 



(9

إّن مصادر العاّلمة يف تأليف خالصة األقوال علی قسمني:

القسم األّول: املصادر املوجودة.

القسم الثاين: املصادر املفقودة.

أّما القسم األّول، فهي:

.1. كتب الشيخ الطويّس

وهذا تارًة من فهرسته، كام يف ترمجة:

أ. إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حّيان))).

ب. أمحد بن عمر احلالل))).

ج. احلسن بن عيّل بن أيب عقيل)3).

وتارًة أخری يف رجاله، كام يف ترمجة:

أ. إبراهيم بن عيّل الكويّف)4).

ب. احلسن بن محزة بن عيّل بن عبد اهلل)5).

ج. أمحد بن عبد الواحد بن أمحد البّزاز)6).

))) خالصة األقوال، الرقم: )).

))) خالصة األقوال، الرقم: 69.
)3) خالصة األقوال، الرقم: 30). 

)4) خالصة األقوال، الرقم: 6).
)5) خالصة األقوال، الرقم: 9)).
)6) خالصة األقوال، الرقم: ))).
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د. احلسن بن احلسني اللؤلؤّي))).

وتارًة ثالثًة ينقل عن كتاب الغيبة؛ فالحظ أنموذًجا منها يف ترمجة:

أ. حمّمد بن عيّل بن بالل))).

ب. نرص بن قابوس)3).

وإّن الفائدة السادسة- وهي للوكالء املذمومني- كّلها من هذا الكتاب.

وهكذا األمر يف الفائدة السابعة، وهي للوكالء املمدوحني.

واجلدير بالذكر أّن العاّلمة يف البحث عن املفردات الرجالّية مل ينقل مصدره حينام 
ينقل عن الشيخ إّل إذا كان املصدر كتاب الغيبة.

، بل إّنه من  ثّم إّن ما نقله العاّلمة عن الكّشّ ليس من أصل كتاب رجال الكّشّ
 فال بدَّ من ذكره يف كتب الشيخ الطويّس ، كتاب اختيار الشيخ من رجال الكّشّ
التي ينقل عنها العاّلمة يف خالصة األقوال، إّل أّنه- ومن باب التسامح- ذكرناه بعنوان 

مستقّل.

2. فهرست النجايّش: املشتهر اليوم بـ)رجال النجايّش(.

قد ينقل العاّلمة عنه يف تراجٍم كثريٍة، وقد رّصح بأخذه منه يف بعض املوارد، كام 
هو احلال يف ترمجة:

أ. إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حّيان)4).

))) خالصة األقوال، الرقم: )3).
))) خالصة األقوال، الرقم: 4)8. 

)3) خالصة األقوال، الرقم: 045). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: )).
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ب. إبراهيم بن عمر الياميّن الصنعايّن))).

ج. أمحد بن حمّمد بن عمران بن موسى))).

د. أمحد بن عيّل بن العّباس بن نوح السريايّف)3).

هـ. أمحد بن عبد الواحد بن أمحد البّزاز)4).

و. بشار بن يسار الضبيعّي)5).

ز. جابر بن يزيد)6).

ح. جعفر بن بشري)7).

3. رجال الربقّي.

اجلرح  نصوص  فيه  ليس  حقيقًة-  الطبقات  كتاب  وهو  البقّي-  رجال  إّن 
بالنسبة إلی سائر   -العاّلمة اليسري؛ فألجله مل ينقل عنه  النذر  إّل  والتعديل 

املصادر الرجالّية األربعة املوجودة- إّل القليل.

فإليك الرتاجم التي ينقل العاّلمة فيها عن رجال البقّي:

أ. داوود بن أيب زيد)8).

))) خالصة األقوال، الرقم: 5). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 08). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 0)). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: ))). 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 68). 
)6) خالصة األقوال، الرقم: 3)). 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 90). 
)8) خالصة األقوال، الرقم: 390. 
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ب. سليامن بن خالد بن دهقان بن نافلة))).

ج. ُسَوْيد بن َغَفلة اجلعفّي))).

د. فضيل بن حمّمد بن راشد)3).

وإّن العاّلمة يف الفصل الثامن والعرشون من القسم األّول نقل شطًرا وافًرا منه، 
وهم رجال ذكرهم البقّي، بعنوان:

( ..أصفياء أمري املؤمنني

( ..أولياء أمري املؤمنني

خواّص أمري املؤمنني من مرض.. 3

أصحاب أمري املؤمنني من ربيعة.. 4

أصحاب أمري املؤمنني من اليمن.. 5

6 ..املجهولني من أصحاب أمري املؤمنني

وعددهم قريب من السبعني رجاًل.

. 4. رجال الكّشّ

؛ بل أغلب الروايات التي نقلها يف  قد أكثر العاّلمة النقل عن رجال الكّشّ
خالصة األقوال حول الرجال ليس هلا مصدر إّل هذا الكتاب.

ولحظ مجلة ممّا أخذه العاّلمة من هذا الكتاب يف ترمجة:

))) خالصة األقوال، الرقم: 444. 
))) خالصة األقوال، الرقم: 474. 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 766. 
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أ. إبراهيم بن مهزيار))).

ب. إبراهيم بن حمّمد اهلمذايّن))).

ج. إبراهيم بن عبدة)3).

كويّن)4). د. إسامعيل بن ِمْهران السَّ

هـ. إسامعيل بن اخلّطاب)5).

و. أمحد بن إسحاق الرازّي)6).

ز. أمحد بن عائذ األمحيّس)7).

ح. أمحد بن إبراهيم املراغّي)8).

ط. أمحد بن محزة)9).

ي. أبان بن عثامن األمحر)0)).

))) خالصة األقوال، الرقم: 7). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 3). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 4). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: 34. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 49. 
)6) خالصة األقوال، الرقم: )7. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 93. 
)8) خالصة األقوال، الرقم: 94. 
)9) خالصة األقوال، الرقم: 95. 

)0)) خالصة األقوال، الرقم: ))). 
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5. كتب الشيخ الصدوق.

قد نقل العاّلمة عن الشيخ الصدوق يف موارَد قليلٍة))).

من  كتاب  مشيخة  عن  واحٍد-  موضٍع  يف  إّل  اجلميع  يف  بل  األكثر-  يف   وهذا 

ل حيرضه الفقيه، كام يف ترمجة:

أ. إبراهيم بن أيب البالد))).

ب. احلكم بن حكيم الصرييّف)3).

ج. مُحَْيد بن امُلَثنَّی الِعْجيّل الكويّف)4).

ّقّي)5). د. داوود بن كثري الرَّ

هـ. عبد العظيم بن عبد اهلل بن عيّل بن احلسن)6).

و. عبد امللك بن أعني)7).

ز. عيّل بن حّسان الواسطّي)8).

))) نعم، قد ينقل عنه يف موراد ُأخر إّل أّنـها بواسطة فهرست الشيخ أو النجاشـّي، كام يف ما نقل 
عنه يف ترمجة حمّمد بن أمحد بن حييی يف مسألة مستتثنيات نوادر احلكمة، وهكذا يف ما نقل عنه 

ترمجة زيد الزراد وزيد النريّس.
))) خالصة األقوال، الرقم: 4. 

)3) خالصة األقوال، الرقم: 345. 
)4) خالصة األقوال، الرقم: 339. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 387. 
)6) خالصة األقوال، الرقم: 754. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 660. 
)8) خالصة األقوال، الرقم: 540. 
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ح. عيسى بن أيب منصور شلقان))).

ثّم إّن العاّلمة يف مورد واحد نقل عن الصدوق، ومل نجد املنقول إّل يف كتاب 
كامل الدين، وهذا يف ترمجة أمحد بن زياد بن جعفر اهلمذايّن))).

6. كتب الكلينّي.

إّن العاّلمة نقل الفائدة الثالثة من خامتة خالصة األقوال، وهي التي ُعقدت لبيان 
 املراد من قول الكلينّي يف صدر أسانيد كتاب الكايف: »عّدة من أصحابنا«، عن 

الكلينّي.

ولكن مل ندِر أّن ذلك من أّي كتاب للكلينّي.

بل مل ندِر أّنه منقول من كتبه أم من أقواله الشفهّية التي وصلت إليه من طريق 
.املشايخ

7. معامل العلامء.

وهو تأليف حمّمد بن عيّل بن شهرآشوب الرسوّي املازندرايّن.

كتاب  من  الثاين  القسم  يف  موضعني  يف  الكتاب  هذا  عن  العاّلمة  ينقل  وقد 
خالصة األقوال.

وذلك يف ترمجة:

أ. احلافظ أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصفهايّن)3).

))) خالصة األقوال، الرقم: 706. 
))) خالصة األقوال، الرقم: )0). 

)3) خالصة األقوال، الرقم: )9)).
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ب. أمحد بن عبد امللك املؤّذن))).

وأّما القسم الثاين- أي املصادر املفقودة اليوم- فهي:

1. كتب ابن الغضائرّي.

قد أكثر العاّلمة النقل عن ابن الغضائرّي، والظاهر- كام مّر بالتفصيل يف البحث 
عن مباين العاّلمة الرجالّية- كون أكثر ذلك النقل- بل مجيعه إّل أربعة- نقله 

من كتابه يف الضعفاء.

فالحظ مجلة من ذلك يف ترمجة:

أ. إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حّيان))).

ب. إبراهيم بن عمر الياميّن الصنعايّن)3).

ج. إدريس بن زياد الَكَفْرُثوثّي)4).

د. أمحد بن حمّمد بن خالد البقّي)5).

هـ. جابر بن يزيد)6).

و. احلسني بن شاَذَويه)7).

))) خالصة األقوال، الرقم: )9)).
))) خالصة األقوال، الرقم: )). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 5). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: )6. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: )7. 

)6) خالصة األقوال، الرقم: 3)). 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 94). 
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ز. احلسني بن القاسم بن حمّمد بن أّيوب بن َشّمون))).

 وأّما املوارد التي ينقل فيها العاّلمة عن ابن الغضائرّي إّل أّنا ليست- ظاهًرا- 
من كتاب الضعفاء، فتجدها يف ترمجة:

أ. سليامن النخعّي))).

ب. أبو املقدام عمر بن ثابت احلّداد)3).

ج. حمّمد بن عبد اهلل اجلعفرّي)4).

د. حمّمد بن مصادف)5).

2. رجال ابن عقدة.

أ. إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفّي الكويّف)6).

ب. مجيل بن عبد اهلل بن نافع اخلَْثَعمّي)7).

ج. جابر بن عبد اهلل)8).

د. جابر بن يزيد)9).

))) خالصة األقوال، الرقم: 98). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 405).
)3) خالصة األقوال، الرقم: 8)5).
)4) خالصة األقوال، الرقم: 646).
)5) خالصة األقوال، الرقم: 648).

)6) خالصة األقوال، الرقم: )3. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: ))). 
)8) خالصة األقوال، الرقم: ))). 
)9) خالصة األقوال، الرقم: 3)). 
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هـ. جابر املكفوف الكويّف))).

و. احلسن بن سيف بن سليامن التاّمر))).

ز. احلسن بن حمّمد القّطان الكويّف)3).

ح. احلسن بن صدقة املدائنّي)4).

ط. احلسني بن أيب محزة)5).

ي. احلارث بن أيب َرَسن األودّي الكويّف)6).

3. رجال العقيقّي.

قد نقل العاّلمة عن العقيقّي- وهو أبو احلسن عيّل بن أمحد بن عيّل بن حمّمد بن 
ة. جعفر- يف تراجم عدَّ

منها يف ترمجة:

أ. جابر بن يزيد)7).

ب. احلسن بن ُحبيش)8).

))) خالصة األقوال، الرقم: 4)). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 70). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: )7). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: )7). 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 86). 
)6) خالصة األقوال، الرقم: 9)3. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 3)). 
)8) خالصة األقوال، الرقم: 33). 
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ج. مُحْران بن أعني الشيبايّن))).

د. َخْيَثمة بن عبد الرمحن اجلعفّي))).

هـ. أيب عبيدة زياد بن عيسى احلّذاء)3).

و. ُسَلْيم بن َقْيس اهلاليّل)4).

ز. سنان أيب عبد اهلل)5).

ح. سدير بن حكيم)6).

ط. صالح بن ميثم)7).

ي. عبد اهلل بن رشيك العامرّي)8).

تنبيه:
إّن العاّلمة قد ينقل عن:

ابن نمري، كام يف ترمجة: إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفّي الكويّف)9).. 1

))) خالصة األقوال، الرقم: 360. 
))) خالصة األقوال، الرقم: 384. 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 6)4. 
)4) خالصة األقوال، الرقم: )47. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 477. 
)6) خالصة األقوال، الرقم: 478. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: 496. 
)8) خالصة األقوال، الرقم: ))6. 

)9) خالصة األقوال، الرقم: )3. 
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سعد بن عبد اهلل، كام يف ترمجة: إبراهيم بن عبد احلميد))).. 2

فضل بن شاذان، كام يف ترمجة: أويس الَقَريّن)))، وبريد األسلمّي)3)، وجابر بن . 3
عبد اهلل)4)، وُخَزيمة بن ثابت)5)، و...

ولعّل القارئ يزعم- يف بادئ النظر- أّن هذه املوارد من كتبهم، إّل أّن األمر ليس 
كذلك، بل النقل عنهم بواسطة مصادر أخری.

اهلل  عبد  بن  سعد  وعن  عقدة،  ابن  رجال  بواسطة  نمري  ابن  عن  ينقل  فالعاّلمة 
، كام يظهر ذلك  بواسطة رجال البقّي، وعن الفضل بن شاذان بواسطة رجال الكّشّ

من مالحظة ما ذكرنا من مصادر الرتاجم يف اهلوامش.

تقسيم آخر:
آخر  باعتبار  األقوال  خالصة  يف  العاّلمة  عنها  نقل  التي  املصادر  تقسيم   ويمكن 

علی قسمني:

1. املصادر التي يرّصح باألخذ منها:
إنَّ املوارد التي ينقل عنها العاّلمة عن هذه املصادر واضحة؛ فال حاجَة إلی ِذكر 
، أو قال الشيخ، أو  أنموذج هلا، فهو يقول- مثاًل-: قال النجايّش، أو روی الكّشّ

ذكر ابن الغضائرّي، وهكذا...

))) خالصة األقوال، الرقم: 45)).
))) خالصة األقوال، الرقم: 40). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 65). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: ))). 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 379. 
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2. املصادر التي مل يرّصح باألخذ منها:
واعلم أّن العاّلمة إذا أخذ من الكّشّ أو النجايّش أو فهرس الشيخ أو رجاله أو 
الغضائرّي ل يذكر املستند، بل يعّب بعني عبارهتم إّل فيام إذا نقل عن غيبة الشيخ أو عن 
رجال ابن عقدة أو رجال العقيقّي، أو إذا كان أصحاب األصول اخلمسة خمتلفني يف ذكر 
األسامي أو اختالفهم يف التوثيق والتضعيف أو غري ذلك من األمور، فحينئٍذ سكوته 

عن مستنده يستكشف أّنه مذكور يف الكتب اخلمسة، ولو مل نقف عليه يف نسختنا.

فإليك أنموذًجا:

أ. قال العاّلمة يف ترمجة إبراهيم بن ُنَعيم العبدّي الكنايّن: »ثقة، أعمل عىل قوله. 
بفتح  بَّاح،  الصَّ أبا  يكنّى:  فيه(.  ميزان ال عنَي  )أنت  له:  قال  امليزان،   الصادق ساّمه 

الصاد غري املعجمة وتشديدها، وتشديد الباء املنّقطة حتتها نقطة.

ا. كان كوفيًّا، ومنزله يف كنانة فُعرف به، وكان عبديًّ

.(((»وروى عن أيب إبراهيم موسى ،رأى أبا جعفر الثاين

فام ذكره العّلمة يف املقام مأخوذ من رجال النجايّش))).

ب. قال يف ترمجة إبراهيم بن عيسى: »كويّف، ثقة، كبري املنزلة. وقيل: إبراهيم بن 
عثامن. روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن الكاظم«)3).

وهذا مأخوذ من رجال النجايّش)4).

))) خالصة األقوال، الرقم: ). 
))) رجال النجاشـّي، الرقم: 4). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 3). 
)4) رجال النجاشـّي، الرقم: 5). 
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ج. قال يف ترمجة إبراهيم بن حمّمد بن معروف: »شيخ من أصحابنا، ثقة. روى عن 
أيب عيّل حمّمد بن مّهام، ومن كان يف طبقته«))).

وهذا أيًضا مأخوذ من رجال النجايّش))).

نعم، العاّلمة قد أضاف ضبط الكلامت يف بعض الرتاجم، والضبط من العاّلمة 
ل املصادر.

سائر  من  أخذه  ما  وبني  الشيخ،  رجال  من  العاّلمة  أخذه  ما  بني  فرًقا  هنا  إّن  ثّم 
املصادر.

بيان ذلك: أّن رجال الشيخ مرّتب علی طبقات أصحاب النبّي، ثّم أصحاب 
أمري املؤمنني، حّتی يصل إلی أصحاب اإلمام العسكرّي، وجعل الباب اآلخر 

.ملن مل يرِو عنهم

فالعاّلمة إذ ينقل عن رجال الشيخ ينقل كالم الشيخ، ثّم يذكر بابه.

عن  يــرِو  مل  الــروايــة.  كثري  مأمون،  »ثقة،   : الــكــّشّ نصري  بن  إبراهيم  يف  فقال 
.(3(»األئمة

وهذا يعني أّنه مأخوذ من باب َمن مل يرِو عنهم من رجال الشيخ)4).

وقال يف إسامعيل بن الفضل بن يعقوب: »من أصحاب أيب جعفر الباقر، ثقة 
من أهل البرصة«)5).

))) خالصة األقوال، الرقم: 4).
))) رجال النجاشـّي، الرقم: 3). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 7). 

)4) لحظ: رجال الطوسـّي، الرقم: )593.
)5) خالصة األقوال، الرقم: 9). 
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واملراد أّن هذا مأخوذ من باب أصحاب الباقر من رجال الشيخ))).

نكتــة
لقد رّصح مجاعة بأّن العاّلمة كثرًيا ما مل يراجع املصادر الرجالّية بنفسه، بل ينقل 

عنها بواسطة كتاب السّيد مجال الدين ابن طاووس.

فمثاًل قال العاّلمة يف ترمجة محزة بن بزيع: »من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم، كثري 
العمل«))).

، بل وردت يف  إّل أّن صاحب املعامل قال: »احلال أّن هذا الرجل جمهول بغري شكٍّ
التي  العبارة  العاّلمة بعد  الواقفة، وحكاها  الكّشّ تقتيض كونه من  شأنه رواية رواها 
ذكرناها، ورّدها بضعف السند، ومنشأ هذا التوّهم أّن محزة عّم حمّمد بن إسامعيل الثقة 
اجلليل، واّتفق يف كتاب النجايّش الثناء عىل حمّمد هبذه املدحة التي هو أهلها، بعد ذكره 

حلمزة استطراًدا كام هي عادته.

ثّم إّن السّيد مجال الدين بن طاووس، حكى يف كتابه صورة كالم النجايّش، بزيادة 
ا، وتلك الزيادة مومهة؛ لكون  ً وقعت منه، أو من بعض الناسخني لكتاب النجايّش تومهُّ
بقية  هنا  منه  فأبقى  النجايّش،  لكالم  السّيد  اختصار  معونة  مع  بحمزة  متعّلقة  املدحة 
للسّيد،  التتّبع  كثري  أّنه  العاّلمة  حال  من  حتّققته  والذي  التوّهم،  دفع  عىل  تعنّي  كانت 
بحيث يقوى يف الظّن أّنه مل يكن يتجاوز كتابه يف املراجعة لكالم السلف غالًبا، فكأّنه 

جرى عىل تلك العادة يف هذا املوضع.

وصورة كالم النجايّش هكذا: »حمّمد بن إسامعيل بن بزيع، أبو جعفر موىل املنصور 

))) لحظ: رجال الطوسـّي، الرقم: 45)).
))) خالصة األقوال، الرقم: 307.
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أيب جعفر، وولد بزيع بيت منهم محزة بن بزيع، كان من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم، 
كثري العمل، له كتٌب، منها كتاب ثواب احلّج، وكتاب احلّج«.

بيت  بزيع  »وولد  هكذا:  صورته  الكالم  هلذا  السّيد  حكاية  من  احلاجة  وموضع 
منهم محزة بن بزيع، وكان من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم كثري العمل«، ومل يزد عىل 
الواو يف قوله: )وكان(، وترك قوله: )له كتٌب( سببني  أّن زيادة  القدر، ول ريَب  هذا 
قويني للتوّهم املذكور وخصوًصا الثاين؛ فإّن عود الضمري يف )له( إىل حمّمد بن إسامعيل 
مرجع  اختالف  عىل  قرينة  دون  من  األّول  الكالم  عىل  فعطفه   ، شكٍّ بموضع  ليس 
بيان حال حمّمد ل محزة،  مقام  املقام  أّن  إىل  احّتاده مضاًفا  دليل واضح عىل  الضمريين 

وهذا كّله بحمد اهلل ظاهر«))).

النجايّش  كتاب  يف  السّيد  »بخطِّ  مهزيار:  بن  عيّل  ترمجة  هامش  يف  الشهيد  وقال 
كذلك، ومجيع ما ذكره املصنّف منه«))).

وقال يف تعليقته علی ترمجة محزة بن القاسم بن عيّل: الذي ذكره املصنِّف هنا من 
كتابه ]أي كتاب السّيد مجال الدين بن طاووس[، كام دّل عليه الختبار)3).

وقريب منه يف كالم املامقايّن أيًضا)4).

ولحظ أيًضا حاشية اخلراسايّن يف ترمجة زكرّيا بن سابق)5) وعيسى بن أيب منصور 
شلقان)6).

))) منتقی اجلامن: )/8)ـ9). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 6)5. 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 305. 

)4) لحظ: تنقيح املقال: 8)/98)ـ06)، الرقم: 8443؛ 8)/37)-40)، الرقم: 8467. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 433.
)6) خالصة األقوال، الرقم: 706.
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الأمر ال�صاد�س: خ�صائ�س خال�صة الأقوال

مصادر  يف  جتدها  أو  غريه،  يف  جتدها  مل  لعّلك  خصائص؛  علی  الكتاب  يشتمل 
اخلصائص،  هــذه  يف  السبق  فضيلة  حائز  األقــوال  خالصة  كتاب  أّن  إّل  ــری،   أخ

وهي:

أّواًل: إّن العاّلمة هو أّول من قام بالتفريق بني الرواة- بحسب جرحهم وتعديلهم- 
يف كتاٍب واحٍد، ولكن مالكه يف التقسيم ليس ورود اجلرح والتعديل يف الراوي فحسب، 
وإّل كان عليه ِذكر الراوي بمجّرد ورد مدح فيه يف القسم املمدوحني وذكره يف الضعفاء 
بمجّرد ورد ذّم فيه، كام تشاهد ذلك يف بعض مصادر رجال العاّمة، مثل كتاب الثقات 
لبن حّبان، وكتاب الضعفاء للعقييّل، بل وكذا األمر يف رجال ابن داوود؛ إذ إنَّ اجلزء 
األّول من كتاب ابن داوود يف من ورد فيه أدنى مدح ولو مع ورود ذموم كثرية أيًضا فيه 
ومل يعمل بخبه، واجلزء الثاين من كتابه يف من ورد فيه أدنى ذّم ولو كان أوثق الثقات 

وعمل بخبه.

وألجل ذلك ذكر بريًدا العجيّل مع جاللته يف الثاين، كام ذكر هشام بن احلكم فيه 
أيًضا ألجل ورود ذّم ما فيه وهو كونه من تالميذ أيب شاكر الزنديق))).

النصوص  بني  باجلمع  الفقيه-  املحّقق  شأن  هو  كام  قام-   العاّلمة ولكن 
يف  يذكره  توّقف  أو  الذّم  رّجح  وإن  األّول،  يف  يذكره  املدح  رّجح  فإن  والتعديل، 

الثاين.

ه،  وهذا أمر مل يسبق العاّلمة فيه أحد من علامئنا بل علامء الفريقني، فللّٰه درُّ
وعليه أجُره.

))) كليَّات يف علم الرجال: 0))-))). 
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وثانًيا: إّن العاّلمة قام بعملّية التجميع بني النصوص الرجالّية.

علی  األمر  تسهيل  إّل  ليس  الكتاب)))-  مقّدمة  يف  قال  كام  ذلك-  يف  ومقصوده 
الذي اشتغل بالفقه وعلمية استنباط األحكام الرشعّية مستنًدا إلی الروايات، فهو يريد 
يعمل  هل  وأّنه  والتعديل،  اجلرح  فيه  ورد  بام  الراوي  علی  قليٍل-  زماٍن  يف  التعّرف- 

برواياته أم ل؟

أعني رجال  الرجالّية،  املصادر  إلی  املراجعة  يريد  ملن  بسهولة  يتيرّس  أمر ل  فهذا 
، ورجال ابن الغضائرّي. النجايّش، ورجال الشيخ وفهرسته، ورجال الكّشّ

يمكن  ل  املــشــّقــة)))-  من  فيها  ما  مع  املــصــادر-  هــذه  إلــی  الــرجــوع  بعد   فإّنه 

غري  يف  الــرواة  بعض  وّثق  النجايّش  فإّن  ضعيًفا،  أو  ثقًة  بكونه  الــراوي  علی  احلكم 
، ولكن وّثقهم يف تراجم غريهم، كام هو احلال   ترامجهم،بل مل يرتجم عّدة من الرواة مستقالًّ

يف:

بن . ) رارّي، حيث وّثقه يف ترمجة جعفر  الزُّ  أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن سليامن 
حمّمد بن مالك)3).

أمحد بن حمّمد بن اهليثم العجيّل، إذ وّثقه يف ترمجة ابنه احلسن)4).. )

))) وهذا نّص كالمه: »إّن العلم بحال الرواة من أساس األحكام الرشعّية، وعليه تبتني القواعد 
بّد من معرفة  السمعّية، جيب عىل كلِّ جمتهٍد معرفته وعلمه، ول يسوغ له تركه وجهله... فال 

الطريق إليهم... فدعانا ذلك إىل تصنيف خمترص يف بيان حال الرواة«.
))) فمثاًل إّن ما ورد يف الكّشّ حول الرواة ليس بحسب الرتتيب األلفبائّي، وإّن الشيخ ذكر الرواة 

بحسب الطبقة، كام أّنه كّرر بعض الرواة يف أبواب شّتی.
)3) لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 3)3، وفيه: »شيخنا اجلليل الثقة أبو غالب الزرارّي«.

)4) لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )5)، وفيه: »ثقة، من وجوه أصحابنا، وأبوه وجّده ثقتان«.
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أسد بن أعفر املرصّي، وّثقه يف ترمجة ابنه داوود))).. 3

وغريهم.

وإّنه ضّعف بعض الرواة يف غري ترامجهم، كام هو احلال يف:

). عمرو بن شمر.

). املفّضل بن صالح.

3. منّخل بن مجيل.

4. يوسف بن يعقوب.

حيث ضّعفهم يف ترمجة جابر بن يزيد))).

هذا من ناحية، ومن ناحية أخری، فإّن وثاقة بعض الرواة أو ضعفهم مل ترد يف هذه 
املصادر، فكم من رجل يمكن توثيقه أو ضعفه ممّا ورد يف كتاب غيبة الشيخ أو مشيخة 

الصدوق.

فأّما العاّلمة فقد سّهل األمر ملن يريد التعّرف علی حال الرواة من ناحية اجلرح 
والتعديل.

عن  البحث  إلی  الرجايّل  البحث  يف  حيتاج  الفقهّية  بالبحوث  املشتغل  وثالًثا: 
َمن  يف  إليه  الصدوق  إسناد  حال  ما  ندِر  مل  ولكن  ثقة  زرارة  أّن  علمنا  فلو   األسانيد، 

ل حيرضه الفقيه، فال يمكننا احلكم بصّحة اخلب.

أصحاب  شيوخ  من  أعفر  بن  أسد  »وأبــوه  وفيه:   ،4(4 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:   (((
احلديث الثقات«.

الرقم: )33، وفيه: »روى عنه مجاعة غمز فيهم وضّعفوا، منهم:  النجاشـّي،  ))) لحظ: رجال 
عمرو بن شمر، ومفّضل بن صالح، ومنّخل بن مجيل، ويوسف بن يعقوب«.
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مشيخة  وهكذا  الفقيه،  يف  الصدوق  مشيخة  كتابه  خامتة  يف  ذكر   ّ احِليلِّ والعاّلمة 
الشيخ يف التهذيبني وحكم علی الطرق واألسانيد بالصّحة والضعف.

ومل يسبق العاّلمة- فيام نعلم- أحد من أعالم الطائفة يف هذا األمر.

والتعديل  اجلرح  نصوص  علی  يشتمل  مل  األقــوال  خالصة  كتاب  إّن  ورابًعا: 
املذكورة يف املصادر الرجالّية التي بأيدينا فحسب، بل أّنه مشتمل علی ما هو املذكور يف 

املصادر الرجالّية التي مل تكن بأيدينا اليوم.

قال املحّقق التسرتّي: »جعل اخلالصة من املدارك مطلًقا كام فعلوا- حيث ينقلون 
الغضائرّي-  وابن  وفهرسته  الشيخ  والنجايّش ورجال  الكّشّ  من  ينقلون  كام  عباراته 
فغري حسٍن يف كلِّ موضٍع، و إّنام حيسن يف ما مل نقف عىل مستنده، كام يف نقله من جزء 
من رجال العقيقّي، وجزء من رجال ابن عقدة، وجزء من ثقات كتاب ابن الغضائرّي، 
ومن كتاب آخر له يف املذمومني مل يصل إلينا- كام يظهر منه يف سليامن النخعّي- ومن 

كتابه الواصل إلينا ممّا ليس موجوًدا يف نسخنا«))).

وخامًسا: إّن النسخ التي كانت عند العاّلمة من املصادر الرجالّية املوجودة كانت 
من أصّح النسخ من هذه املصادر.

وأكمل  النجايّش،  من  الكاملة  العاّلمة[  ]أي  عنده  »كان  التسرتّي:  املحّقق  قال 
العّبايّس،  إبراهيم  بن  وهشام  البخرتّي،  ليث  يف  كام  الغضائرّي،  ابن  من  املوجود   من 
قضاعة،  بن  أمحد  بن  وحمّمد  سنان،  بن  حمّمد  بن  أمحد  بن  وحمّمد  نصري،  بن  وحمّمد 

 
هالل  بن  وأمحد  احلــارث،  بن  ونقيع  سعيد،  بن  واملغرية  الصرييّف،  الوليد  بن  وحمّمد 
عيّل  بن  واحلسن  اجلعفّي،  يزيد  بن  وجابر  طرخان،  بن  القاسم  بن  وأمحد  العبتائّي، 

))) قاموس الرجال: )/4)-5). 
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ابن زكريا، والربيع بن زكريا الوّراق، وسليامن بن زكريا الديلمّي، وعبد احلميد بن أيب 
الديلم، وعبد الكريم بن عمرو، وعيّل بن أيب محزة«))).

الشيخ  رجال  حّتى  مصّححة،  الكتب  تلك  من  يشء  إلينا  يصل  »مل  أيًضا:  وقال 
والعاّلمة  طاووس  ابن  إىل  مصّححة  الثالثة  هذه  وصلت  وإّنام  والنجايّش،  وفهرسته 
وابن داوود؛ بل رّصح األخري يف مواضع بكون الفهرست، ورجال الشيخ عنده بخطِّ 
الشيخ، وأّما بعدهم، فال، حّتى زمن التفريّش واملريزا، بدليل اختالفهم يف النقل عنها 

ووجود عبارات حمّرفة يف مجيع نسخهم منها.

فعدم عنوان العاّلمة آلدم بن املتوّكل وسعيد بن غزوان وعيسى بن راشد، وعدم 
نقل ابن داوود فيهم توثيًقا يدّل عىل أّنم كانوا مهملني يف نسخهام من النجايّش، وبه 
 رّصح ابن داوود يف األّول منهم. ونقل التفريّش ومجع آخر فيهم التوثيق من نسخهم 

ل عبَة به.

وإّن توثيقهام ملن كان نسخنا خالية عن توثيقه- كاحلسن بن الرسي- حّجة«))).

مل  األقوال بحث رجايّل خالص؛ فألجله  البحث يف كتاب خالصة  إّن  وسادًسا: 
يتعّرض العاّلمة يف اخلالصة إلی الكتب ومصنّفات الرواة والطرق إليها.

وسابًعا: قلنا إّن مقصود العاّلمة تسهيل األمر علی الذي اشتغل بالفقه؛ فألجله مل 
يبحث يف اخلالصة عن أحوال املتأّخرين واملعارصين، بل جعل ذلك موكوًل إىل كتابه 

الكبري املسّمى: )كشف املقال يف معرفة الرجال(.

وثامنًا: الظاهر من مواضع من كتاب خالصة األقوال أّن العاّلمة أّلف هذا الكتاب 

))) قاموس الرجال: )/4)-5). 
))) قاموس الرجال: )/57-56.
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شيًئا فشيًئا، أو أّلفه، ثّم بعد ذلك قام بتغيريه وتنقيحه بام رأی أّنه من الرضوري.

ة يف  وهذا أمر جتده يف كثري من املؤّلفات، لسّيام إذا كان للمؤّلف اشتغالت عدَّ
العلمّية،   ّ احِليلِّ العاّلمة  علوم شّتی، كالفقه واألصول والكالم، كام هو احلال يف حياة 

ومن الشواهد علی ذلك:

أ. قال العاّلمة يف الباب الثالث عرش من الفصل األّول: »يف اآلحاد: أحد عرش 
رجاًل«.

مّتفقة علی  بأيدينا  التي  والنسخ  الباب،  اثني عرش رجاًل يف هذا  أّنه عنون  إّل 
األمرين، أي: أّنه عنون اثني عرش رجاًل يف هذا الباب، ولكن قال يف صدر الباب: »أحد 

عرش رجاًل«.

ب. قال العاّلمة يف الفصل الثالث والعرشون: »يف امليم وفيه عرشة أبواب«، مع 
أّن املذكور فيه: أحد عرش باًبا. والنسخ التي بأيدنا مّتفقة علی األمرين أيًضا.

الفهرست وعّدة األصول  وهذا أمر معهود يف كثري من الكتب، كام هو احلال يف 
للشيخ الطويّس، ووسائل الشيعة للحّر العاميّل، و...

ج. إّن العاّلمة قد عقد يف بعض أبواب احلروف باًبا بعنوان »باب اآلحاد«، واملراد 
منه عدم عنوان اسم يف الباب هذا مّرتني.

الباب رجل آخر  أّنه مل يذكر يف هذا  نعلم  الباب )أويس(  إذا جاء يف هذا  فمثاًل: 
باسم )أويس(.

هذا ولكن العاّلمة قد ذكر بعض العناوين يف هذا الباب أكثر من مّرة فجاء يف باب 
اآلحاد من فصل اخلاء )خليل( مّرتني))).

))) خالصة األقوال، الرقم: )38؛ 386.
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الأمر ال�صابع: املقارنة بني اإي�صاح ال�صتباه وخال�صة الأقوال

هنالك  نجد  األقوال،  خالصة  مع  ونقابله  الشتباه  إيضاح  كتاب  نالحظ  حينام 
اختالًفا يف ضبط بعض األسامء يف هذين الكتابني.

فهنا نسأل: ما هو سبب الختالف هذا؟.

وللجواب عن هذا السؤال، فقد بحثنا عن هذا األمر بالتفصيل يف ما كتبنا يف مقّدمة 
كتاب إيضاح الشتباه، فراِجع.

الأمر الثامن: املوؤاخذات علی العاّلمة

قد قلنا يف األمر السادس بأّن كتاب خالصة األقوال مشتمٌل علی خصائص لعّلنا 
أّن كتاب خالصة األقوال حائز  إّل  أو نجدها يف مصادر أخری،  ل نجدها يف غريه، 

فضيلة السبق يف هذه اخلصائص.

 ّ إّل أّن ذلك ل يعني عدم وجود نقص يف هذا الكتاب، لسيام من مثل العاّلمة احِليلِّ
الذي صنَّف يف مجيع العلوم- نقلّية كانت أو عقلّية- كتاًبا أو رسالة، بل كتًبا ورسائل، 

فوجدان خلل أو زلل يف هذا الكتاب ل يقلل من أمّهية الكتاب ومؤّلفه.

التأليف  ذاكرته يف  التصنيف ووسع  »كان لستعجاله يف  البحرايّن:  املحّدث  قال 
من  له  تقّدم  ما  يراجع  ول  املنيف،  بذهنه  وارتسم  الرشيف،  بباله  خطر  ما  كلَّ  يرسم 

األقوال واملصنَّفات، وإن خالف ما تقّدم منه يف تلك األوقات«))).

متوّفرة،  اشتباهات  اخلــالصــة  يف  لــه  وقــع  قــد  »إّنـــه  الكلبايّس:  املحّقق  قــال 
املستقّرة  طريقته  هي  كام  العجلة،  وشــّدة  التأّمل  قّلة  إّل  منها  لكثرٍي  ــَه  وج  ول 

))) لؤلؤة البحرين: 6)).
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يف مصنّفاته املتكّثرة«))).

وكيف كان، نحن يف هذا املجال نذكر ما يمكن عّدها من النقوص واملعائب علی 
الكتاب:

أّواًل: عدم اللتزام بام وعد يف مقّدمة اخلالصة؛ إذ قال فيها:»ومل نطل الكتاب بذكر 
والذين  اعتمد عىل روايتهم،  الذين  منهم، وهم  اقترصنا عىل قسمني  بل  الرواة،  مجيع 
أو  وضعفه؛  توثيقه  يف  اجلامعة  لختالف  أو  لضعفه؛  إّما  بنقلهم؛  العمل  عن  أتوّقف 

لكونه جمهوًل عندي«.

إلی أن قال: ورّتبته عىل قسمني وخامتة:

األّول: يف من اعتمد عىل روايته، أو يرتّجح عندي قبول قوله.

الثاين: يف من تركت روايته، أو توّقفت فيه.

ولكنَّ الشهيد قد أورد علی كالم العاّلمة معّلًقا عليه بأّنه: »مل يلتزم املصنّف بذلك 
يف تفاصيل الرجال، بل ذكر يف القسم األّول مجاعة ممّن توّقف بحاهلم، وقد نّبهنا عليهم 
يف حماهّلم، وذكر أيًضا فيه مجاعة من املوّثقني من اإلمامّية، وغري اإلمامّية، وذكر أيًضا 

منهم مجاعًة يف القسم الثاين.

كتب  من  كثري  يف  مذهبه  من  يظهر  كام  بقوهلم  للعمل  جمّوًزا  عنده  ذلك  كان  فإن 
الفقه؛ فكان ينبغي ذكر اجلميع يف القسم األّول، وإّل فذكرهم أمجع يف القسم الثاين، فام 

فّرَقه غرُي جّيٍد.

واحلسن  الصحيح،  رجـــال  عــىل  األّول  القسم  اشتمل  فقد   وبــاجلــمــلــة، 

))) سامء املقال يف علم الرجال: )/)3). 
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واهلل  احلّق،  إىل  والرجوع  ذلك  يف  التثّبت  فينبغي  والضعيف،  واملوقوف،   واملوّثق، 
أعلم«.

فقد ذكر العاّلمة يف القسم األّول مجاعة مع أّنه قال فيهم: »األقوی عندي التوّقف 
فيه«، أو »األقرب التوّقف فيه«، أو »األقوی عندي التوّقف يف روايته«، أو قريب من 

هذه التعابري، كام هو احلال يف:

أمحد بن عمر احلالل))).. )

أسامة بن زيد))).. )

بشري النّبال)3).. 3

حذيفة بن منصور)4).. 4

زكرّيا املوصيّل)5).. 5

ظفر بن محدون البادرائّي)6).. 6

كليب بن معاوية الصيدواوّي)7).. 7

حمّمد بن عيّل بن بالل)8).. 8

))) خالصة األقوال، الرقم: 69. 
))) خالصة األقوال، الرقم: )3). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: )5).
)4) خالصة األقوال، الرقم: 349 

)5) خالصة األقوال، الرقم: 435. 
)6) خالصة األقوال، الرقم: 0)5. 
)7) خالصة األقوال، الرقم: )79.
)8) خالصة األقوال، الرقم: 4)8. 
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العمل  أراه  ــذي  وال فيه:  فقال  القاسم،  بن  حييی  ترمجة  يف  ما  ذلــك   وبعكس 
بروايته))).

ولكن مع ذلك كّله ذكره يف القسم الثاين!

كام أّنه مل يذكر مجع من الثقات، والضعاف، كام هو احلال يف:

). جعفر بن حمّمد الدوريستّي.

إّما غفل  والعاّلمة  يرِو عنهم ووّثقه)))،  مل  الرجال يف من  الشيخ يف  فقد عّده 
عنه أو أّن نسخته من رجال الشيخ كانْت ناقصة، وإّل فالتوثيق يف رجال الشيخ معلوم 

بتصديق ابن داوود)3) اّلذي نسخته بخّط الشيخ.

). حاتم بن إسامعيل.

فقال النجايّش فيه: »عامّي«)4)، فعىل العاّلمة أن يعنونه يف القسم الثاين، كام فعل 
ابن داوود)5).

3. احلارث بن أوس بن معاذ بن النعامن األنصارّي.

ِذكر  فعدم  بــدًرا)6)،  وشهد  بُأُحد،  ُقتل   :اهلل رسول  أصحاب  يف  الشيخ  فقال 
عنوانه يف اخلالصة له غفلة؛ فاّنه ملتزم بعنوان مثله.

))) خالصة األقوال، الرقم: 698). 
))) رجال الطوسـّي، الرقم: )605. 

)3) رجال ابن داوود: 89، الرقم: 7)3. 
)4) رجال النجاشـّي، الرقم: )38.

)5) رجال ابن داوود: 436، الرقم: 00). 
)6) رجال الطوسـّي، الرقم: )8). 
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4. احلسن بن حمّمد احلرضمّي، ابن أخت أيب مالك احلرضمّي.

قال النجايّش فيه: »ثقة«)))، وصّدقه ابن داوود)))، فعدم ذكر عنوانه يف اخلالصة 
له مريب.

5. حنظلة بن زكرّيا بن حنظلة بن خالد.

قال النجايّش: »مل يكن بذلك«)3)، فعىل العاّلمة أن يعنونه يف القسم الثاين، كام فعل 
ابن داوود)4).

6. سعيد بن قيس اهلمدايّن.

عّده الكّشّ يف التابعني األجاّلء)5)، فعدم ِذكر عنوانه من العاّلمة غفلة.

وقد أشار املحّقق التسرتّي إلی مجاعة منهم)6).

ثانًيا: قد ذكر العاّلمة يف الكتاب رجاًل مل يقعوا يف طرق الروايات واألسانيد 
األحكام  استنباط  يف  يفيدنا  ل  هبم  فاملعرفة  ل،  أم  برواياهتم  ُيعمل  هل  نعرف  حّتی 

الرشعّية.

 وُقتل ببدٍر أو ُأحد، أو كان مع أمري املؤمنني وهذا مثل من كان مع رسول اهلل
وُقتل بصّفني كام هو احلال يف:

))) رجال النجاشـّي، الرقم: 05).
))) رجال ابن داوود: 6))، الرقم: )45. 

)3) رجال النجاشـّي، الرقم: 380. 
)4) رجال ابن داوود: 36)، الرقم: 9)5. 

: 69، الرقم: 4)).  )5) رجال الكّشّ
 ،554/8  ،3((/8  ،(8(/8  ،(59/8  ،99/8  ،33/7 الــرجــال:  قاموس  لحــظ:   (6(

.48(/(( ،4(4/(( ،46(/(0
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). أيّب بن قيس))).

.(((أنسة موىل النبّي .(

3. ثابت البنايّن)3).

4. عبد الرمحن بن بديل)4).

5. عبد اهلل بن بديل)5).

نعم، ل ريَب يف جاللتهم، بل هم أجّل شأًنا من كثري من الرواة املوّثقني يف املصادر 
الرجالّية، كام هو احلال يف أصحاب سّيد الشهداء الذين قتلوا معه، إّل أّن الكالم يف 

كتاب خالصة األقوال حول الرواة الذين وقعوا يف طرق األخبار واألسانيد.

ثالًثا: تكرار العناوين يف خالصة األقوال.

إّنك إذا تالحظ خالصة األقوال تعرف أّن العاّلمة يكّرر بعض األسامء مّرتني بل 
ثالث مّرات من دون أيِّ مسّوٍغ.

فال يمكن الذهاب إىل التعّدد؛ لترصيح كثري من األعالم بالحّتاد.

كام ل يمكن نسبة ذلك إىل اشتباه النّساخ؛ لّتفاق النسخ اخلّطية املوجودة بأيدينا 
عىل ذلك.

اشتبه  أّنه  مع  عنوانني،  يف  البجيّل  عمرو  بن  وإلياس  الصرييّف،  إلياس  ذكر  فمثاًل 

))) خالصة األقوال، الرقم: 5)). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 37). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 78). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: 645. 
)5) خالصة األقوال، الرقم: 587. 
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األمر عىل العاّلمة، وتوّهم أّنام رجالن.

الوارد يف ذكر األسامي يف كتب األصحاب، كام وقع يف  وهذا ألجل الختالف 
القسم الثاين إذ ذكر حمّمد بن سليامن البرصّي، وحمّمد بن سليامن بن عبد اهلل الديلمّي، 

وحمّمد بن سليامن الديلمّي.

كام ذكر العاّلمة بعض العناوين يف القسم األّول من املمدوحني ثّم ذكره ثانًيا يف 
القسم الثاين ممّن توّقف عن العمل برواياته.

كام وقع يف بكر بن حمّمد األزدّي؛ إذ ذكره يف القسمني والذي أوقعه يف ذلك عبارة 
الكّشّ والنجايّش.

ابن  منهج  أّن  إّل  كتابه،  القسمني من  الرواة يف  أيًضا ذكر بعض  داوود  ابن  نعم، 
داوود- كام قلنا- خيتلف عن منهج العاّلمة يف هذا الكتاب.

وبالعكس ذكر العاّلمة ترمجة شخصني يف عنواٍن واحٍد، وذلك ناشئ عن توّهم 
وحدة العنوان، كام وقع يف القسم الثاين يف ترمجة مصعب بن يزيد األنصارّي؛ فمصعب 
بكثري، كام  عنه  فمتأّخر  الثاين  وأّما   ،املؤمنني أمري  أحدمها عامل  يزيد رجالن:  ابن 

سيأيت تفصيله يف حمّله.

رابعًا: أغالط خالصة األقوال

قد وجدنا يف الكتاب ما ل يمكن املساعدة عليه بأيِّ وجٍه؛ فالظاهر أّن نسبته إلی 
الغلط واخلطأ أقرب من التأويالت الباردة.

ا: وسنذكر يف املقام ما عثرنا عليه، معرتفني بأّن موارده قليلة جدًّ

مريم . ) أيب  إلــی  الطريق  بيان  يف  الكتاب  خامتة  من  الثانية  الفائدة  يف   قــال 
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ــامن وهــو  ــن عــث ب أبـــان   األنـــصـــارّي: »صــحــيــح، وإن كـــان يف طــريــقــه 
فطحّي«.

ُيعلم منشأ ذلك، وقد أخذ ذلك  السّيد اخلوئّي بقوله: »مل  وقد أورد عليه 
الباب األّول  أوائل  الدراية يف  الثاين يف  تأّخر عنه، كالشهيد  العاّلمة من  عن 
يف أقسام احلديث، ومن املطمأن به أّن هذا سهو من العاّلمة؛ فإّنه مل يسبقه يف 
، ويف حمكي املختلف:  ذلك غريه، وهو يف حمكي املنتهى نسب إليه: أّنه واقفيٌّ

أّنه من الناووسّية«))).

السابقني . ) »من  ذّر:  أيب  أخي  ابن  الصامت  بن  عبادة  األّول يف  القسم  قال يف 
.(((»الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني

بابن  السابقني هو عبادة بن الصامت اخلزرجّي، وليس هو  الذي من  أّن  إّل 
أخي أيب ذر؛ كام ل خيفی.

ذكر يف القسم األّول زياد بن عبيد، وقال: عامل عيّل عىل البرصة)3).. 3

من  األّول  القسم  يف  امللعون  الفاسق  هذا  ذكر  إذ  العاّلمة؛  من  غريب  وهذا 
كتابه.

قال السّيد اخلوئّي: »هذا هو زياد بن أبيه، وأّمه سمّية املعروفة... وقّصة إحلاقه 
بأيب سفيان مشهورة، ونغله عبيد اهلل قاتل احلسني، وليت شعري! كيف 
عّد العاّلمة، وابن داوود هذا اللعني بن اللعني أبا اللعني يف القسم األّول من 

))) معجم رجال احلديث: )/60)-)6). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 746.
)3) خالصة األقوال، الرقم: 4)4.
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واهلل  بأّمه؛  املعروف  زياد  هو  عبيد  بن  زياد  أّن  إىل  يلتفتا  مل  وكأّنام  كتابيهام، 
العامل«))).

حملِّه،  يف  مورٍد  كلَّ  ذكرنا  ونحن  الكلبايّس)))،  املحّقق  أيًضا  منها  مجلًة  وذكر 
والعصمة ألهلها.

خامًسا: عدم ترتيب الكتاب حسب احلروف اهلجائّية

إّن العاّلمة رّتب العناوين يف خالصة األقوال بحسب احلرف األّول من السم 
هبذا  اسمه  يبدأ  َمن  مثاًل-  الباء-  حرف  يف  يذكر  فهو  والثالث،  الثاين  دون  من  فقط، 

احلرف، ول يلتفت إىل ما بعد احلرف األّول، وهكذا بالنسبة لبقية احلروف.

وهذه الطريقة- مع أّنا خمالفة للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف احلرف الثاين 
والثالث، وهكذا يف بقّية احلروف- توجب صعوبة األمر- نسبيًّا- للذي يريد أن يعثر 

عىل عنوان معنّي.

وألجله قد قام مجاعة برتتيب هذا الكتاب، كام مّر منّا اإلشارة إليه.

))) معجم رجال احلديث: 8/))3. 
))) لحظ: سامء املقال يف علم الرجال: )/)3)-35). 





5(


جهود حول خال�صة الأقوال وتاأثريه علی امل�صادر

بحثنا يف هذا الفصل عامَّ يرتبط بكتاب خالصة األقوال من حيث ما ُأّلف حوله، 
ومدی تأثريه علی املصادر الرجالّية، وذلك يف ضمن أمرين:

الأمر الأّول: جهود حول خال�صة الأقوال

واشتامله  الرجالّية،  املصادر  مطالب  لبِّ  علی  األقوال  خالصة  كتاب  اشتامل  إّن 
علی ما ليس يف املصادر األّولية املتوافرة عندنا- كاشتامله علی رجال ابن الغضائرّي- 
األقوال سّتة  فقد كتب حول خالصة  لعناية علامئنا،  مورًدا  الكتاب  يكون  أن  يوجب 

أقسام من الكتب: احلوايش، والرتتيب، واملستدرك، واملنتخب، والنظم، والرتمجة.

أ. احلوايش:
احلاشية عليه: لفخر املحّققني.. )

مل يذكرها أحد، إّل أّن الكلبايّس ذكرها ونقل عنها تعليقة))).

احلاشية عليه: للشهيد الثاين))).. )

يف  املحّققني  فخر  ذكر  »قد  يقول:  فهو  إليه،  احلاشية  نسبة  يف  الرتديد  الكلباسـّي  ظاهر  نعم،   (((
احلاشية املنسوبة إليه عىل اخلالصة«. لحظ: الرسائل الرجالّية: 65/4. 
))) كشف احلجب واألستار: 75)؛ الذريعة: 6/)8-83، الرقم: ))4.
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بتاممها مع عّدة من  نذكرها  تعليقات خالصة األقوال، ونحن  ولعّلها أشهر 
تعليقات أخری، ونبحث عنها بالتفصيل يف منهجنا يف حتقيق الكتاب.

احلاشية عليه: للسّيد حمّمد بن عيّل بن احلسني بن أيب احلسن العاميّل صاحب . 3
املدارك))).

العاميّل . 4 احلارثّي  الصمد  عبد  بن  احلسني  الدين  عّز  للشيخ  عليه:  احلاشية 
اجلبعّي))).

احلاشية عليه: للشيخ البهائّي)3).. 5

حتقيق  يف  منهجنا  يف  بالتفصيل  عنها  ونبحث  بتاممها،  نذكرها   ونحن 
الكتاب.

احلاشية عليه: للعاّلمة املجليّس)4).. 6

احلاشية عليه: للشيخ حمّمد بن احلسن بن زين الدين الشهيد املعروف بالشيخ . 7
حمّمد السبط)5).

احلاشية عليه: لعلم اهلدى حمّمد بن حمّمد حُمسن الفيض الكاشانـّي)6).. 8

احلاشية عليه: للمولی عبد اهلل التسرتّي)7).. 9

))) الذريعة: 83/6، الرقم: 6)4. 
))) الذريعة: 6/)8، الرقم: 0)4. 

)3) كشف احلجب واألستار: 75)، الذريعة: 83/6، الرقم: 5)4.
)4) الرسائل الرجالّية: )/99)، )/437. 

)5) الذريعة: 83/6. 
)6) مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 6)). 

)7) الرسائل الرجالّية: )/)36، 377/4.
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ونحن نذكرها يف هامش الكتاب، ولحظ تعريفها بالتفصيل يف البحث عن 
منهجنا يف حتقيق الكتاب.

احلاشية عليه: للقايض نور اهلل الشهيد التسرتّي))).. 0)

املرعّش . )) احلسينّي  القادر  عبد  بن  امللك  عالء  للسّيد  عليـــه:  احلاشيـــة 
القزوينّي))).

احلاشية عليه: للشيخ سليامن بن عبد اهلل املاحوزّي)3).. ))

احلاشية عليه للشيخ مساعد بن بديع بن احلسن احلويزّي)4).. 3)

احلاشية عليه: للسّيد عيّل بن عبد احلميد احلسينّي النييّل النجفّي.. 4)

قال املحّقق الطهرايّن: »وجدت نسبتها إليه كذلك يف بعض املجاميع، وظنّي 
احلميد  عبد  بن  الكريم  عبد  الدين  غياث  بن  عيّل  الدين  هباء  السّيد  هو  أّنه 
أسامة  بن  اهلل  الدين عبد  تقي  السّيد  إىل  نسبه  املنتهى  النجفّي  النييّل  احلسينّي 
كام ذكره شيخنا يف خامتة املستدرك، وهو صاحب كتاب الرجال، فكأّنه كتب 
أّوًل حوايَش وقيوًدا وزيادات عىل هوامش نسخة اخلالصة، ثّم أّلف رجاله 
الذي بدأ يف كلِّ ترمجٍة بذكر ما يف اخلالصة ثّم الزيادات عليه من النجايّش، 
الذي  املعامل  صاحب  كذلك  وصفه  كام  وغريها.  داوود،  وابن  والفهرست، 

رأى نسخته«)5).

))) الذريعة: 97/7، الرقم: 500، أعيان الشيعة: 0)/9)). 
))) معجم املؤّلفني: 93/6). 

)3) الذريعة: 83/6، الرقم: ))4. 
)4) الذريعة: 83/6-84، الرقم: 7)4. 

)5) الذريعة: 83/6، الرقم: 3)4. 



54

احلاشية: عليه للسّيد ماجد بن هاشم البحرايّن))).. 5)

احلاشية عليه: للشيخ حمّمد جواد اخلراسايّن.. 6)

مل تذكر يف املصادر، ولكن نحن نذكرها يف هوامش الكتاب، ولحظ تعريفها 
بالتفصيل يف ما نبحث حول منهجنا يف حتقيق الكتاب.

ب. ترتيب الكتاب:
لقد كان ترتيب عناوينه خمالًفا للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف مجيع احلروف، 
فقد قام مجاعة من علامئنا برتتيب عناوينه حسب مجيع احلروف: األّول والثاين والثالث، 

وهكذا بالنسبة لبقية احلروف.

هناية اآلمال يف ترتيب خلصة األقوال: لنور الدين عيّل بن حيدر عيّل املنعل . 1
القّمّي))).

ترتيب خلصة األقوال: للموىل عزيز اهلل أكب ولد املوىل حمّمد تقي املجليّس . 2
األصفهايّن، ذكره حفيده املريزا حيدر عيّل يف إجازته الكبرية)3).

ترتيب خلصة األقوال: للشيخ فخر الدين الطرحيّي النجفّي)4).. 3

ترتيب خلصة األقوال: للمريزا حمّمد جواد.. 4

))) الذريعة: 83/6، الرقم: 4)4. 
فنخا:  فهرست  يف  منها  بنسخة  التعريف  ولحظ   .((04 الرقم:   ،39(/(4 الذريعة:   (((

 .8((/(3
الرضوّية  العتبة  مكتبة  يف  حمفوظة  مؤّلفه  بخطِّ  منه  ونسخة   .(7( الرقم:   ،65/4 الذريعة:   (3(

سة. لحظ: ترتيب خالصة األقوال: 3)، اهلامش. املقدَّ
)4) الذريعة: 65/4، الرقم: 73). ولحظ التعريف بنسخة منها يف فهرست فنخا: 3)/))8. 
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وهو مطبوع بإيران سنة ))3) هـ))).

ترتيب خلصة األقوال يف معرفة الرجال: فقد قام برتتيبها- بعد أن صّححها . 5
بمقابلة أربع نسخ خطية- قسم احلديث يف جممع البحوث اإلسالمّية، بمدينة 

مشهد املقّدسة.

والكتاب مطبوع يف سنة )38)ش يف 506 صفحة.

ج. املستدرك:
مستدرك خلصة األقوال: لصدر األفاضل املريزا لطف عيّل بن حمّمد كاظم . 1

التبيزّي الشريازّي الطهرايّن))).

د. التلخيص:
خمترص خلصة األقوال: للشهيد الثاين)3).. 1

الوجيزة يف الرجال: ملحّمد رضا بن إسامعيل املوسوّي الشريازّي، وهو مطبوع . 2
سنة 76))هـ يف هامش كتاب )مدائن العلوم()4).

هـ. النظم:
ملخص املقال يف نظم خمترص خلصة األقوال يف معرفة أسامء الرجال: للشيخ . 1

عبد الرحيم بن الشيخ عبد احلسني بن الشيخ حمّمد حسني الطهرايّن األصفهايّن 

))) مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 6)).
))) الذريعة: ))/4، الرقم: 3676.

)3) الذريعة: 0)/95)، الرقم: 545). 
)4) الذريعة: 5)/49، الرقم: 48). 
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احلائرّي، صاحب الفصول))).

خلصة اخللصة: للشيخ حمّمد اجلواد بن حمسن اخلراسايّن احلوليّت.. 2

خلّص فيها خالصة األقوال، ونظم ما خلّصه يف )600 ( بيًتا، وساّمه )خالصة 
اخلالصة(، وُطبع يف طهران، مع توضيحات وجيزة خالل السطور))).

و. الرتمجة:
حسني . 1 حمــّمــد  بــن  بــاقــر  ملحّمد  الــفــارســّيــة:  إىل  األقــــوال  خــلصــة   تــرمجــة 

التبيزّي)3).

املتتّبع الباحث  فلعّل  األقــوال؛  خالصة  حول  املؤّلفات  من  عليه  عثرنا  ما   هذا 

اهللَ  ﴿َلَعلَّ  ذلك؛  من  أكثر  جيد  اخلّطّية-  األقوال  خالصة  نسخ  يف  الدّقة  مع  لسّيام   -
ُيِْدُث َبْعَد ذلَِك َأْمًرا﴾)4).

الأمر الثاين: تاأثري خال�صة الأقوال علی امل�صّنفات الرجالّية

أم  كانت  فقهيًة  الشيعة،  أعالم  من  كثرية  مصادر  يف  اخلالصة  عن  النقل  كثر  قد 
الرتتيب  بحسب  وهم-  غريهم،  من  أكثر  إليه  استندوا  مجاعة  هناك  ولكن  رجاليًة، 

الزمنّي:

أ. املحّقق األردبيّل )ت 993هـ()5).

))) الذريعة: ))/4))، الرقم: 6744. 
))) مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 6)). 

)3) مستدركات أعيان الشيعة: 48/7)، مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 6)). 
)4) الطالق: ).

)5) جممع الفائدة: )/6))، )/57)، )/66)، )/7))، )/44)، )/84)، )/93)، )/9)3، 
 =،(73/(  ،(6(/(  ،(0(/(  ،((8/(  ،4(/(  ،((/(  ،5/(  ،333/(  ،330/( 
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ب. صاحب املدارك )ت 009)هـ())).

ج. صاحب املعامل )ت ))0)هـ())).

د. الشيخ حمّمد حفيد الشهيد الثاين )ت 030)هـ()3).

هـ. السّيد مصطفی التفريّش )ت 044)هـ()4).

و. السّيد أمحد العلوّي العامّل )املتوّفی قبل سنة 060)هـ()5).

/( ،4(5/( ،366/( ،34(/( ،337/( ،336/( ،(8(/( ،(8(/( ،(76/( ،(74/(= 
5)4، )/)45، 3/)3)، 57/3)، 80/3)، 0/3))، 3/)30، 374/3، 393/3، و...

))) مدارك األحكام: )/65)، )/355، 7/3)4، 64/4)، 68/5، 0/6))، 6/)6)، ناية 
املرام: )/58، )/07)، )/7))، )/34. 

 ))) منتقى اجلامن: )/))؛ )/4)، )/8)، )/9)، )/37، )/38، )/43، )/)6)، )/7)4، 
.44(/(

)3) استقصاء العتبار: )/50، )/)5، )/57، )/86، )/87، )/4))، )/)))، )/)4)، 
 ،355/( ،35(/( ،((4/( ،((3/( ،(83/( ،(76/( ،(7(/( ،(56/( ،(53/(
 ،(03/(  ،(0(/(  ،(0(/(  ،95/(  ،73/(  ،3(/(  ،(7/(  ،488/(  ،468/(
 ،(66/( ،(63/( ،(64/( ،(6(/( ،(48/( ،(37/( ،((7/( ،(((/( ،(((/(
 ،(40/( ،(39/( ،((6/( ،(((/( ،(((/( ،(((/( ،(07/( ،(05/( ،(87/(
 ،395/( ،387/( ،366/( ،34(/( ،330/( ،3(9/( ،3(8/( ،3(3/( ،(98/(

)/399، )/404، )/405، )/8)4، )/456، )/463، و...
)4) نقد الرجال: )/45، )/46، )/48، )/50، )/56، )/)6، )/64، )/69، )/76، 
 ،((5/(  ،((0/(  ،((9/(  ،(06/(  ،(05/(  ،(0(/(  ،99/(  ،95/(  ،86/(
 ،(59/( ،(56/( ،(50/( ،(47/( ،(44/( ،(4(/( ،(38/( ،(37/( ،(3(/(
 ،(9(/( ،(89/( ،(87/( ،(80/( ،(78/( ،(77/( ،(70/( ،(66/( ،(6(/(
 ،(34/( ،(3(/( ،((0/( ،(((/( ،((0/( ،(09/( ،(05/( ،(0(/( ،(9(/(

)/44)، )/69)، )/)7)، )/76)، )/77)، و...
 )5) مناهج األخيار: )/3)، )/5)، )/5)، )/0)، )/7)، )/8)، )/)3، )/33، )/34،= 
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ز. املّل صالح املازندرايّن )ت )08)هـ())).

ح. احلّر العامّل )ت 04))هـ())).

ط. العّلمة املجليّس )ت 0)))هـ()3).

ي. املحّقق اخلواجوّي )ت 73))هـ()4).

ك. الشيخ أبو عّل احلائرّي )ت 6)))هـ()5).

 ،((8/(  ،(04/(  ،98/(  ،86/(  ،75/(  ،74/(  ،65/(  ،38/(  ،38/(  ،36/(=
 ،(48/( ،(44/( ،(44/( ،(43/( ،(40/( ،(37/( ،(33/( ،(3(/( ،((8/(
 ،(87/( ،(85/( ،(8(/( ،(76/( ،(68/( ،(67/( ،(65/( ،(64/( ،(59/(
 ،((0/( ،((8/( ،((7/( ،(09/( ،(06/( ،(04/( ،(94/( ،(93/( ،(9(/(

)/30)، )/36)، و...
 ،(58/(  ،(43/(  ،(3(/(  ،((3/(  ،99/(  ،8/(  ،(93/( الكايف:  أصول  رشح   (((

.(97/(( ،(7(/7 ،((0/7 ،78/4 ،(30/3 ،(0(/3 ،65/3 ،306/( ،(78/(
 ،(97/30  ،(96/30  ،(94/30  ،(93/30  ،(9(/30  ،(9(/30 الشيعة:  وسائل   (((
 ،303/30  ،303/30  ،30(/30  ،30(/30  ،30(/30  ،(99/30  ،(98/30
 ،3(0/30  ،309/30  ،308/30  ،307/30  ،306/30  ،305/30  ،304/30
 ،3(8/30  ،3(7/30  ،3(6/30  ،3(5/30  ،3(4/30  ،3(3/30  ،3((/30

9/30)3، 0/30)3، 0/30)3، 0/30)3، 30/))3، و... 
)3) مالذ األخيار: )/5)، )/)4، )/)33، )/69)، )/)0)، 344/3، 5/)43، 6/)33، 

 .(68/(6 ،33(/8
 ،3(4/(  ،307/(  ،(47/(  ،((8/(  ،((7/(  ،(00/(  ،85/( الفقهيَّة:  الرسائل   (4(
 ،(33/(  ،69/(  ،66/(  ،377/(  ،363/(  ،359/(  ،33(/(  ،33(/(  ،3(7/(

 .46(/( ،437/( ،33(/( ،(7(/( ،(35/(
)5) منتهى املقال: )/5، )/6، )/9، )/))، )/3)، )/4)، )/5)، )/6)، )/7)، )/0)، 
 ،35/( ،34/( ،33/( ،3(/( ،30/( ،(8/( ،(4/( ،(3/( ،((/( ،((/( ،(0/(
 =،98/(  ،97/(  ،46/(  ،45/(  ،4(/(  ،40/(  ،39/(  ،38/(  ،37/(  ،36/(
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ل. املحّقق النراقّي )ت 45))هـ())).

م. املحّدث النورّي )ت 0)3)هـ())).

بل قد ُيقال: إّن دأب ابن داوود يف ما ل يرمز ملستنده هو ما نقله العاّلمة يف خالصة 
األقوال)3).

ومنه يظهر غاية اإلقبال إلی الكتاب من عرص العاّلمة.

=)/09)، )/0))، )/45)، )/57)، )/68)، و...
))) عوائد األّيام: )73، 854، 854، 859، 860، )86، 864، 883، 888، 889.

 ،(50/(  ،((5/(  ،88/(  ،87/(  ،7(/(  ،45/(  ،(7/( الوسائل:  مستدرك  خامتة   (((
 ،(46/3  ،((7/3  ،4((/(  ،385/(  ،4(/(  ،37/(  ،(68/(  ،(65/(  ،(5(/(
 ،8/4  ،5((/3  ،509/3  ،475/3  ،474/3  ،(86/3  ،(48/3  ،(66/3  ،(50/3
 ،(07/4  ،(00/4  ،(00/4  ،(89/4  ،(5(/4  ،74/4  ،68/4  ،6(/4  ،(0/4

7/4))، 3/4))، 4/)3)، 36/4)، و...
الرقم:   ،((5/3  ،(7(4 الرقم:   ،(73/(  ،7(9 الرقم:   ،(79/( الرجال:  نقد  لحظ:   (3(
قاموس  أيًضا:  ولحظ   .5888 الرقم:   ،(04/5  ،5(43 الرقم:   ،367-366/4  ،3(45

الرجال: 4/)40، 63/5، 5/)3)، 4/9)6، 9/)65.
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حتقيق الكتاب وعملنا حوله

يف  وذلك  املقام،  يف  منهجنا  وتبيني  الكتاب،  حتقيق  يف  عملنا  حول  الفصل  وهذا 
ضمن مخسة أمور:

الأمر الأّول: طبعات الكتاب واإ�صكالتها

قد ُطبع الكتاب إلی اآلن- يف ما نعلم- ثلث طبعات:

ُطبع عىل احلجر عام )0)3)هـ(.. )

طبعة النجف باهتامم السّيد بحر العلوم سنة ))38)هـ(.. )

الشيخ . 3 باهتامم  املقّدسة، يف سنة )7)4)هـ(،  بقمِّ  الفقاهة  طبعة مؤّسسة نرش 
جواد القيومّي.

فالطبعة احلجرّية مل تكن اليوم بأيدينا، بل هي يف املكتبات العاّمة، ومل يرجع إليها 
أحد إّل حني الرتديد يف صّحة ما يف النسخة املطبوعة حديًثا أو تأييدها، وهكذا األمر 
العلوم؛ فنحن مل نبحث عنهام؛ لكثرة األغالط  السّيد بحر  باهتامم  ما ُطبع  بالنسبة إلی 

املطبعّية))).

إمامّي  اهلل  عبد  بن  حمّمد  بن  »بندار...   :(7 الصفحة  العلوم  بحر  السّيد  طبعة  يف  جاء  فمثاًل   (((
متقّدم... بن بشار بن يسار الضبيعّي، أخو سعيد موىل بني ضبيعة«. ويف الواقع أّن هذا العنوان= 
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وأّما إعداد القيومّي:

فهو أصّح طبعات الكتاب يف ما رأينا، إّل أّن فيها بعض اإلشكاالت:

النسخ . ) سائر  إلی  بالنسبة  أّنام-  مع  نسختني  إلی  إّل  تستند  مل  الطبعة  هذه 
املوجودة من كتاب اخلالصة- مل تكونا من النسخ النفيسة.

إنَّ الشيخ القيومّي مل يذكر اختالف النسخ يف اهلامش أصاًل، فال بدَّ للمحّقق . )
يكون  ألن  الختالف؛  عند  نسخة  ترجيح  ودليل  الختالفات،  هذه  ذكر 

الـُمراجع إلی نّص الكتاب علی بصرية.

ا خطأ املحّقق يف ترجيح النسخة عند الختالف؛ فذكر  بل ومن املحتمل جدًّ
الختالفات يوجب أّن يطلع املراجع علی النصِّ الصحيح.

نصوص . 3 وأخذ  نقل    ّ احِليلِّ العاّلمة  أّن  السابقة-  البحوث  يف  منّا-  مّر  قد 
الكتاب من املصادر الرجالّية، فال بدَّ للمحّقق ذكر مستند العاّلمة ومآخذه يف 
ما نقل من النصوص يف خالصة األقوال، ولكن مل نجد ذلك يف هذه الطبعة 

إّل قلياًل.

ل بّد للمحّقق أّن يقّدم للكتاب مقّدمة بسيطة تبحث فيها بالتفصيل عن مباين . 4
املؤّلف، وخصائص كتابه هذا.

=عبارة عن شخصني ومها: بندار بن حمّمد بن عبد اهلل، وبشار بن يسار الضبيعّي.
وجاء يف الصفحة 90): »أبو خالد السجستايّن وقف عىل موسى... ذكره الكّشّ عن محدويه   
الواقع  والباليّل واملحمودّي والدهقان«. ويف  الرازّي  بن عثامن  ابني نصري عن حمّمد  وإبراهيم 
أّن العنوان عنوانان، ومها: عنوان أليب خالد السجستايّن، وعنوان للرازّي والباليّل واملحمودّي 

والدهقان.
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إّل  الطبعة  هذه  يف  الكتاب  وخصائص  املباين  حول  البحث  نجد  مل  ولكن 
باختصار وإجياز، بحيث مل ُيَفْد منه ما يليق باملؤلِّف واملؤلَّف.

إّن بعض األسامء ُدجمت وأصبحت اساًم واحًدا، مثل:. 5

أ. »يعقوب بن يزيد بن مّحاد األنبارّي السلمّي، أبو يوسف الكاتب من كتاب 
إّنه  املنترص، وقال الكّشّ عن ابن مسعود، عن احلسن بن عيّل بن فضال 
 ،الرضا أصحاب  من  يعقوب  وكان  القاسم.  دلف  أليب  كاتًبا  كان 
ثقًة  وكــان  بغداد،  إىل  وانتقل   الثاين جعفر  أيب  عن  يعقوب  وروى 
صدوًقا، وكذلك أبوه يعقوب بن َيْقطني من أصحاب الرضا، ثقة«))).

والصواب فيه هكذا:

). »يعقوب بن يزيد بن مّحاد األنبارّي السلمّي... وكذلك أبوه.

). يعقوب بن َيْقطني من أصحاب الرضا، ثقة«.

والياء  نقطة،  حتتها  املنّقطة  والباء  أّوًل،  املعجمة  الشني  بضّم  »وُشبري  ب. 
املنّقطة حتتها نقطتان بعدها، والراء أخرًيا بن شكل العبيّس بالباء املنّقطة 
وبعض  قال:  السلمّي،  حبيب  بن  اهلل  عبد  الرمحن،  عبد  أبو  نقطة  حتتها 

الرواة يطعن فيه«))).

والصواب فيه هكذا:

). »ُشبري بضّم الشني املعجمة أّوًل... بن شكل العبيّس«

))) خالصة األقوال، الرقم: 07)). 
))) خالصة األقوال، الرقم: 89)). 
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). أبو عبد الرمحن.

3. عبد اهلل بن حبيب السلمّي، قال:»وبعض الرواة يطعن فيه«.

ج. وأبو صادق كليب احلرمّي باحلاء املهملة، والراء، وامليم))).

والصواب فيه:

). أبو صادق

). كليب احلرمّي، باحلاء املهملة، والراء، وامليم.

وإّن فيه غلًطا مطبعيًّا، مثل:

أ. جعفر بن عثامن بن زياد الرّواس))).

والصواب فيه: جعفر بن عثامن بن زياد الرّوايّس.

ب. حمّمد بن تسليم)3).

والصواب فيه: حمّمد بن تسنيم.

ج. أبو ُعْقدة)4)

والصواب فيه: ابن ُعْقدة.

د. وقال الَغضائرّي)5).

))) خالصة األقوال، الرقم: )))).
))) خالصة األقوال، الرقم: 94). 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 46). 
)4) خالصة األقوال، الرقم: )7).
)5) خالصة األقوال، الرقم: 95). 



65

والصواب فيه: وقال ابن الَغضائرّي.

هـ. زرارة بن أعني بن سنس))).

والصواب فيه: زرارة بن أعني بن سنسن.

ويكنّى: أبا أمحد))).

والصواب فيه: يكنّى: أبا حمّمد.

ومثله كثري أرشنا إليها يف اهلامش.

وفيه أيًضا سقط، كام يف:

.(3(أ. روی أيب عبد اهلل

.والصواب فيه: روی عن أيب عبد اهلل

ب. يعقوب بن إلياس)4).

والصواب فيه: يعقوب بن إلياس ثقة.

6. ليس هلذه الطبعة فهارس فنّية، وهذا ممّا ل بدَّ منه، بل يوجب أن تكون اإلفادة 
من الكتاب أكثر.

))) خالصة األقوال، الرقم: )44. 
))) خالصة األقوال، الرقم: 798. 
)3) خالصة األقوال، الرقم: 383. 

)4) خالصة األقوال، الرقم: 09)). 
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الأمر الثاين: الن�صخ املوجودة من خال�صة الأقوال

كتاب خالصة األقوال- لختصاره وشموله علی لّب ما يف املصادر الرجالّية من 
مكتبة من  بحيث ل جتُد  نسخه،  كثرت  األنظار؛ فألجله  كان حمّط  والتعديل-  اجلرح 

املكتبات الشيعّية إّل وفيها نسخة أو نسختان أو أكثر من ذلك.

وهذه بعض نسخه- علی تقرير املحّقق الطباطبائّي-:

»نسخة كتبها رساج الدين احلسن بن هباء الدين حمّمد بن أيب املجد الرسابشنوّي . )
تلميذ املصنِّف، وقرأها عليه فكتب له اإلناء واإلجازة يف ناية القسم األّول 
يف سلخ مجادى األوىل سنة )5)7هـ(، ويف ناية الكتاب سنة )5)7هـ( أيًضا، 

وهي من خمطوطات مكتبة السّيد حسن الصدر بالكاظمّية.

خمطوطة ُكتبت سنة )743هـ( يف مكتبة جامعة مدينة العلم يف مدينة الكاظمّية . )
رقم ) من كتب الرجال ذكرت يف فهرسها: 33.

يف . 3 اآلخوند  مدرسة  مكتبة  يف  الكتاب  من  الثاين  القسم  فيها  قديمة  خمطوطة 
مهدان رقم 587، ذكرت يف فهرسها: ))).

خمطوطة قديمة يف دار الكتب الوطنّية يف تبيز. رقم 390، ذكرت يف فهرسها: . 4
.46(-46(/(

5 ./3 فهرسها:  يف  ذكـــرت   ،((00 ــم  رق فيها،  أخـــرى  قديمة   خمطوطة 
.(087

خمطوطة القرن الثامن يف مكتبة فيض اهلل يف اسالمبول. رقم: 3)3 يف 97) . 6
ورقة.
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خمطوطة القرن 8 و9 يف دار الكتب الوطنّية يف طهران، رقم: )7)) ع، ذكرت . 7
يف فهرسها: 9/)6).

رقم: 650، . 8 الطباطبائّي يف شرياز،  العاّلمة  مكتبة  التاسع يف  القرن  خمطوطة 
ُكتبت عىل نسخة كتبها عيّل بن حمّمد بن عيّل احلافظ الطبّي يف املشهد املقّدس 

الغروّي وفرغ منها أوائل ذي القعدة سنة )747هـ(.

فرغ . 9 رصيف،  أيب  بن  حمّمد  بن  مبارك  بن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  كتبها  خمطوطة 
القطيف يف سنة )904هـ( وسنة  منها سنة )897هـ( مقابلة ثالث مرات يف 
يف  ذكــرت   ،6704 رقــم:  املرعّش.  السّيد  مكتبة  يف  وغريمها،  ـــ(  )960ه

فهرسها: 7)/63).

مقابلة . 0) وهي   ،الرضا مشهد  يف  )809هـــ(  سنة  شّوال  يف  ُكتبت  خمطوطة 
ابنه فخر  مصّححة، وعليها بالغات عىل نسخٍة مقروءٍة عىل املصنِّف، وعىل 

املحّققني، جاء يف آخرها:

احلسينّي  حيدر  بن  احلسني  الغني  اهلل  إىل  الفقري  ومباحثته  مقابلته  من  فرغ 
الكركّي. وهي يف مكتبة السّيد املرعّش العاّمة يف قّم. رقم: )))، ذكرت يف 

فهرسها: )/49).

وعنها مصّورة يف مكتبة أمري املؤمنني العاّمة يف النجف األرشف. ومصّورة يف 
جامعة طهران. رقم: 7)30 ذكرت يف فهرس مصّوراهتا: )/)3.

العاميّل . )) احلسنّي  يوسف  بن  جعفر  بن  حمّمد  بن  حمّمد  بن  أمحد  كتبه  خمطوط 
العيناثّي، وفرغ منه ثاين ذي القعدة سنة )949هـ(، ثّم قابله نور الدين بن فخر 
الثاين، وفرغ من مقابلته وتصحيحه يف ذي احلّجة  الشهيد  الدين عىل نسخة 
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من تلك السنة، ونسخة الشهيد الثاين كانت منقولة عن نسخة كانت عند فخر 
املحّققني ابن املصنّف، وكان عليها شهادة املؤّلف بمقابلته بخّطه.

وهي يف مكتبة اإلمام الرضا يف مشهد. رقم: 9086 وصفت يف فهرسها: 
.599/6

السّيد . )) مكتبة  يف  ))95هـ(  سنة  السبزوارّي  حسني  الدين  كامل  كتبه  خمطوط 
احلكيم. رقم: 9)9.

خمطوط كتبه عبد النبّي بن حسن املشهدّي وفرغ منه يوم اجلمعة )))( شهر . 3)
رمضان سنة )957هـ(، يف مكتبة البملان اإليرايّن السابق. رقم: 4406، ذكر 

يف فهرسها: ))/05).

عىل . 4) )958هـــ(  سنة  السرتآبادّي  اهلل  فضل  بن  حممود  حاجي  كتبه  خمطوط 
نسخة كتبها قاسم بن إسامعيل بن عنان الكّشّ يف شهر رمضان سنة )700هـ( 
احلسني  ابن  حمّمد  الدين  عامد  متّلك  عليه  املصنّف،  بخّط  األصل  نسخة  عىل 
احلسينّي األسرتآبادّي وابنه حسن سنة )989هـ(، يف مكتبة املدرسة الفيضّية، 

ضمن املجموع رقم: 804، ذكر يف فهرسها: )/5).

نسخة كتبت سنة )960هـ( رأيتها يف خوي يف مدرسة نامزي، رقم: 646.. 5)

سنة . 6) وفرغ  وثلٍث،  نسٍخ  بخطِّ  البحرايّن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  كتبها  خمطوطة 
))96هـ( وهي مصّححة مقابلة، وعليها بالغات وتعليقات للمصنِّف وغريه 
يف مكتبة البملان اإليرايّن السابق مسجلة برقم: 63306 ذكرت يف فهرسها: 

.((6/7
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خمطوطة ُكتبت سنة )964هـ( بأّول جمموعة يف مكتبة أمري املؤمنني العاّمة . 7)
يف النجف األرشف.

خمطوطة سنة )964هـ( يف مكتبة السّيد املرعّش بأّول املجموعة، رقم: 6877، . 8)
ذكرت يف فهرسها: 8)/)7.

خمطوطة كتبها عالء امللك بن عبد القادر احلسينّي املرعّش يف سنة )964هـ( . 9)
بخطِّ  األصل  نسخة  عن  املنقولة  إسامعيل  بن  قاسم  نسخة  عن  قزوين،  يف 
املؤّلف. بأّول جمموعة رجالّية يف مكتبة السّيد املرعّش، رقم: 8677 ُذكِرت 

يف فهرسها: 8)/)7.

رقم: . 0) مشهد،  يف  گوهرشاد  جامع  مكتبة  يف  )968هـــ(  سنة  تارخيه  خمطوط 
.(6(7

رقم: . )) مشهد،  يف  گوهرشاد  جامع  مكتبة  يف  ـــ(  )979ه سنة  ُكتب  خمطوط 
.(04(

إيضاح . )) مع   58(8 رقم:  املرعّش،  السّيد  مكتبة  يف  )980هـ(  سنة  خمطوطة 
الشتباه، ذكرت يف فهرسها: 5)/3))-4)).

قرأها . 3) )980هـ(  سنة  البريجندّي  عيّل  پـيـر  بن  حمّمد  بن  عيّل  كتبها  خمطوطة 
مولنا قاسم عىل الشيخ عّز الدين احلسني بن عبد الصمد احلارثّي اهلمدايّن 
العاميّل اجلبعّي املتوّف سنة )984هـ( والد الشيخ هباء الدين العاميّل يف مدينة 
هراة فكتب له اإلناء واإلجازة يف ربيع األّول سنّة ))98هـ(، وهي يف جامعة 

طهران، رقم: 4)67، معها رجال ابن داوود، راجع فهرسها: 6)/343.
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السّيد . 4) مكتبة  يف  ))98هـــ(  سنة  املازندرايّن  يوسف  بن  موسى  كتبه  خمطوط 
احلكيم يف املجموعة، رقم: 9)5).

خمطوطة كتبها مجال الدين عيّل اهلزار جريبي الطبّي سنة )985هـ(، مقابلة . 5)
عىل نسخة بخطِّ حفيد املؤلِّف حييى بن حمّمد بن احلسن وكان قرأها عىل والده 
فخر املحّققني، وكتب له اإلناء يف )9)( ذي احلّجة سنة )747هـ( ويف نايتها 
صورة خّطه، وصورة إجازة املؤلِّف لتلميذه مجال الدين يوسف ابن نارص بن 
يف  ذكرت   ،6606 رقم:  املرعّش،  السّيد  مكتبة  يف  احلسينّي،  مّحاد  بن  حمّمد 

فهرسها: 7)/80).

الفيض الكاشايّن وفرغ . 6) خمطوطة كتبها شاه مرتىض بن حممود الكاشايّن والد 
منها يوم الثنني )3( صفر سنة )985هـ( وعىل الورقة األوىل من القسم الثاين 
خّط الفيض الكاشايّن، يف جامعة طهران، رقم: )77)، ذكرت يف فهرسها: 

.3((/8

وهذه النسخة مرّتبة عىل ترتيب احلروف، رّتبها بعض العلامء.

ولعّله . 7) مالكها  ثّم صّححها  نسخ مجيل،  بخطِّ  ُكتبت  خمطوطة سنة )989هـ( 
هو كاتبها؛ فاخلّطان متشاهبان وهو مظفر حسني بن حيدر الرضوّي النقوّي 
مشهد  يف  الرضوّية  املطّهرة  الروضة  خــّدام  من  النّسابة  اخلــادم  املوسوّي 
ذلك  أعالم  عىل  وقرأها  وقابلها  هبا-  حّل  من  عىل  اهلل  صلوات  خراسان- 
خمتلفة  بخطوط  بالغات  وعليها  وتعليقات،  تصحيحات  وعليها  العرص 
وبعضها يشبه خّط الشيخ هباء الدين العاميّل، ممّا يظهر أّنه قرئ عليه. وبآخر 
املكان  هذا  إىل  سامًعا  اهلل-  سّلمه  األجل-  املوىل  »بلغ  بخطِّه:  األّول  القسم 
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وّفقه اهلل تعاىل«، وعليها تعليقات برمز )ب هـ(، وهي تعليقات شيخنا هباء 
الدين، وجاء  زين  الشيخ  الثاين من خطِّ  الشهيد  تعليقات  الدين، وعليها 
ذي  شهر  عرش  سادس  اجلمعة  ليلة  يف  املقابلة  األّول:»متّــت  القسم  ناية  يف 
بكتاب صّححه  احلّجة احلرام سنة )989هـ( وقوبل بحسب اجلهد والطاقة 
وقابله  العايل-  ظّله  مّد  الشوشرتّي-  حممود  بن  اهلل  عبد  وأستاذنا...  مولنا 
بكتاب الشهيد الثاين زين الفقهاء واملجتهدين... مظّفر حسني اخلادم النّسابة 
صحيحٍة  بنسخٍة  وباهلامش:»قوبل  عنه«،  عفي  املوسوّي  النقوّي  الرضوّي 
أخرى؛  مّرة  واملجتهدين  الفقهاء  زين  الثاين  الشهيد  خّط  هوامشها  عىل  كان 
وّفقنا  ]الذي[  هلل  »احلمد  النسخة:  ناية  يف  وجاء  تعاىل«.  اهلل  شاء  إن  فصّح 
عىل مقابلة هذه الرسالة الفاخرة بنسخٍة صحيحٍة صّححها... مولنا عبد اهلل 
اجلمعة  يوم  تاريخ  يف  النقوّي...  الرضوّي  اخلادم  حسني  مظفر  الشوشرتّي. 
ثامن شهر حمّرم احلرام سنة )990هـ(«. وعليه متّلك حمّمد أمني بن حمّمد عيّل 
الرشيف السرتآبادّي يف شعبان سنة )094)هـ(، وعليه متّلك حمّمد بن غياث 
رقم:  طهران،  يف  ملك  مكتبة  يف  املخطوطة  وهذه  )8)))هـــ(،  سنة  الدين 

.3495

عيّل، . 8) بن  ومنصور  ظفر  بن  حمّمد  بن  منصور  وقفها  العارش،  القرن  خمطوطة 
يف  ذكرت   ،773 رقم:  قم،  يف  العاّمة  املرعّش  السّيد  مكتبة  يف  اآلن  وهي 

فهرسها: )/)38.

وتصحيحاٌت . 9) بالغاٌت  عليها  مصّححة،  مقابلة  العارش  القرن  خمطوطة 
وتعليقاٌت للشيخ هباء الدين العاميّل وغريه، يف مكتبة السّيد املرعّش العاّمة 

يف قم، رقم:)495، ذكرت يف فهرسها: 3)/)5).
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خمطوطة القرن العارش وعليها حوايش الشهيد الثاين وغريه، يف مكتبة املغفور . 30
له السّيد أمحد الزنجايّن يف قم، رقم: 04).

يف . )3 ذكــرت   ،56(0 رقــم:  املرعّش،  السّيد  مكتبة  يف   (006 سنة  خمطوطة 
فهرسها: 5)/3).

سنة . )3 األّول  ربيع   )(8( منها  وفرغ  احلويزّي  حمّمد  بن  نّصار  كتبها  خمطوطة 
باهلامش:  نايتها  يف  وكتب  نسخ،  ثالث  عىل  وصّححها  قابلها  )0)0)هـ( 
»قوبلت هذه النسخة من أّوهلا إىل آخرها بنسٍخ معتبٍة مع معتبين، فصارت 
قلناه... وقرأها  ما  قد ُصّححت عىل  يعتمد عليها؛ ألّنا  النسخة أصاًل  هذه 
األبزر،  بن  الدين  كامل  بن  احلسني  شيخه  عىل  احلويزّي  العايل  عبد  الشيخ 
فكتب له يف آخرها سامًعا وإجازة: أناها من أّوهلا إىل منتهاها سامًعا الشيخ 
الشيخ  املرحوم  بن  العايل  الشيخ عبد  العامل  العامل  الويّف  الزكّي  النقّي  التقّي 
حمّمد بن عيّل بن نارص اجلزائرّي سامًعا معتًبا غري مقترٍص عىل تصحيح املباين؛ 

بل جامًعا بينه وبني حتقيق املعاين.

وقد أجزت له روايته عني بطرقي املنتهية إىل مصنّفها...« يف جامعة طهران، 
رقم: 990، وصفت يف فهرسها: )/568-565.

خمطوط بخطِّ حمّمد رضا، فرغ منه يف )6( مجادى األوىل سنة )048)هـ(، قرأه . 33
له اإلناء  الكاشايّن، فكتب  الفيض  إبراهيم بن حمّمد قيل عىل املحّدث  حمّمد 
والسامع بخطِّه، يف مكتبة املجلس، رقم: )543، ذكر يف فهرسها: 6)/333.

سنة . 34 األوىل  مجادى  غّرة  يف  منها  وفرغ  الطبيّس  عيّل  بن  حممود  كتبها  خمطوطة 
)056)هـ( عىل نسخة كتبها القاسم بن إسامعيل بن غّسان الكّشّ عىل نسخة 
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رمضان  شهر  من  الثانية  العرشة  يف  الكّشّ  وفرغ   ،املصنّف بخطِّ  األصل 
فهرسها:  يف  ذكرت   ،4(98 رقم:  طهران،  جامعة  يف  وهي  )700هـ(.  سنة 

.(((
 3(67/(3

املباين  ما حّررنا يف  إيران يف  مكتبات  املوجودة يف  نسخه  تفصيل  ذكرنا  وقد 
الرجالّية.

الأمر الثالث: الن�صخ املعتمدة من خال�صة الأقوال

وذلك  الكتاب؛  هلذا  النسخ  أصحِّ  من  ا  أنَّ نظّن  التي  النسخ  من  مجلة  اّتذنا  لقد 
ه. لتصحيح نصِّ

فإليك التعريف هبذه النسخ:

. ّ 1. النسخة التي تفّضل بمصّورهتا املحّقق الكريم أبو جعفر أمحد عيّل جميد احِليلِّ

والنسخة مقروءة علی املصنِّف، وعليها إناؤه الرشيف، وهذا نّص إنائه:

وكتب  ملراضيه.  وإّيانا  تعالی  اهلل  وّفقه  وفهاًم،  قــراءًة  تعالی-  اهلل  أّيــده  »أنــاه- 
ربيع اآلخر سنة 5)7هـ حامًدا  ثامن عرش شهر  الكتاب يف  ابن مطّهر مصنّف   حسن 

مصّلًيا«.

إّل أّنه مع األسف الشديد مل تصل بأيدينا النسخة كاملة، بل إّنا مشتملة علی القسم 
األّول من خالصة األقوال فقط، مع أّنه قد سقطت ورقة أو ورقتان من أّول هذا القسم 

أيًضا. والنسخة موجودة يف مكتبة آية اهلل السيِّد حسن الصدر يف الكاظميَّة.

))) مكتبة العاّلمة احِللِّـّي: 8))-5)). 
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ومل نجد اسم ناسخها، وتاريخ استنساخها غري معلوٍم.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)ع(.

ويف هذه النسخة تعليقة واحدة للشيخ البهائّي.

2. نسخة مكتبة جامعة طهران برقم: )/5385 يف 6)) ورقة.

ومعها نسخة من رجال ابن داوود.

.والنسخة قوبلت بنسخٍة مقروءٍة علی فخر املحّققني

وقوبلت بنسخة الشهيد الثاين، وقد كتب الشهيد علی نسخته ما نّصه: »بلغت 
املقابلة بحسب اجلهد الطاقة بنسخٍة مقروءٍة علی املصنّف وعليه إجازته، وبالنسخة 

.»املكتوب منها ]كذا[ وعلی ]نسخٍة[ مقروءٍة علی ولد املصنِّف فخر الدين

وكاتبها حسن بن عيّل بن عبد النبّي القطيفّي الطائّي.

رجب  شهر  يف   الشهيد بنسخة  قوبلت  أّنـها  إّل  معلوٍم)))،  غري  كتابتها  وتاريخ 
املرّجب يف سنة )97هـ.

سنة  شــّوال  أوائــل  آخرها  ة  عــدَّ جمالس  يف  املحّققني  فخر  بنسخة  قوبلت  وإّنــا 
)970هـ(.

األقوال،  للشهيد علی خالصة  تعليقات كثرية  النسخة مشتملة علی  إّن هذه  ثّم 
وهذه التعليقات مكتوبة عن خّط الشهيد.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)ت(.

))) قد جاء يف فهرست دنا: أّن النسخة مكتوبة بتاريخ 3) شهر ربيع الثاين يف سنة 693هـ. فهرست 
دنا: 7/4)9. إّل أّنه تاريخ تأليف الكتاب.
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برقم: 650، وهي يف 97  مدينة شرياز،  الطباطبائّي يف  العاّلمة  3. نسخة مكتبة 
ورقة.

وكاتبها عيّل بن حمّمد بن عيّل احلافظ الطبّي.

وكان الفراغ من كتابتها أوائل ذي القعدة سنة ))74هـ(.

وقد اشتملت هذه النسخة علی تعليقاٍت كثريٍة للشهيد، وهذه التعليقات مكتوبة 
عن خّط الشهيد، وبعض تعليقاهتا ليست يف النسخة املطبوعة من التعليقات.

ومشتملة علی تعليقات كثرية للشيخ البهائّي.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)ش(.

املقّدسة، برقم: 6704، وهي يف  النجفّي يف قِم  آية اهلل املرعّش  4. نسخة مكتبة 
77 ورقة.

وكاتبها عبد اهلل بن حمّمد بن مبارك بن حمّمد بن أيب رصيف.

سنة  شّوال  شهر   )(7( الثنني  يوم  منها  األّول  القسم  كتابة  من  الفراغ  وتاريخ 
)895هـ(، وتاريخ الفراغ من كتابة القسم الثاين منها يوم اجلمعة سنة )897هـ(.

والنسخة مشتملة علی تعليقات كثرية، فبعضها للشهيد. وهذه التعليقات مكتوبة 
داوود،  ابن  رجال  سّيام  الرجالّية  املصادر  من  منقولت  وبعضها  الشهيد.  خّط  عن 
وبعضها توضيح ضبط األعالم واأللفاظ وأكثرها من كتاب إيضاح الشتباه وكتاب 

القاموس املحيط.

وهذه النسخة عليها بالغات، وقوبلت ثالث مّرات: مّرة يف جمالس متعّددة آخرها 
يوم الثالثاء )))( شهر رمضان سنة )904هـ(، ومّرة يف سنة )960هـ(، ومّرة يف جمالس 
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آخرها يوم الثنني يف شهر رجب سنة )996هـ(.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)عش(.

5. نسخة مكتبة جملس الشوری يف طهران، برقم: )/7)56).

وكاتبها حمّمد بن حيدر الشهرُي بآقا خاين.

وكان الفراغ من كتابتها )4)( شهر رمضان سنة ))97هـ(.

والنسخة يف جمموعة مشتملة علی إيضاح الشتباه، ثّم خالصة األقوال، ثّم رشح 
.بداية الشهيد الثاين

والنسخة مقروءة علی الشيخ البهائّي، وعليها إناؤه الرشيف.

وصّححت وقوبلت بنسخٍة مقروءٍة علی الشهيد الثاين.

هذه  والطاقة  اجلهد  بحسب  وصّحح  قوبل  »قد  النسخة:  ناية  هامش  يف  وجاء 
ساكنه  علی  الغروّي  املشهد  يف   الثاين الشهيد  علی  مقروءٍة  بنسخٍة  املباركة  النسخة 

ألف ألف سالم«.

والنسخة مشتملة علی تعليقاٍت كثريٍة: قسٌم منها منقولت من املصادر الرجالّية 
لسّيام رجال ابن داوود، وقسم منها تعليقات الشهيد الثاين، وبعض التعليقات هذه مل 
تذكر يف النسخة املطبوعة منها، وقسم منها تعليقات الشيخ البهائّي مكتوبة عن خطِّه 

الرشيف.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)س(.

6. نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 6)4)/)، يف 
89) صفحة.
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وتاريخ الفراغ من كتابتها سلخ شهر مجادی األولی سنة )034)هـ(.

والنسخة مقابلة بنسخٍة مكتوبٍة من نسخة الشهيد، ونسخة الشهيد مقابلة بنسخٍة 
عليها خّط املصنّف ومقابلة بنسخٍة مقروءٍة علی فخر املحّققني.

النسخة، ونسخة )ش( تشاهًبا كبرًيا يف موارد الختالف،  إّنا وجدنا بني هذه  ثّم 
ا أّن األصل يف كليهام واحد. ومن املحتمل جدًّ

والنسخة مشتملة علی تعليقاٍت كثريٍة؛ فبعضها لضبط األعالم وتوضيح األلفاظ 
ا، وبعضها اآلخر منقولت من املصادر الرجالّية. لغويًّ

ورمزنا هلذه النسخة بـ)هـ(.

7. نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 9)9، يف )8) 
صفحة.

وكاتبها كامل الدين حسني السبزوارّي.

وكان الفراغ من كتابتها يوم اجلمعة يف آخر شهر شّوال املعّظم سنة ))95هـ(.

وهذه النسخة كثرية السقط، والغلط.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)ح(.

8. نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 9)5)/)، يف 
5)3 صفحة.

وكاتبها موسی بن يوسف املازندرايّن.

وكان الفراغ من كتابتها يوم األحد الثامن من شهر رجب املرّجب سنة ))98هـ(.
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والنسخة مشتملة علی تعليقات كثرية: فبعضها للشهيد، وبعض هذه التعليقات 
البهائّي،  الشيخ  تعليقات  وبعضها  الشهيد،  تعليقات  من  املطبوعة  النسخة  تذكر يف  مل 

وبعضها تعليقات املولی عبد اهلل التسرتّي.

واجلدير بالذكر أّنا مل نعثر علی نسخة من تعليقات املولی عبد اهلل التسرتّي- حّتی 
يف الفهارس- غريها.

تعليقات  النسخة مل تشتمل عىل مجيع  أّن هذه  الظاهر- كام سيأيت تفصيله-  نعم، 
املولی عبد اهلل التسرتّي.

ورمزنا هلذه النسخة بـ)م(.

موارد  دون  املهّمة،  الختالفات  األخــرية  الثالث  النسخ  هذه  من  أثبتنا  وقد 
الختالف يف الواو والفاء، أو احلسن وحسن، وأمثال ذلك.

التعريف بنسخ العّلمة اجلعفرّي

 ثّم هناك ثالث نسخ أخری قد قابل العاّلمة املحّقق الشيخ حمّمد رضا اجلعفرّي
نسخته هبا:

9. نسخة مكتبة املرحوم الشيخ حمّمد جواد البالغّي، وكانت عليها تعليقات بقلمه 
الرشيف.

10. نسخة كانت يف إحدی مكتبات إيران، إّل أّن مصّورهتا عند الشيخ اجلعفرّي.

قاسم  وكاتبها  العاميّل،  حيدر  السّيد  ابن  حسني  السّيد  متمّلكات  من  والنسخة 
سنة  املبارك  رمضان  شهر  يف  كتابتها  من  الفراغ  وقع  وقد  النجفّي،  اخلادم  حمّمد   ابن 

)))9هـ(.
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وهذه النسخة متتاز بأّنا قد قوبلت من قبل السّيد حيدر العاميّل والسّيد حسني بن 
السّيد حيدر العاميّل، وعلی النسخة بالغاٌت، وقد قوبلت بنسخٍة مقروءٍة علی املؤلِّف 
الشيخ  كـرجال  الرجالّية  املصادر  علی  النسخة  وُعِرضت   ،املحّققني فخر  وولده 

. ورجال النجايّش ورجال الكّشّ

والنسخة مشتملة علی تعليقات الشيخ البهائّي.

، والنسخة حمفوظة يف مكتبة  ّ 11. نسخة مصّححة من قبل الشيخ عبد احلسني احِليلِّ
اإلمام أمري املؤمنني العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 6656.

ورمزنا للنسخة األولی منها بـ)ج(.

وللثانية بـ)حج(.

وللثالثة بـ)ب(.

هذا، ولكن املحّقق اجلعفرّي مل يضبط مجيع الختالفات، بل قال:

أمهلت اآليت:

من  وليست  أخطاء  أّنا  لوضوح  أمهلتها؛  الكلامت  يف  اختالفات  هناك  كانت  أ. 
اختالف النسخ.

ب. هناك فروق طفيفة كإضافة واو العاطفة أو نقصانا، فأمهلت ما مل أَر أّي أثٍر 
للتنبيه عليه ولو كان أثًرا بعيًدا.

أربع  إّل  هذا  مثل  علی  أعثر  ومل  والتأخري  بالتقديم  الرتمجة  بإيراد  الختالف  ج. 
مّرات أو مخس.

هلذه  ورمزنا  الختالفات،  بعض  إلی  النسخ  بعض  هامش  يف  أشري  قد  إّنه  ثّم 
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الختالفات بـ)ل(، فمثاًل نقصد بقولنا: )س ل( الختالف الذي ذكر يف هامش نسخة 
)س(.

وقد أرشنا أيًضا إلی اختالف هذه النسخ التي بأيدينا مع النسخة املطبوعة، ورمزنا 
للنسخة املطبوعة بـ)عة(.

كام إذا مل تكن كلمة أو مجلة يف بعض النسخ نشري إليها يف اهلامش مع عالمة )مل ترد( 
ورمز النسخة، وإذا كانت لبعض النسخ زيادة كلمة أو مجلة نشري إليها يف اهلامش مع 

عالمة )زيادة( ورمز النسخة.

الأمر الرابع: التعليقات علی خال�صة الأقوال

الفهارس  أرباب  ذكرها  اخلالصة  علی  ة  عدَّ تعليقاٍت  إلی  مضی  فيام  أرشنا  قد 
وغريهم، وأّما نحن فعثرنا منها علی:

1. تعليقة ال�صهيد الثاين

هو زين الدين بن عيّل بن أمحد بن مجال الدين اجلبعّي العاميّل، املعروف بالشهيد 
الثاين.

ولد يف جبع يف لبنان يف شهر شّوال سنة إحدى عرشة وتسعامئة.

وقرأ يف الفقه والعربّية عىل والده نور الدين عيّل إىل أن تويّف سنة )5)9هـ(. وانتقل 
إىل ميس، ولزم زوج خالته عيّل بن عبد العايل املييّس ما يربو عىل سبع سنوات، وقرأ 

عليه يف الفقه، وانتفع به كثرًيا.

األعرجّي  جعفر  بن  احلسن  الدين  بدر  السّيد  عىل  فقرأ  نوح،  كرك  إىل  ارحتل  ثّم 
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الفيلسوف حمّمد بن  الكركّي يف األصوَلني والنحو، وزار دمشق مّرتني، وقرأ هبا عىل 
مّكّي الدمشقّي يف الطّب واهليأة والفلسفة، وعىل شمس الدين حمّمد بن عيّل بن حمّمد 

ابن طولون احلنفّي مجلة من الصحيحني.

وورد مرص سنة ))94هـ( وقرأ هبا عىل كثري من شيوخ أهل السنّة، منهم شهاب 
الشافعّي،  الطبالوّي  بن سامل  الدين حمّمد  الشافعّي، ونارص  املنويّف  الرميّل  أمحد  الدين 
اجلرمّي  الدين  وزين  الشافعّي،  البكرّي  الرمحن  عبد  ابن  حمّمد  بن  حمّمد  احلسن  وأبو 

املالكّي، وغريهم.

وحّج بعد أن أقام بمرص ثامنية عرش شهًرا، ورجع إىل بلدته جبع سنة )944هـ( 
وأقام هبا حّتى عام )948هـ(. وسافر إىل بالد الروم، فدخل استانبول سنة ))95هـ(، 
وأقام هبا ثالثة أشهر ونصًفا، وُجعل مدرًسا للمدرسة النورّية يف بعلبك، وقد صنّف 

هناك رسالة يف عرشة فنون.

ثّم توّجه إىل العراق لزيارة املراقد الرشيفة، وعاد إىل بالده سنة )953هـ(، فأقام يف 
بعلبك، ودّرس فيها مّدة يف املذاهب اخلمسة وكثري من الفنون، وأفتى كلَّ فرقٍة بام يوافق 
منفّتحة،  وعقلّية  دقيق،  ونظر  غزير،  علم  من  به  يتمّتع  كان  ملا  براعة  وأظهر  مذهبها، 

فانثال عليه العلامء، وانقادت له النفوس.

بني  واحلكم  والتأليف،  التدريس  عىل  وعكف  جبع،  إىل  الثاين  الشهيد  وعــاد 
املتخاصمني، واشتهرت فتاواه وآراؤه الفقهّية.

تلّمذ عليه مجاعة، وقرؤا عليه يف الفقه واألصول واحلديث واملنطق واألدب، منهم: 
السّيد نور الدين عيّل بن احلسني اجلّزينّي الشهري بالصائغ، ونور الدين عيّل بن احلسني بن 

 
حمّمد  بن  الصمد  عبد  بن  احلسني  الدين  وعّز  اجلبعّي،  املوسوّي  احلسن  أيب  بن  حمّمد 
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احلارثّي اجلبعّي، وحمّمد بن احلسن املشغرّي العاميّل، ونور الدين عيّل بن عبد الصمد بن 
حمّمد احلارثّي اجلبعّي، وهباء الدين حمّمد بن عيّل بن احلسن العودّي اجلّزينّي، وغريهم.

مؤّلفاته
إنَّ الشهيد الثاين صنّف كتًبا ورسائل كثرية، فعّد له السّيد األمني العاميّل )79) 

ًفا، منها: مؤلَّ

الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشقّية.. )

روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان.. )

املقاصد العلّية يف رشح الرسالة األلفّية.. 3

مسالك األفهام إىل رشائع اإلسالم.. 4

متهيد القواعد األصولّية والعربّية.. 5

البداية يف علم الدراية ورشحه.. 6

منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد.. 7

مسّكن الفؤاد عند فقد األحّبة واألولد.. 8

رسالة يف مرياث الزوجة.. 9

رسالة يف حكم صالة اجلمعة حال الغيبة.. 0)

حاشية علی خالصة األقوال.. ))

حاشية علی رجال ابن داوود.. ))
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ُقتل شهيًدا سنة سّت وستني وتسعامئة))).

كلمة حول تعليقته علی خلصة األقوال ونسختها
النسُخ هلذه التعليقة كثرية، وأّما النسخ التي اعتمدناها فهي:

أ. نسخة مكتبة جامعة طهران برقم: )/5385.

ب. نسخة مكتبة العاّلمة الطباطبائّي يف مدينة شرياز، برقم: 650.

ج. نسخة مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي يف قم املقّدسة، برقم: 6704.

د. نسخة مكتبة جملس الشوری يف طهران، برقم: )/7)56).

هـ. نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 9)5)/).

وقد مّر التعريف هبذه النسخ يف البحث عن النسخ املعتمدة من خالصة األقوال، 
فراجع.

2. تعليقة ال�صيخ البهائّي

هو الشيخ هباء الدين حمّمد بن احلسني بن عبد الصمد بن حمّمد احلارثّي اهلمدايّن 
من  كان  الذي  اهلمدايّن  األعور  اهلل  عبد  بن  احلارث  إىل  نسبه  ينتهي  اجلبعّي،  العاميّل 

.أصحاب أمري املؤمنني

كانت ولدته ببعلبك يف لبنان يوم األربعاء )7)( ذي احلّجة من سنة )953هـ(. 

))) وللتفصيل لحظ: أمل اآلمل: )/85، الرقم: )8، رياض العلامء: )/365، لؤلؤة البحرين: 
أعيان   ،(86 الرضوّية:  الفوائد   ،306 الرقم:   ،35(/3 اجلنات:  روضات   ،7 الرقم:   ،(8
الفضيلة:  الشيعة: 90/4، شهداء  الشيعة: 43/7)، رحيانة األدب: 80/3)، طبقات أعالم 

)3)، معجم املؤّلفني: 93/4). 
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ووالده الشيخ عّز الدين احلسني بن عبد الصمد احلارثّي اهلمدايّن العاميّل، كان عالـاًم، 
ماهًرا، حمّقًقا، مدّقًقا، متبّحًرا، جامًعا، أديًبا، ُمنشًئا، شاعًرا، عظيم الشأن، جليل القدر، 

من تالميذ الشهيد الثاين.

ولقد سافر الشيخ البهائّي إىل عدٍد من البلدان:

سافر إىل احلرمني الرشيفني ألداء احلّج.. )

سافر إىل مرص، والتقى بالشيخ البكرّي.. )

سافر إىل القدس الرشيف، والتقى بالشيخ املقديّس الشافعّي.. 3

أيًضا . 4 والتقى  القزوينّي،  الكربالئّي  باحلافظ حسني  والتقى  إىل دمشق،  سافر 
باحلسن البورينّي.

سافر إىل حلب، والتقى بالشيخ عمر الفريّض.. 5

سافر إىل كرك نوح، واجتمع بالشيخ حسن بن الشهيد الثاين.. 6

سافر إىل العراق لزيارة العتبات املقّدسة.. 7

 وأّما شيوخه، فقد استفاد من القايض املوىل أفضل القائنّي، ووالده الشيخ حسني 
الكركّي،  العايل  عبد  والشيخ  اليزدّي،  احلسني  بن  اهلل  عبد  واملوىل  الصمد،  عبد  ابن 

وغريهم.

واستفاد منه مجاعة كثرية، منهم: إبراهيم بن فخر الدين العاميّل البازورّي، وظهري 
ابن  التسرتّي، والسّيد حسني  إبراهيم اهلمدايّن، والشيخ حسن عيّل بن عبد اهلل  الدين 
والسّيد  القزوينّي،  الغازّي  بن  خليل  واملوىل  الكركّي،  احلسينّي  قمر  بن  حيدر  السّيد 

املريزا رفيع الدين النائينّي، وغريهم.
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مؤلَّفاته
إثبات األنوار اإلهلّية.. )

الثنا عرشّية، يف احلّج.. )

الثنا عرشّية، يف الزكاة.. 3

الثنا عرشّية، يف الصالة اليومّية.. 4

الثنا عرشّية، يف الصوم.. 5

الثنا عرشّية، يف الطهارة.. 6

األربعون حديًثا.. 7

أرسار البالغة.. 8

ترشيح األفالك يف اهليأة.. 9

هتذيب النحو.. 0)

جهة القبلة.. ))

حاشية علی خالصة األقوال.. ))

ُنقل جسده  ثّم  أو )8)( شّوال من سنة )030)هـ(،  بأصفهان يف )))(   تويف
الرشيف إىل مشهد اإلمام عيّل بن موسى الرضا، وُدفن هبا يف داره قريًبا من احلرضة 

املرّشفة))).

 ،97/5  ،((0/( العلامء:  رياض   ،(58 الرقم:   ،(55/( اآلمل:  أمل  لحظ:  وللتفصيل   (((
لؤلؤة البحرين: 6)، الرقم: 5، روضات اجلنّات: 56/7، الكنى واأللقاب: )/89، الفوائد 
 =،(07/3 ق(:  )ط  املقال  تنقيح  األدب،  رحيانة   ،(34/9 الشيعة:  أعيان   ،50( الرضوّية: 



86

كلمة حول تعليقته علی خلصة األقوال ونسختها
النسُخ هلذه التعليقة كثرية، وأّما النسخ التي اعتمدناها فهي:

أ. نسخة مكتبة العاّلمة الطباطبائّي يف مدينة شرياز، برقم: 650.

ب. نسخة مكتبة جملس الشوری يف طهران، برقم: )/7)56).

ج. نسخة مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف، برقم: 9)5)/).

د. نسخة مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي يف قم املقّدسة، برقم: 3436.

هـ. نسخة مكتبة آية اهلل املرعّش النجفّي يف قم املقّدسة، برقم: 0)56.

وقد مّر التعريف هبذه النسخ يف البحث عن النسخ املعتمدة من خالصة األقوال، 
فراِجع.

3. تعليقة املویل عبد اهلل الت�صرتّي

النجف األرشف  أقام يف  اإلمامّية،  أعيان  أحد  التسرتّي،  بن احلسني  اهلل  هو عبد 
وكربالء سنوات طويلة، وتتلمذ عىل املقّدس األردبييّل، وقرأ عليه كثرًيا، وأجيز عنه يف 

إقامة اجلمعة واجلامعة ونرش األحكام الرشعّية.

عىل  وعّرج   ،اهلل رسول  قب  وزار  احلّج  فريضة  فأّدى  احلجاز،  إىل  توّجه  ثّم 
الشام، فدخل عيناثا، واستجاز هبا نعمة اهلل عيّل بن أمحد العاميّل، وولده أمحد بن نعمة 

اهلل، فأجازا له يف شهر حمّرم سنة )988هـ(.

ثّم ارحتل إىل أصفهان، ثّم نزح عنها إىل مشهد الرضا، فأقام به برهة من الزمان، 

=مصّفى املقال: 403، معجم املؤّلفني: 9/)4). 
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ولقي هناك السلطان عّباس األّول الصفوّي، فأكرمه وبّجله وعاد إىل أصفهان يف سنة 
)006)هـ(، بعد أن أمر السلطان املذكور ببناء مدرسة له فيها، وفّوض إليه تدريسها 
الفقه  يف  والتحقيق  التصنيف  عىل  وعكف  واإِلفــادة،  العلم  ونرش  للتدريس  فتصّدى 

واألصول واحلديث والرجال، مع املواظبة عىل إقامة اجلمعة واجلامعة.

وروى عنه طائفة، منهم: ولده حسن عيّل، وحمّمد تقي املجليّس، والسّيد مصطفى 
التفريّش، والسّيد حمّمد قاسم القهبائّي، والسّيد رفيع الدين حمّمد النائينّي، وعناية اهلل 

القهبائّي، وغريهم.

مؤّلفاته
صنّف التسرتّي كتًبا ورسائَل كثريًة، منها:

جامع الفوائد يف رشح القواعد.. )

رشح إرشاد األذهان.. )

رسالة يف تعيني الكعب.. 3

رسالة يف اجلهر واإلخفات يف الّوَلنْي.. 4

رسالة يف كفاية مسّمى اجلبهة يف السجدة.. 5

رسالة يف أّن األجري يملك األجرة بنفس العقد.. 6

رسالة يف غسل اجلمعة.. 7

رسالة يف بعض فروع الطالق الرجعّي.. 8

تعليقات عىل هتذيب األحكام.. 9
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تعليقات عىل الستبصار.. 0)

حاشية علی خالصة األقوال.. ))

حاشية علی رجال ابن داوود.. ))

وغري ذلك.

وعرشين  إحدى  سنة  حمّرم  شهر  من  والعرشين  السادس  يف  أصفهان  يف   تويّف 
كربالء  إىل  مّدة  بعد  جثامنه  ُنقل  ثّم  زيد،  بن  إسامعيل  السّيد  جوار  إىل  ودفن  وألف، 

املقّدسة))).

كلمة حول تعليقته علی خلصة األقوال ونسختها
النسخة الوحيدة من هذه التعليقة نسخة مكتبة اإلمام احلكيم التی رمزنا هلا بـ)م(.

التسرتّي اهلل  عبد  املولی  تعليقات  من  نسخة  علی  نعثر  مل  أّنا  بالذكر   واجلدير 
-حّتی يف الفهارس- غريها.

ذكر  فقد  التسرتّي،  اهلل  عبد  املولی  تعليقات  مجيع  عىل  تشتمل  مل  النسخة  وهذه 
نسختنا،  يف  أثر  منها  ليس  ولكن  التسرتّي،  عن  التعليقات  بعض  الكلبايّس)))   املحّقق 

﴿َلَعلَّ اهللَ ُيْحِدُث َبْعَد َذلَِك َأْمًرا﴾)3).

))) وللتفصيل لحظ: أمل اآلمل )/59)، الرقم: 463، اإلجازة الكبرية للتسرتّي: 5)، رياض 
الرقم:   ،(34/4 اجلنّات:  روضات   ،59 الرقم:   ،(4( البحرين:  لؤلؤة   ،(95/3 العلامء: 
 ،343/5 الشيعة:  أعالم  طبقات   ،334/( األدب:  رحيانة   ،(45 الرضوّية:  الفوائد   ،388

مصّفى املقال: )4). 
))) الرسائل الرجالّية: )/46؛ )/)36، 65/4، 377/4. 

)3) الطالق: ).
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4. تعليقة ال�صيخ اخلرا�صايّن

املقّدمات  حتصيل  وبعد  )33)هـــ.  سنة  يف  ولد  اخلراسايّن،  جواد  حمّمد  الشيخ 
منهم:  منهم.  واستفاد  األعالم  عند  وحرض  األرشف  النجف  إلی  هاجر  والسطوح 
الصطهبانايّت،  والسّيد  األصفهايّن،  احلسن  أبو  والسيد  العراقّي،  الدين  ضياء  الشيخ 

والسّيد حممود الشاهرودّي.

وبعد ميض مخس سنني بلغ مرتبة الجتهاد، فدعاه السّيد حسني القّمّي- وهو آنذاك 
زعيم حوزة كربالء املقّدسة- إلی كربالء للتدريس واإلفادة يف احلوزة املقّدسة، ولكن 
بعد مّدة قليلة أقنعه السّيد أبو احلسن األصفهايّن بأّن حضوره يف حوزة النجف العلمّية 
أكثر رضورًة، فرجع إلی النجف األرشف وبقي فيها سبع سنني، وبعدها وإجابة لدعوة 

مجع كثري من املؤمنني سافر إلی مدينة طهران، وأقام فيها إلی آخر عمره الرشيف.

مؤّلفاته
). كشف اآليات.

). كشف اللغات: وهو تفسري لغات القرآن بالقرآن.

3. ظواهر اآلثار: مشتمل علی األحاديث يف سّتني باًبا يف األخالق واآلداب.

4. ترمجة حديث اإلهليلجة.

.5. مقتل احلسني

6. األربعينّيات.

7. تقريرات أصول الفقه.
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8. رسالة يف عدم وجوب تقليد األعلم.

9. رسالة يف الطلب واإلرادة ودفع شبهة اجلب.

0). منظومة يف أصول الفقه باللغة العربّية أكثر من ألفي بيٍت.

)). رسالة يف صالة املسافر.

)). حاشية مبسوطة علی املكاسب املحّرمة للشيخ األنصارّي.

3). رسالة يف أحكام اخللل والشكوك يف الصالة.

4). رسالة يف النكاح.

5). رسالة يف الطالق.

6). رسالة يف اخلُمس.

للمحّقق  الطهارة  وكتاب  األنصارّي  للشيخ  الطهارة  كتاب  علی  تعليقات   .(7
.العراقّي

8). رسالة يف اإلرث.

9). منظومة يف الرجال وفاًقا ملا يف خالصة األقوال.

0). فهرست خالصة األقوال.

)). تلخيص الرصف.

)). تكملة الرصف.

3). تلخيص النحو.
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وقد ارحتل الشيخ اخلراسايّن إلی الرفيق األعلی يف ربيع املولود سنة 397)هـ، يف 
مدينة طهران.

كلمة حول تعليقته علی خلصة األقوال ونسختها
قد كتب الشيخ اخلراسايّن هذه التعليقات علی النسخة املطبوعة احلجرّية، والنسخة 

الوحيدة هلذه التعليقات يف متّلك املحّقق الشيخ إسامعيل البحرايّن.

وقد مجع هذه التعليقات وصّححها الدكتور عبد احلسني طالعي إّل أّن بعضها 
تصحيحات لألغالط املطبعّية، فنحن مل نذكر هذا القسم من التعليقات.

5. تعليقات ال�صّيد الزجنايّن )ُمّد ظّله(.

قد كتب سّيدنا األستاذ الزنجايّن- مّد ظّله- تعليقات عّدة علی خالصة األقوال، 
فنحن استخرجناها من نسخته وذكرناها يف اهلامش.

تنبيه
واجلدير بالذكر أّن هذه التعليقات األربع التي عثرنا عليها أكثرها يتعّلق بالقسم 
ا،  األّول من كتاب خالصة األقوال، وأّما القسم الثاين منه فالتعليقات عليه قليلة جدًّ

وأقّل منها التعليقات علی اخلامتة.

ثّم اعلم أّن منهج املعّلقني- فيام رأينا يف التعليقات املوجودة بأيدينا- هو اإلشارة 
إلی  أو اإلشارة  املصادر،  بام يف  أو تكميل كلامته  العاّلمة،  إلی مواضع اخللل يف كالم 
اختالف ضبط العاّلمة مع املصادر التي استفاد منها العاّلمة، أو مصادر أخری كرجال 

ابن داوود.
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الأمر اخلام�س: منهجنا يف حتقيق الكتاب

ثّم من بعد استحضار النسخ، قمنا بتصحيح الكتاب وفاًقا هلذا املنهج:

وضبطنا  دقيقة،  مقابلة  املطبوعة  النسخة  مع  النسخ  هــذه  مجيع  قابلنا  أّواًل: 
الختالفات الواردة بينها؛ ثّم ذكرنا ما هو الصحيح أو األصّح منها يف املتن- مع بيان 

الوجه يف ذلك غالًبا- وأوردنا ما يف سائر النسخ يف اهلامش.

وثانًيا: يف مواضع أرشنا أيًضا إلی اختالف النسخ مع ما يف إيضاح الشتباه ورجال 
ابن داوود، فمن املقارنة بينها يعرف التأييد ملا ضبطناه يف املتن، أو الختالف بني خمتار 
خمتار  بني  الختالف  أو  الشتباه،  إيضاح  كتاب  يف  وخمتاره  الكتاب  هذا  يف  العاّلمة 

العاّلمة وخمتار ابن داوود.

هذا ما يرتبط بمتن الكتاب.

بحثنا  وقد  األقوال،  خالصة  من  عليها  عثرنا  التي  التعليقات  مجيع  ذكرنا  وثالًثا: 
عنها بالتفصيل آنًفا.

ورابًعا: إّنه ل بدَّ من مقارنة بني فهرست النجايّش وفهرست الشيخ من ناحية؛ 
الرجالّية،  املصادر  الكتاب من   نقل وأخذ نصوص  ّ احِليلِّ العاّلمة  آنًفا،  قلنا  ألّنه كام 

سّيام فهرست النجايّش ثّم فهرست الشيخ.

فنحن ذكرنا يف هامش الرتاجم مستند العاّلمة ومآخذه يف ما نقل من النصوص يف 
خالصة األقوال.

حول  التفصيل  من  الكتاب  بموضوع  يرتبط  ما  إلی  اهلامش  يف  أرشنا  وخامًسا: 
وثاقة الرواة، وبحث الحّتاد والتغاير، ونحو ذلك.
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واحلائرّي  الرجال(،  )نقد  يف  التفريّش  أفاده  ممّا  املجال  هذا  يف  استفادتنا  وأكثر 
رجال  )معجم  يف  اخلوئّي  والسّيد  املقال(،  )تنقيح  يف  واملامقايّن  املقال(،  )منتهی  يف 
)هتذيب  يف  األبطحّي  والسّيد  الرجال(،  )قاموس  يف  التسرتّي  واملحّقق  احلديث(، 
 املقال(، وغريهم، فنحن أخذنا من نمري علمهم واقتفينا آثارهم، قّدس اهلل أرسارهم، 

ونّور اهلل مضجعهم.

وسادًسا: نقلنا يف بعض األحيان ما ذكره أهل السنّة يف كتبهم الرجالّية والتارخيّية 
فيام يرتبط بأحوال صاحب الرتمجة من سنة ولدته ووفاته، أو وثاقته وضعفه، أو كنيته 

ولقبه، و...

وسابًعا: قد ورد يف بعض الرواة أّنه روی عن أيب جعفر الباقر أو أيب عبد اهلل 
الصادق مثاًل، فنحن يف اهلامش أرشنا إلی بعض روايته عن أيب جعفر الباقر، أو 

أيب عبد اهلل الصادق إن عثرنا عليها.

وثامنًا: إّن بعض الرواة مذكورون يف كتب الرجال بعنوان، ولكن يعّب عنهم يف 
األسانيد بعنواٍن آخر.

فمثاًل: )إبراهيم بن عيسی( قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: إبراهيم اخلّزاز)))، 
وكذا بعنوان: إبراهيم بن عثامن بن زياد))).

وإبراهيم بن أيب البالد قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: ابن أيب البالد)3)، وكذا 
بعنوان: إبراهيم بن حييی أيب البالد)4).

))) لحظ: هتذيب األحكام: )/445، ح86، )/)9، ح3))، )/))3، ح8)). 
))) لحظ: هتذيب األحكام: 79/7)، ح44. 

)3) لحظ: الزهد: 39، ح04)؛ 66، ح75)، الكايف: 98/6)، ح4).
)4) لحظ: الكايف: 508/6، ح5.
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فنحن ذكرنا يف هامش الرتاجم هذه العناوين املذكورة يف األسانيد.

 ّ احِليلِّ العاّلمة  منهج  عن  فيها  وبحثنا  للكتاب،  مفّصلة  مقّدمة  كتبنا  قد  وتاسًعا: 
بنسخه  التعريف  من  بالكتاب  يرتبط  وما  الكتاب،  وخصائص  األقوال،  خالصة  يف 

وتعليقاته، واجلهود حوله.

بعض  عىل  زيادًة  وهذا-  الفنيَّة))).  الفهارس  أوردنا  الكتاب  خامتة  يف  وعارًشا: 
مل  الذي  الكتاب  هذا  مثل  إلی  بالنسبة  منه، لسّيام  بّد  ممّا ل  فيها-  التي  ة  املهمَّ الفوائد 
ُيراَع فيه الرتتيب وفاًقا للطريقة املألوفة من مراعاة الرتتيب يف مجيع احلروف، فالفهرس 

. يوجب أّن يسّهل العثور عىل عنواٍن معنّيٍ

ٌة كاِمَلٌة﴾)))، واحلمُد هلل ربِّ العاملني. و﴿تِْلَك َعرَشَ

))) والفهارس املدّونة يف خامتة الكتاب تسعة:
أ. فهرس اآليات الكريمة.

ب. فهرس األحاديث الرشيفة.
.ج. فهرس أسامء املعصومني

د. فهرس الرجال.
هـ. فهرس األماكن والبقاع.

و. فهرس الكتب.
ز. فهرس امللل والنحل.

ح. فهرس نصوص اجلرح والتعديل.
ط. فهرس مصادر التحقيق.

))) البقرة: 96).
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�صكر وعرفان

ويف اخلتام نشكر الذين بذلوا جهوًدا متواصلة يف إحياء هذا األثر القّيم، لسّيام:

صديقي الفاضل املريزا حمّمد حسني النجفّي؛ ملا بذل من جهود محيدة يف هتيأة 
النسخ، وإرشادات قّيمة مهّمة حول الكتاب، فلول فضل اهلل وبركاته عيّل، ومعونة هذا 

ه، وعليه أجره. الصديق الفاضل، ملا تيرّس يل هذا املرشوع، فللّٰه تعالی درُّ

وصديقي الشيخ حمّمد مهدي عامدي؛ إذ ساعدين يف سبيل تصحيح الكتاب.

وزوجي العزيزة إذ إّنا- حفظها اهلل- ساعدتني يف مقابلة حاشية الشهيد الثاين، 
ها، وعليه أجرها. وهّيأت يل فرصة هذا املرشوع، فللّٰه تعالی درُّ

اللّٰهمَّ ما بنا من نعمٍة فمنك، وآخر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملني، وصىلَّ اهلل عىل 
ٍد وأهل بيته الطّيبني الطاهرين، ولعنُة اهلل علی أعدائهم أمجعني. حممَّ

د باقر ملكيان ُممَّ
�صة قِم املقدَّ
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الصحيفة األولی من نسخة )ع(



(00

الصحيفة األخرية من نسخة )ع(



(0(

الصحيفة األوىل من نسخة )ش(



(0(

الصحيفة األخرية من نسخة )ش(



(03

الصحيفة األوىل من نسخة )س(



(04

الصحيفة األخرية من نسخة )س(



(05

صحيفة من نسخة )ت( وفيها إجازة فخر املحّققني لولده



(06

الصحيفة األوىل من نسخة )ت(



(07

الصحيفة األخرية من نسخة )ت(



(08

صورة إهناء الشيخ البهائّي يف نسخة )ت(



(09

الصحيفة األوىل من نسخة )عش(



((0

الصحيفة األخرية من نسخة )عش(



(((

الصحيفة األوىل من نسخة )هـ(



(((

الصحيفة األخرية من نسخة )هـ(



((3

الصحيفة األوىل من نسخة )م(



((4

الصحيفة األخرية من نسخة )م(



((5

الصحيفة األوىل من نسخة )ح(



((6

الصحيفة األخرية من نسخة )ح(



((7

الصحيفة األوىل من نسخة )الشيخ اجلعفرّي(



((8

الصحيفة األخرية من نسخة )الشيخ اجلعفرّي(



((9

صحيفة أخرى من نسخة )الشيخ اجلعفرّي(



((0

نسخة من اخللصة عليها تعليقات الشيخ البهائّي



(((

نسخة من اخللصة عليها تعليقات الشهيد الثاين





خال�صة الأقوال يف معرفة الرجال





((5

(((
املَعاِش  يِف  النَّْفِع  َطِريِق  إىَِل  َوَهاِدهيِْم  داِد،  السَّ َسبِيِل  إىَِل  ِعَباِدِه  ُمْرِشِد  هللِ  احلَْمُد 
)3) الـُمْصَطَفى الـَهاِد)4)، َوَعىَل آلِِه  ٍد النَّبيِّ ِف الِعَباِد))) حمُمَّ َوالـمَعاِد، َوَصىلَّ اهللُ َعىَل َأرْشَ

الُغَرِر األجَْماِد، َصالًة َتَتَعاَقُب َعَليِهْم َتَعاُقَب األَْعصاِر، واآلَباِد.

تبتني)5)  وعليه  الرشعّية،  األحكام  أساس  من  الرواة  بحال  العلم  فإنَّ  َبْعُد؛  ا  َأمَّ
القواعد السمعّية، جيب عىل كلِّ جمتهٍد معرفته وعلمه، ول يسوغ له تركه وجهله، إذ أكثر 
األحكام مستفادة)6) من األخبار النبوّية والروايات عن)7) األئّمة املهدّية- عليهم أفضل 
 (8(الصلوات وأكرم التحّيات- فال بدَّ من معرفة الطريق إليهم، حيث روى مشاخينا

عن الثقة وغريه، وَمن يعمل بروايته، وَمن ل جيوز العتامد عىل نقله.

))) )س( زيادة: »وبه استعني«، )ش( زيادة: »واستعني به«، )ح، هـ( زيادة: »وبه نستعني«.
))) )حج( مل ترد: »أرشف العباد«.

)3) )عة( مل ترد: »النبّي«.
)4) كذا، والصواب: )اهلادي(؛ ألّنه معّرف بـ)ال(، ومل يكن جمّرًدا كقوله تعاىل: ﴿َولُِكليِّ َقْوٍم َهاٍد﴾ 

]الرعد: 7[. د. عيّل األعرجّي.
)5) )حج، س ل(: »مبنی«.

)6) )عة(: »تستفاد«، )ح(: »مستفاد«.
)7) )هـ، ح(: »من«.

)8) )ت(: »رضوان اهلل عليهم«.
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ُيعتمد))) عليه، ومن  الرواة))) ومن  بيان حال  فدعانا ذلك إىل تصنيف خمترص يف 
كتًبا  صنّفوا  أمجعني-  عليهم  اهلل  رضوان  السابقني-  مشاخينا  أّن  مع  روايته،  ُتــرتك)3) 
نقله،  ما  احلال يف  إمهال  مع  التطويل  غاية  بعضهم طّول  أّن  إّل  الفّن،  هذا  متعّددة يف 
وبعضهم اخترص غاية الختصار، ومل يسلك أحد النهج الذي سلكناه يف هذا الكتاب، 

ومن وقف عليه عرف منزلته وقدره ومتيُّزه)4) عاّم صنّفه املتقّدمون.

ومل ُنطل)5) الكتاب بذكر مجيع الرواة، بل اقترصنا عىل قسمني منهم، وهم الذين 
لختالف  أو  لضعفه  إّما  بنقلهم؛  العمل  عن)6)  أتوّقف  والذين  روايتهم،  عىل  أعتمد 

اجلامعة يف توثيقه وضعفه، أو لكونه جمهوًل عندي.

ومل نذكر كّل مصنّفات الرواة، ول طّولنا يف نقل سريهتم، إذ جعلنا ذلك موكوًل 
إىل كتابنا الكبري املسّمى بـ)كشف املقال يف معرفة الرجال(؛ فإّنا ذكرنا فيه كّل ما ُنقل عن 
الرواة واملصنِّفني ممّا وصل إلينا عن)7) املتقّدمني، وذكرنا أحوال املتأّخرين واملعارصين، 

ومن أراد الستقصاء فعليه به، فإّنه كاٍف يف بابه.

وقد سّمينا هذا الكتاب بـ»خالصة األقوال يف معرفة الرجال«، ورّتبته عىل قسمني 
وخامتة:

))) )عة(: »رواة«.
))) )عش(: »نعتمد«.

)3) )عش(: »نرتك«.
)4) )ت(: »متييزه«.

)5) )هـ(: »يطل«.
)6) )هي(: »علی«.

)7) )ح، هـ(: »من«.
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ح))) عندي قبول قوله))). ل: يف َمن أعتِمُد عىل روايته، أو يرتجَّ األوَّ

الثاين: يف َمن تركُت روايته، أو توّقفُت فيه)3).

ونِعم  حسبي  واهلل  والتسهيل،  للتقريب  املعجم  حروف  عىل  قسٍم  كلَّ  ورّتبُت 
الوكيل.

))) )ت، عة(: »ترّجح«.
))) إلی هنا سقط من نسخة )ع(.

مـّمن  األّول مجاعة  القسم  بل ذكر يف  الرجال،  تفاصيل  بذلك يف  املصنِّف  يلتزم  »مل  الشهيد:   (3(
توّقف بحاهلم، وقد نّبهنا عليهم يف حماّلـهم، وذكر أيًضا فيه مجاعة من املوّثقني من اإلمامّية وغري 

اإلمامّية، وذكر أيًضا منهم مجاعة يف القسم الثاين.
فإن كان ذلك عنده جمّوًزا للعمل بقوهلم كام يظهر من مذهبه يف كثري من كتب الفقه فكان ينبغي   

َقه غرُي جّيٍد. ِذكر اجلميع يف القسم األّول وإّل فِذكرهم أمجع يف القسم الثاين، فام فرَّ
وباجلملة، فقد  اشتمل القسم األّول عىل رجال الصحيح واحلسن واملوّثق واملوقوف والضعيف ،   

فينبغي التثّبت يف ذلك والرجوع إىل احلّق، واهلل أعلم«.





 الق�صم الأوَّل
يف َمن اأعتمُد عليه
ًوفيه سبعة وعرشون فصل





 
يف الَهْمَزة

َوفِيِه )َثَلَثَة َعرَشَ َباًبا(
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ل: اإبراهيم الباب الأوَّ

)وفيه)1( ثامنية)2( وعرشون رجًل(

الياء  وإسكان  املعجمة،  غري  العني  وفتح  النون  بضّم  ُنَعيم-  بن  إبراهيم   ]1/1[
املنّقطة حتتها نقطتان- العبدّي الكنايّن)3)، ثقة، أعمل عىل قوله، ساّمه الصادق امليزان، 

قال له)4): »أنت ميزان ال عيـَن فيه«)5).

يكنّى: أبا الصبَّاح، بفتح الصاد غري املعجمة وتشديدها، وتشديد الباء املنّقطة حتتها 
نقطة.

ا. كان كوفيًّا ومنزله يف كنانة؛ فُعرف)6) به، وكان عبديًّ

))) )عش، ت، ح، حج، هـ، ع( مل ترد:»وفيه«.
))) )ع(: »سبعة«. إّل أّن عدد املذكورين يف املتن موافق ملا أثبتناه.

 ،366/7 الكايف:  لحظ:  األزدّي«.  نعيم  بن  »إبراهيم  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (3( 
الرواة:  جامع  لحظ:  الكنايّن.  الصباح  أبا  كونه   األردبييّل من  ويظهر  ح5.   ،384/7 ح3، 

.(67/(
)4) )ش( مل ترد:»له«.

)5) الشهيد: »ذكر الكّشّ حديَث العني مرَساًل عن الصادق، والظاهر أّنه األصل فيه كغريه 
من األخبار الواردة يف الرجال«.

)6) )هـ(: »فيعرف«، )ح، ت، عش(: »يعرف«.
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رأى أبا جعفر الثاين)))، وروى عن أيب إبراهيم موسى)))و)3).

]2/2[ إبراهيم، أبو رافع)4)، بالراء غري املعجمة، والفاء، والعني غري املعجمة.

املؤمنني من  أمري  ثقة، شهد مع رسول اهلل)5)، ولزم   ،عتيق رسول اهلل
بعده.

وكان من خيار الشيعة، أعمُل عىل روايته.

))) )عة( مل ترد:»الثاين«. وهو املوافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 4). بل الظاهر أّن املراد من 
أيب جعفر هو الباقر، فإّن الشيخ قال يف رجاله يف أصحاب الباقر: »إبراهيم بن نعيم 
العبدّي الكنايّن، قال له الصادق: »أنت ميزان ال عني فيه««. رجال الطويّس، الرقم: 30)). 
 رجال البقّي: ))، أّما عّده من أصحاب اجلواد .يف أصحاب الباقر وكذا عّده البقّي

.فلم نعثر عليه يف املصادر الرجالّية، ومل نعثر روايته عن أيب جعفر اجلواد
))) لحظ روايته عن أيب جعفر كام يف: الكايف: )/306، ح)، )/437، ح5، )/33، ح)، 

)/78، ح))، )/478، ح9.
ح4،   ،(93/( ح4،   ،(6/( ح6،   ،(86/( الكايف:   :اهلل عبد  أيب  عن  روايته  ولحظ   

)/)43، ح3، )/447، ح))، )/500، ح)، 3/))5، ح)).
أّما روايته عن أيب إبراهيم فلم نجدها. نعم، ورد يف سنِد رواية. لحظ: من ل حيرضه الفقيه:   
48/4)، ح5589. إّل أّن فيه حتريًفا، وصوابه: حمّمد بن أيب الصباح كام يظهر من مالحظة من 

ل حيرضه الفقيه: 3/)36، ح76)4، هتذيب األحكام: 87/8)، ح98.
)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 4).

)4) )ح( زيادة: »ابن أيب رافع«. ولكن يف هامشه كام يف املتن.
الشهيد: »يف نسخة مقروءة عليه: )أبو رافع(، وكذا يف كتاب ابن داوود يف الرجال، وكذا ذكره   

املصنّف يف إيضاح الشتباه وغريه«.
ويف بعض النسخ: »ابن رافع«، وهو سهو. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: )، رجال ابن داوود:   

3)، الرقم: )).
)5) يف رجال النجاشـّي زيادة: »مشاهده«. رجال النجاشـّي، الرقم: ).
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]3/3[ إبراهيم بن أيب حممود اخلراسايّن

موىل، روى عن الرضا. ثقة، أعتمُد عىل روايته))).

والالم  املكسورة،  نقطة،  حتتها  املنّقطة  بالباء  البلد)))،  أيب  بن  إبراهيم   ]4/4[
املخّففة، والدال غري املعجمة.

واسم أيب البالد: حييى بن سليم. وقيل: ابن سليامن. موىل بني عبد اهلل بن غطفان)3)، 
يكنّى: أبا احلسن.

وقال ابن بابويه يف كتاب من ل حيرضه الفقيه: إّنه يكنّى أبا إسامعيل)4).

َر دهًرا. روى عن الصادق، والكاظم، والرضا)5)، وُعمِّ

))) ما ذكره يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 43. إلّ أّنه ليس فيه: »مولی«. نعم، ورد 
ذلك يف مصادر أخری. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 04)5، رجال البقّي: )5.

 ،66 ح04)،   ،39 الزهد:  لحظ:  البالد«.  أيب  »ابن  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  وقد   ((( 
ح75)، الكايف: 98/6)، ح4). وكذا بعنوان: )إبراهيم بن حييی أيب البالد(. الكايف: 508/6، 

ح5.
)3) )م،هـ(: »عطفان«، )ح(: »عّفان«. والصحيح ما يف املتن. »وعبد اهلل بن غطفان: بطن من سعد 
ابن قيس بن عيالن، من العدنانّية كان جّدهم عبد اهلل بن غطفان، يسّمى: عبد العزى فحني وفد 
عىل رسول اهلل. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن بنو عبد العّزى. قال: بل أنتم بنو عبد اهلل«. معجم 

قبائل العرب: )/)73. ولحظ أيًضا: خزانة األدب: )/8)).
)4) من ل حيرضه الفقيه: 469/4، وقال الشيخ يف أصحاب الكاظم أيًضا: »إبراهيم بن أيب 

البالد، وكان أبو البالد يكنّى أيًضا: أبا إسامعيل، له كتاب«. رجال الطويّس، الرقم: 6)49.
)5) روايته عن الصادق قليلة. لحظ: الكايف: 38/6)، ح6.

وأّما روايته عن الكاظم فالحظ: الزهد: 74، ح99)، قرب اإلسناد: 305، 309، كامل   
الزيارات: 7)، ح5، 08)، ح6، من ل حيرضه الفقيه: )/553، ح536).

الكايف: 448/3، ح6)،  الدرجات: )/74)، ح3،  الرضا يف بصائر  ولحظ روايته عن   
: )46، اخلرائج واجلرائح: )/7)8، ح7).= رجال الكّشّ



(36

وكان للرضا إليه رسالة وأثنى عليه، ثقة، أعمُل عىل روايته.

]5/5[ إبراهيم بن سلمة)1( نيسابورّي)2(

وكيل من أصحاب الكاظم. مل يقل الشيخ فيه غري ذلك، واألقوى عندي قبول 
روايته.

إبراهيم بن  الكلينّي عن  بام رواه  أيًضا. مستنًدا   بروايته عن اإلمام اجلواد ُيقال  قد  إّنه  =ثّم   
أيب البالد قال: دخلُت عىل أيب جعفر بن الرضا فقلُت له: »إيّن أريد أن ألصق بطني ببطنك، 
ثّم  أبا إسامعيل، وكشف عن بطنه، وحرست عن بطني، وألزقت بطني ببطنه،  يا  فقال: هاهنا 
أجلسني ودعا بطبٍق فيه زبيب فأكلُت، ثّم أخذ يف احلديث فشكا إيلَّ معدته وعطشت فاستقيت 
ماء، فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي..« احلديث. الكايف: 6/6)4، ح5. واستدّل هبذا عىل أّنه 
أدرك اجلواد، وكنيته: أبو إسامعيل، وكان وجًها عنده. إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 69. 

ولحظ أيًضا: معجم رجال احلديث: )/74).
أقول: ذلك كّله خبط وخلط. أّما هذه الرواية فروی الكلينّي ذيلها يف موضٍع آخٍر عن إبراهيم   
ابن أيب البالد، عن أبيه، عن غري واحٍد حرض معه قال: »كنُت عند أيب جعفر فقلت: يا جارية 

اسقيني ماء، فقال هلا: اسقيه من نبيذي«. الكايف: 6/6)4، ح4.
أبا  فإّن  إسامعيل(،  أبو  )وكنيته  قوله:  وإّن  أبيه(،  )عن  األّول  املوضع  من  أّنه سقط  يظهر  فمنه   

.إسامعيل كنية أبيه كام يظهر من رجال الشيخ
 .»ولكن ورد يف البصائر: »حمّمد بن احلسني عن إبراهيم بن أيب البالد، قال: قلت أليب جعفر  
بصائر الدرجات: )/80)، ح9). والظاهر أّن أبا جعفر هو اجلواد، إّل أن يقال بسقوط 

الواسطة يف املقام أيًضا.
ونسب   .الرضا أصحاب  من  وإّنه  تاء،  بغري  سالم  ابن  هو  داوود:  ابن  »قال   :الشهيد  ((( 

ما ذكره املصنّف من األمرين إىل الضعف«. رجال ابن داوود: 4)، الرقم: 0).
أقول: املذكور يف رجال الشيخ يف أصحاب الرضا: )سالم(. ولكن يف بعض نسخه كام يف   

املتن. رجال الطويّس، الرقم: )3)5.
))) )عة(: »نيشابورّي«، )هـ(: »النيسابورّي«.
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]6/6[ إبراهيم بن حمّمد بن أيب ييى)1(

أبو إسحاق، موىل أسلم))) مدنـّي، وقيل: أبو احلسن)3).

ا بحديثنا، والعاّمة  روى عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل وكان ِخّصيًصا به، خاصًّ
تضّعفه لذلك)4).

الـَجْحَدرّي- باجليم  ]7/7[ إبراهيم بن رجاء- بالراء غري املعجمة)5)، واجليم- 
غري  والــراء  املفتوحة،  املعجمة  غري  والــدال  الساكنة،  املعجمة  غري  واحلاء  املفتوحة، 

املعجمة، من بني قيس بن ثعلبة، رجٌل ثقٌة من أصحابنا البرصّيني)6).

غري  واحلاء  املعجمة،  غري  بالدال  داحــة)7(-  أيب  بن  سليامن  بن  إبراهيم   ]8/8[

))) وقع يف بعض األسانيد بعنوان: »إبراهيم بن أيب حييى املدينّي«. الكايف: 6/)54-)54، ح5، 
48/7، ح3.

))) الشهيد: »أسلم بفتح الالم، هي قبيلة من قضاعة، وبضّمها قبيلة من األزد مجع )أزدّي( من 
األنصار«. 

)3) الشهيد:»روى هذا القول النجاشـّي، ونقله عنه مجال الدين ابن طاووس، فلو قال املصنّف: 
)ويقال: أبو احلسن( لكان أجوَد«.

بـ)أيب حييى(  بـ)أيب احلسن( فالظاهر كونه حتريًفا  له  التسرتّي: »أما تكنية اخلالصة  قال املحّقق   
اّلذي ذكره النجاشـّي؛ لقرهبام خطًّا.

ومل نقف ملا ذكره النجاشـّي من )أيب حييى( أيًضا عىل مستند، ولعّله استند إىل أّن له ابنًا مسّمى   
بـ)حييى(«. قاموس الرجال: )/)4).

)4) إّن ما هو املذكور يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))، أو الفهرست، الرقم: ).
)5) )عة( زيادة: »املفتوحة«.

)6) إّن ما هو املذكور يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 6) أو الفهرست، الرقم: 5.
)7) الشهيد: »هكذا ذكره النجاشـّي: )ابن أيب داحة(، والذي ذكره الشيخ يف الفهرست: )ابن 
ابن داوود. وضّعف ما هنا وقول املصنّف: )وداحة  داحة( بغري لفظ )أيب( وهو الذي اختاره 
ُأّمه( يؤّيد ما اختاره«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 4)، الفهرست، الرقم: 3، رجال ابن= 
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املعجمة))) أيًضا- املدنـّي))).

أبوه:  وقيل:  إليها،  فنُسب  ــتــه)3)  ربَّ ألبيه  جارية  كانت  وقيل:  ــه.  أّم ــة(   و)داح
إسحاق بن أيب سليامن؛ فوقع الشتباه)4)، فحّول لفظة )أيب سليامن( إىل )داحة()5)، موىل 

آل طلحة بن عبيد اهلل)6)، أبو إسحاق.

قال الشيخ: ذكروا أّنه روى عن أيب عبد اهلل، وكان وجَه أصحابنا بالبرصة 
فقًها وأدًبا، وكالًما وشعًرا.

]9/9[ إبراهيم بن هاشم

أبو إسحاق القّمّي.

ــون:  ــول ــق ي ــــم، وأصـــحـــابـــنـــا  ق الــــكــــوفــــة)7)، وانـــتـــقـــل إىل  ـــن  م أصـــلـــه 
لقي  ـــــه  أّن ـــــــروا  وذك ــــم)8)،  ــــق ب الـــكـــوفـــّيـــني  حـــديـــث  ـــرش  ن ـــن  م أّول  ـــــه   إّن

=داوود: 5)، الرقم: )). 
))) )عة( مل يرد »واحلاء غري املعجمة« ولعّل األنسب بقرينة قوله: )أيًضا( ما أثبتناه.

))) )عة(: )املزنـّي(. ولعّله الصواب كام يف مجيع املصادر الرجالّية، إّل أّن ما أثبتناه موافق ملا يف مجيع 
النسخ التي بأيدينا.

َمن  بالزاء، ومنهم  )املزيّن(  داوود:  ابن  املهملة. ويف رجال  بالدال  املصنّف  »نسخة   :الشهيد  
يقول: املديّن بالدال، فيحّرفه«.

)3) البهائّي: »أي األب«. 
)4) البهائّي: »بينه و بني أيب سليامن آخر«. 

)5) البهائّي: »هذا يعطي أّنه ابن داحة، ل ابن أيب داحة، و إّل لقال: فحّول لفظة )سليامن( إلی 
)داحة( أو فحّول لفظة )أيب سليامن( إلی )أيب داحة(، فالنسخة األخری هي األولی«. 

)6) )ع، عش، عة(: »عبد اهلل«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 4).
)7) )عة(: »كوفة«.

تقريب دللته=  ثقة، وقال يف وجه  إبراهيم  استفاد من قوله هذا كون  العلوم  السّيد بحر  إّن   (8(
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الرضا)))، وهو تلميذ يونس بن عبد الرمحن))).

مالحظة  فيه  العمدة  أّن  إّل  بالقبول،  أحاديثه  أصحابنا  من  القّمّيون  »تلّقى  التوثيق:   =عىل 
القدح  إىل  وترّسعهم  العدالة،  أمر  وتضييقهم  والتعديل  اجلرح  يف  وطريقتهم  القّمّيني  أحوال 
احلكمة،  نوادر  رجال  من  كثرًيا  استثنائهم  من  ويظهر  ريبة،  بأدنى  واإلخراج  واهلجر  واجلرح 
بن  حمّمد  بن  ألمحد  وإبعادهم  منزلته،  وعظم  جاللته  مع  الرمحن  عبد  بن  يونس  يف   وطعنهم 
بتتّبع  يعلم  ممـّـا  ذلــك  وغــري  املراسيل،  عىل  واعــتــامده  املجاهيل،  عن  لروايته  قــّم  من   خالد 
طعنهم  من  سلم  ملا  والعتامد،  الثقة  من  بمكان  عندهم  هاشم  ابن  إبراهيم  أّن  فلول  الرجال، 
يف  جهته  من  إّل  يعرفوها  مل  التي  األحاديث  نرش  من  يتمّكن  ومل  العادة:  بمقتىض   وغمزهم 

بلدهم.
ومن ثّم قال يف الرواشح: ومدحهم إّياه: بأّنه أّول من نرش حديث الكوفّيني بقّم، كلمة جامعة،   
وكّل الصيد يف جوف الفراء«. الفوائد الرجالّية: )/464. وقد استدّل مجاعة أخری هبذه العبارة 
علی وثاقة إبراهيم. لحظ: روضة املّتقني: 4)/3)؛ منتهى املقال: )/3))، الرقم: )9، خامتة 

املستدرك: 33/4؛ معجم رجال احلديث: )/)9)، الرقم: )33.
))) الشهيد: »ذكر الشيخ يف أحاديث الـُخمس أّنه أدرك أبا جعفر الثاين، وذكر له معه خطاًبا 

يف الـُخمس«. 
، وفيه نظر«. رجال النجاشـّي، الرقم: 8). ))) نقل ذلك النجاشـّي وقال: »هذا قول الَكّشّ

قال احلائرّي: »لعّل وجهه عدم دركه الرضا باعتقاده«.  
أّن  بالبال  اآلن  خيطر  والذي  الفقيه،  حاشية  يف  وجوًها  له  »ذكرت  حمّمد:  الشيخ  املحّقق  وقال   
أوجهها كون النظر راجًعا إىل كونه من أصحاب الرضا؛ ألّن النجاشـّي ذكر يف ترمجة حمّمد 
عن  اهلَْمدايّن،  حمّمد  بن  إبراهيم  عن  هاشم،  بن  إبراهيم  وروى  اهلَْمدايّن:  إبراهيم  بن  عيّل  ابن 

، فتأّمل. الرضا.. إىل أن قال: والظاهر أّن الشيخ تبع الكّشّ
قوله:  سّيام  نظر،  من  خيلو  ل  واستوجهه  النظر  وجه  يف  املذكور  املحّقق  ذكره  وما   :قال ثّم   

، فإّنه بمكان من اخلفاء. والظاهر أّن الشيخ تبع الكّشّ
ولعّل وجه النظر كونه تلميذ يونس، ورّبام يشري إليه تعقيبه بقوله: وأصحابنا يقولون: أّول من   
نرش.. إىل آخره؛ ألّن أهل قم يونس عندهم ضعيف غري مقبول القول، كثري الطعن والذم، فإذا 
ينرش  إىل حّد  مقبوًل وكالمه مسمًوعا،  التلميذ  الشيخ عندهم، فكيف يكون  كانت هذه حال 
 حديث الكوفّيني عندهم ويف بلدهم، عىل وجه القبول منه والتسليم له. منتهى املقال: )/6))،= 
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=الرقم: )9. وقريب منه يف جممع الرجال: )/80.
وقال املحّقق املجليّس: »يمكن أن يكون وجه نظر النجاشـّي أّنه مل يرِو عن يونس كام يف كثري من   

األخبار«. نقد الرجال: )/94، الرقم: 58)، اهلامش.
ذكره  ما  صّحة  بعدم  اجلزم  دعوى  يبعد  ل  بل  حمّله،  يف  النجاشـّي  »َتنّظر  اخلوئّي:  السّيد  وقال   
الكّشّ والشيخ. والوجه يف ذلك أّن إبراهيم بن هاشم مع كثرة رواياته، حّتى أّنه ل يوجد يف 
الرواة- عىل اختالف طبقاهتم- من يدانيه يف ذلك، وقد روى عن مشايخ كثرية يبلغ عددهم 
 زهاء مائة وستني شخًصا، ومع ذلك مل توجد له ول رواية واحدة عن الرضا، بال واسطٍة 
وتلميذ   ،الرضا أصحاب  من  هاشم  بن  إبراهيم  يكون  أن  يمكن  وكيف  يونس.  عن  ول 
يونس، ومع ذلك مل يرِو عنهام. نعم ل منافاة يف لقائه الرضا، كام ذكره األصحاب«. معجم 

رجال احلديث: )/90)، الرقم: )33.
وقال السّيد األبطحّي: »ُيستغرب تتلمذ إبراهيم بن هاشم عىل يونس بل ُينكر؛ إّما ألّن يونس   
مات يف أّيام الرضا وقبض باملدينة جماوًرا لرسول اهلل، وبذلك مدح يف كالم الرضا،كام 
ألّن  أو  الرضا؛  أصحاب  من  يكن  ومل  عنه  املتأّخر  إبراهيم  عليه  يتتلمذ  فكيف   ، الكّشّ يف 
 التتلمذ عليه يقتيض روايته عنه بال واسطٍة، ومل نَر له عنه رواية إّل نادًرا بواسطة الرجال؛ أو ألّنه 
أّول من نرش حديث الكوفّيني بقّم. ولو كان تتلمذ عليه وروى عنه، كان هو األوىل واألقرب 
وضعفوه  وغــريه،  الشيخ  ذكره  كام  يونس،  يف  طعنوا  قد  إذ  القّمّيني،  من  والوقيعة   بالطعن 

دونه.
إبراهيم  صحبة  وعدم  عليه،  إبراهيم  تتلمذ  ينايف  ل   الرضا أّيام  يف  يونس  موت  إّن  قلُت:   

.وروايته عنه أيًضا ل تنايف كونه يف عرصه للرضا
وإّن تتلمذ إبراهيم عليه ل يالزم الرواية عنه، بل ول سامعه احلديث منه كثرًيا، فقد كان يونس   
جلياًل، عظيم املنزلة، يشار أيًضا إليه يف العلم والفتيا، ل احلديث فقط. وحينئٍذ عدم الرواية عنه 

ل تنايف تلمذته.
نرش  ولعّله  يونس.  عىل  بتلمذته  واشتهر  أعلن  إذا  إّل  تلمذته،  تنايف  فال  احلديث  نرشه  وأّما   
أحاديث الكوفّيني بقّم عن غري يونس وغري جماهر بتلمذته عليه، حتّفًظا عىل غرضه األعىل من 
نرش احلديث. ومل يرِو عن يونس بال واسطٍة شيًئا؛ احتياًطا منه بعدم البتالء بطعنهم، بل مل يرِو 
عن تالميذه عنه أيًضا إّل نادًرا، وهذا أمر غري بعيٍد. وروايته عن الرجال، عن يونس ل تنايف 
 تلمذته إذا كانت حتّفًظا واحتياًطا منه لالبتالء بالطعن. وعىل ذلك كان عمل مجاعة من أكابر= 
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ومل أقف ألحٍد من أصحابنا عىل قوٍل يف القدح فيه، ول عىل تعديله بالتنصيص، 
والروايات عنه كثرية، واألرجح قبول قوله))).

ومنهم:  عنهم،  بواسطة  ورووا  فيهم،  لطعن  مشاخيهم  عن  الرواية  تركوا  فقد  =احلديث، 
النجاشـّي، بل رّبام توجب شّدة الوثوق بالواسطة وجًها للرواية عن املطعون، فرواية القمّيني 
عن إبراهيم بال طعٍن منهم تدّل عىل مدحه، ورّبام كانت مانعة عن الطعن يف يونس أيًضا، وترى 

أّن رواية األجاّلء والثقات عن مطعون رّبام توجب التوقف يف الطعن.
وأّما طعن القمّيني يف يونس فال يمنع عن نرش احلديث برواية تلميذه، أّوًل فإّن الطعون كانت   
 الكاظم أصحاب  وجوه  من  يونس  وكان  الواقفة.  وأمر  أمره  بدء  ويف   الرضا عرص  يف 
وممّن ينكر عىل الواقفة، ويشّد األمر عليهم، وحيتّج عىل من تبعهم من أصحابنا، وكان متكّلاًم، 
ا عليهم، فبذلت الواقفة ليونس ماًل جزياًل، ويف هذا العرص شاع الطعن يف يونس  وسيًفا حادًّ
والوقيعة فيه، وُكّذب وُأنكر عليه تقّدمه وعلمه وإيامنه، بل قالوا: إّنه زنديٌق. وشاع عنه مقالت 
 وآراء فاسدة حّتى رووا فيه انحرافه عن الرضا، مع أّنه كان شديد التمّسك به ومل يمل عنه 

شيًئا.
أمر  الباهرة، ووهن  املعجزات  أمره من  الناس والشاكني يف  رآه  بام   الرضا أمر  لـاّم ظهر  ثّم   
فأمرهم  الدين،  أمر  يف  إليه  والرجوع  منه،  األخذ  وعن  يونس  عن  أصحابنا  وسئل  الواقفة، 
بالرجوع إليه، وورد فيه مدائح كثرية عن الرضا وعن أيب جعفر اجلواد وغري ذلك من أسباب 

رجوعهم، فعند ذلك رجع القمّيون وأمسكوا عن الطعن فيه.
وقد كانت رواية إبراهيم بن هاشم يف قّم عند ذلك أرسع انتشاًرا، ول سّيام إذا كشف هلم أمر   

يونس وآراءه.
وكشف  يونس،  بــروايــات  الكوفّيني  عن  باطلة  وروايـــات  فاسدًة  آراًء  نرش  املعاند  ولعّل    
-(7(/( املقال:  هتذيب  بسببه«.  أحاديثهم  انترشت  فلذلك  عليهم،  املتلبس  الستار  إبراهيم 

.(75
))) الشهيد: »هذا ما وجدنا فيه، واألحسن أن يكون مثل هذا مرّجًحا.

مل يذكر سنًدا للقبول مع اعرتافه بأّنه مل يقف عىل تعديله بالتنصيص، وكأّنه اّطلع عىل ما يفيده   
ظاهًرا؛ إذ ل يلزم كون الدليل بطريق التنصيص.

كّل هذا بناء عىل ما هو املعروف من مذهبه يف األصول، وإّل فال حاجة إىل ما ذكرنا«.   
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]10/10[ إبراهيم بن حمّمد بن سعيد بن هلل بن عاصم بن سعد بن مسعود)1(، 
أبو إسحاق الثََّقفّي، أصله كويّف وانتقل إىل أصفهان، وأقام هبا.

ا أّوًل، ثّم انتقل إىل القول باإلمامة، وصنّف فيها ويف غريها، ذكرنا كتبه  وكان زيديًّ
يف كتابنا الكبري))).

ومات سنة ثالث وثامنني ومائتني)3).

املعجمة،  غري  باحلاء  حّيان)5(-  بن  اهلل)4(  عبد  بن  سليامن  بن  إبراهيم   ]11/11[
والياء املنّقطة حتتها نقطتان املشّددة، والنون بعد األلف- النيِّْهمّي- بكرس النون وإسكان 
األلــف)6)و)7)-  بعد  والنون  املعجمة،  غري  والدال  امليم  بإسكان  مهدان  من  بطن  اهلاء، 

اخلّزاز- باخلاء املعجمة والزاي بعدها وبعد األلف- الكويّف، أبو إسحاق.

 عىل املدائن، وهو الذي  ))) الشهيد: »سعد بن مسعود هذا عّم املختار، وهو الذي ولّه عيلٌّ
جلأ إليه احلسن يوم ساباط املدائن«.

يف  ضبطه  والشيخ  املختار.  عّم  مسعود،  بن  عبيدة  أيب  أخو  مسعود،  بن  »سعيد   :اخلراسايّن  
الفهرست )سعد بن مسعود( كام يف املتن«.

))) لحظ: الفهرست، الرقم: 7. 
)3) النجاشـّي: الرجال، الرقم 8).

)4) )ش(: »عبيد اهلل«. وكذا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 0)، إيضاح الشتباه، الرقم: 5). وما يف 
املتن موافق ملا يف الفهرست، الرقم: 8، رجال ابن الغضائرّي: )4.

)5) ضبطه النجاشـّي: خالد. رجال النجاشـّي، الرقم: 0). وما يف املتن موافق ملا يف الفهرست، 
الرقم: 8، رجال الطويّس، الرقم: 5943، رجال ابن الغضائرّي: )4، إيضاح الشتباه، الرقم: 

.(5
)6) )س( مل ترد:»والنون بعد األلف«.

)7) الشهيد: »هكذا ضبطه السّيد مجال الدين بن طاووس وتلميذه ابن داوود وغريمها، ولكّن 
 املصنّف يف اإليضاح خالف يف موضعني: أحدمها: )عبد اهلل(، فجعله مصّغًرا. والثاين: )النهمّي(، 

فجعله بكرس النون واهلاء. واحلّق أّنه بسكونا كام ذكره هنا«. 
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بني  الكوفة يف  ثقًة يف احلديث، سكن  إّنه كان   :الطويّس أبو جعفر  الشيخ  قال 
)اهلاللـّي(،  قيل:  فرّبام  هالل؛  بني  يف  سكن  ثّم  قالوا))):  )التيمّي(،  قيل:  فرّبام  تيم)))، 

ونسبه يف)3) نِـْهم)4).

مذهبه  ويف  الضعفاء،  عــن  يـــروي  ـــه  »إّن فــقــال:  الــَغــضــائــرّي،  ــن  اب  وضّعفه 
ضعٌف«)5).

والنجايّش)6) وّثقه أيًضا كالشيخ.

وحينئٍذ يقوى عندي العمل بام يرويه.

الكاتب، شيخ من أصحاب أيب  أبو إسحاق  بن أيب َحْفص،  إبراهيم   ]12/12[
حمّمد العسكرّي، ثقٌة وجيٌه، أعمُل عىل روايته)7).

احلجاز  قبائل  من  فهم  ضعيف،  الكوفة  يف  التيمّيني  وجــود  أقــول:  »متيم«.  هـــ(:  )ح،   (((
عيّل  د.  أقوى.  متيمّي  إّنه  فالقول  وسكنوها،  الكوفة  يف  عاشوا  م  أنَّ يسمع  ومل  األقحاح، 

األعرجّي.
))) )س(: »قال«. وما يف املتن موافق ملا يف الفهرست، الرقم: 8.

الفهرست،   ،(0 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  يف  ملا  موافق  املتن  يف  وما  »بني«.  زيــادة:  )عة(   (3( 
الرقم: 8.

)4) الشهيد: »هذا أيًضا من مقول الشيخ يف الفهرست من )قالوا( إىل قوله: )يف بني ِنم(«. 
لحظ: الفهرست، الرقم: 8.
)5) رجال ابن الغضائرّي: )4.

)6) رجال النجاشـّي، الرقم: 0).
)7) ما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: ))، إّل أّن فيه:» ثقة وجه«.
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]13/13[ إبراهيم بن عيسى)))و)))، أبو)3) أّيوب اخلّراز)4)- باخلاء املعجمة، والراء 
بعدها، والزاي بعد األلف، وقيل: قبلها أيًضا- كويّف، ثقٌة، كبري املنزلة.

وقيل: إبراهيم بن عثامن)5)، روى عن أيب عبد اهلل)6)، وأيب احلسن الكاظم)7)و)8).

))) اختلفت املصادر يف هذا السم: ففي بعضها: »عيسى«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 5)، 
.366 : رجال الطويّس، الرقم: 935)، رجال البقّي: 8)؛ رجال الكّشّ

كامل  ح5،   ،5(3/( الكايف:   ،(3 الرقم:  الفهرست،  لحظ:  »عثامن«.  آخر:  بعض  ويف   
 ،390/( ح554)،   ،3(5/( الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح4،   ،(43 ح)،  ــارات:)))،  الــزي
ثالثة:  ويف  ح3)،   ،(60/4 ح))؛   ،((3/4 ح5)؛   ،(93/3 األحكام:  هتذيب  ح787)، 

»زياد«. لحظ: رجال ابن داوود:4)، الرقم:9)، لسان امليزان:)/)6، الرقم: )5).
ح86،   ،445/( األحكام:  هتذيب  اخلــّزاز«.  »إبراهيم  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (((
األحكام:  زياد«.هتذيب  بن  عثامن  بن  »إبراهيم  وكذا  ح8)).   ،3((/( ح3))،   ،9(/(

79/7)، ح44.
الرقم:  الفهرست،   ،(5 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  يف  كام  أثبتناه،  ما  والصواب  »بن«.  )عة(:   (3(

3)، من ل حيرضه الفقيه: 469/4، رجال البقّي: 8).
)4) هكذا يف اإليضاح، وكذا رجال النجاشـّي، الرقم: 5)، الرسائر: 3/)59، رجال الطويّس، 
لحظ:  ــّزاز«.  »اخل ُأخر:  مصادر  بعض  يف  ولكن   .39( داوود:  ابن  رجال   ،(935 الرقم: 
امليزان:  لسان   ،(8 البقّي:  رجال   ،469/4 الفقيه:  حيرضه  ل  من   ،(3 الرقم:  الفهرست، 

)/)6، الرقم: )5)، )/80، الرقم: 4))، )/88، الرقم: )5).
)5) من ل حيرضه الفقيه: 469/4، لسان امليزان: )/80، الرقم: 4)).

الشهيد: »اختار ابن داوود أّنه إبراهيم بن زياد، وحكى ما ذكره املصنّف قوًل«. لحظ: رجال   
ابن داوود: 4)، الرقم: 9).

)6) )ت، س، ع( زيادة: »الصادق«.
ح4،   ،6(/3 ح8،   ،56/3 ح)،   ،505/( الكايف:  يف:   الصادق عن  روايته  لحظ:   (7(
4/)9)، ح3، 9/4)3، ح3، 4/)45، ح5، 335/5، ح5، 8/5)5، ح3، 6/)43، ح9، 
444/6، ح)، ولكن روايته عن الكاظم قليلة بالنسبة إلی روايته عن الصادق. لحظ: 

الكايف: 505/4، ح3.
)8) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 5).
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]14/14[ إبراهيم بن حمّمد بن معروف

أبو إسحاق املذارّي)))، بامليم املفتوحة، والذال املعجمة، والراء بعد األلف، شيخ 
من أصحابنا، ثقة.

روى عن أيب عيّل حمّمد بن مّهام)))، ومن كان يف طبقته)3).

نعايّن ]15/15[ إبراهيم بن عمر اليامين الصَّ

عبد  وأيب  جعفر)4)،  أيب  عن  روى  ثقة،  أصحابنا،  من  شيخ  إّنه   :النجايّش قال 
اهلل)(5، ذكر ذلك أبو العّباس وغريه)6).

ا، روى عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل، وله  وقال ابن الَغضائري: إّنه ضعيٌف جدًّ

))) يف سند رواية:»أبو حمّمد إبراهيم بن حمّمد املذارّي اخلّياط«. لحظ: الرسالة العلوّية: 63، مائة 
منقبة: 79.

رجال  لحظ:  املتن.  يف  ما  والصواب  َهـّمـام«.  بن  علـّي  بن  »حمّمد  النجاشـّي:  رجال  يف   (((
النجاشـّي، الرقم: 3).

)3) ما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 3).
)4) قال السّيد األبطحّي: »مل أقف إىل اآلن عىل روايته عن أيب جعفر، وإّنام روى بواسطة الرجال 
عنه، بل بواسطتني، مثل ما رواه عن عمرو بن شمر، عن جابر، عنه«. وقد تفّرد ابن الغضائرّي 

يف تضعيفه، ويف الترصيح بروايته عنه«. هتذيب املقال: )/))3.
لكن نحن وجدنا روايته عن الباقر. لحظ: الكايف: )/80، ح)، الغيبة )للنعاميّن(: )7)،   

ا. ح3. نعم، روايته عنه قليلة جدًّ
)5) لحظ: الكايف: )/86، ح3، )/)))، ح)، )/58)، ح5، )/535، ح)، )/70)، ح5، 

)/97)، ح5، )/)0)، ح4، )/)36، ح)، 44/3، ح8.
ثّم إّنه يف بعض األسانيد:»إبراهيم بن عمر الياميّن عن أيب احلسن املايض«. الكايف: )/453،   
ح). فعليه يكون إبراهيم بن عمر من أصحاب الكاظم كام ذكره الشيخ والبقّي، بل يروي 

عنه. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: ))49، رجال البقّي: 47.
)6) رجال النجاشـّي، الرقم: 6).
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كتاٌب، ويكنّى: أبا إسحاق))).

واألرجح))) عندي قبول روايته، وإن حصل بعض الشّك بالطعن فيه.

]16/16[ إبراهيم بن نرص بن الَقْعقاع- بالقاف املفتوحة قبل العني غري املعجمة 
وأيب  اهلل  عبد  أيب  عن  روى  كويّف،  الـُجْعفّي،  أخــرًيا-  املعجمة  غري  والعني  وبعدها، 

.احلسن

ثقة، صحيح احلديث)3).

]17/17[ إبراهيم بن مهزيار)4(

روى الكّشّ عن حمّمد بن إبراهيم بن مهزيار: أّن أباه لـاّم حرضه املوت دفع إليه 
ماًل وأعطاه عالمة ملن يّسلم إليه املال؛ فدخل إليه)5) شيخ؛ فقال: أنا العمرّي، فأعطاه 

املال)6).

))) رجال ابن الغضائرّي: 36.
))) الشهيد: » يف ترجيح تعديله نظر: أّما أّوًل: فلتعارض اجلرح والتعديل، واألّول مرّجح، مع 

أّن كالًّ من اجلارح واملعدل مل يذكر مستنًدا، لُينَْظَر يف أمره.
وأّما ثانًيا: فألّن النجاشـّي نقل توثيَقه وما معه ]كذا[ عن أيب العّباس وغريه كام يظهر من كالمه.  
واملراد بأيب العّباس هذا هو أمحد بن ُعْقدة، وهو زيدّي املذهب، ل ُيعتمد عىل توثيقه، أو ابن   
نوح. ومع الشتباه ل يفيد، وغريه مبهم ل يفيد فائدًة ُيعَتَمُد عليها. وأّما غري هذين من مصنّفي 
الرجال، كالشيخ الطويّس وغريه، فلم َينُّصوا عليه بجرٍح ول تعديٍل. نعم، قبول املصنّف روايته 

أعّم من تعديله، كام يعلم من قاعدته، ومع ذلك ل دليَل عىل ما يوجبه«. 
)3) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 8).

)4) الشهيد: »ل وجَه إلدخال هذا يف القسم األّول؛ لعدم دليل يدّل علی قبول قوله، فضاًل عن 
ثقته مع ضعف الطريق به«. 

)5) )عة(: »عليه«.
: )53، الرقم: 5)0).= )6) رجال الكّشّ
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ويف الطريق ضعف))).

]18/18[ إبراهيم بن أيب الَكّرام- بفتح الكاف وتشديد الراء- اجلعفرّي.

.(((ا، روى عن الرضا كان خرّيً

]19/19[ إبراهيم بن ِمْهَزم- بفتح الزاي- األسدّي، من بني نرص، يعرف بابن 
َر ُعُمًرا طويال)4). أيب بردة، ثقة ثقة، روى عن الصادق والكاظم)3)، وُعمِّ

بن  حمّمد  عن  السويداوّي،  محويه  بن  حمّمد  عن  حمّمد،  بن  عيّل  عن  منه  قريًبا  الكلينّي  =وروی   
إبراهيم ابن مهزيار. الكايف: )/8)5، ح5.

))) الشهيد: »يف هذا الطريق من هو مطعون وجمهول العدالة، وجمهول احلال، كام ل خيفى«.
))) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 9).

إّنه قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق: إبراهيم بن حمّمد بن عبد اهلل اجلعفرّي،  ثّم   
أسند عنه. رجال الطويّس، الرقم: 6)7).

قال احلائرّي: »احتمل بعض كونه ابن أيب الكرام. ورّبام يبعده كون ذاك من )ضا(، ومل ينقل أّنه   
املقال: )/98)،  منتهى  أيًضا«.  أّنه )ضا(  يثبت  )قر(، )ق(، ومل  أيًضا، وهذا  )قر(، )ق(  كان 

الرقم: )7. ولحظ جامع الرواة: )/46).
وقال الشيخ أيًضا يف أصحاب الرضا: »إبراهيم بن عيّل بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب   
اجلعفرّي، وأّم عيّل بن عبد اهلل زينب بنت عيّل، وأّمها فاطمة بنت رسول اهلل«. رجال 

الطويّس، الرقم: 7))5.
وقال السّيد التفريّش: »حيتمل أْن يكون إبراهيم بن أيب الكرام هو: إبراهيم بن عيّل بن عبد اهلل«.   

نقد الرجال: )/53، الرقم: 39.
ولحظ   .88 الرقم:   ،(79/( احلديث:  رجال  معجم  أيًضا.  اخلوئّي  السّيد  البعد  عنه  ونفی   

أيًضا: هتذيب املقال: )/7)3ـ8)3.
)3) لحظ:روايته عن الصادق يف بصائر الدرجات: )/43)، ح3، هتذيب األحكام: 90/9، 
لحظ:  فقليلة.   الكاظم عن  روايته  وأّما  ح5،   ،7(( الطويّس(:  )للشيخ  األمايل  ح7))، 

الكايف: 300/6، ح7.
)4) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )3، وعّده ابن شهر آشوب من خواّص= 
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الكاظم  عــن  روى  ثقة،  قــّمــّي،  ــرّي،  ــع األش حمّمد  بــن  إبــراهــيــم   ]20/20[
والرضا)))و))).

يف  شيوخنا  ذكره  ثقة،  كويّف،  ير،  الضَّ هلل  بن  مسلم  بن  إبراهيم   ]21/21[
أصحاب األصول)3).

]22/22[ إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الكِنْدّي الطّحان

روى عن أيب احلسن الكاظم، ثقة)4).

=أصحاب الصادق. لحظ: مناقب آل أيب طالب: 400/3.
))) مل نعثر علی روايته عنهام، فلعّل ألجل ذلك عّده الشيخ يف َمن مل يرِو عنهم. رجال الطوسـّي، 

الرقم: 5996.
إّل أّنه جاء يف الكّشّ هكذا:» حّدثنا محدويه قال: حّدثنا يعقوب بن يزيد، عن ابن أيب عمري، عن   
ـا بلغه  الفضيل ]الصواب: الفضل[ وإبراهيم ابني حمّمد األشعرّيني، قال: إّن أبا عبد اهلل لـمَّ
وفاة بكري بن أعني، قال: أّما واهلل لقد أنزله اهلل بني رسول اهلل وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليهام«. 

.(8( : رجال الكّشّ
وقد استدّل بذلك علی كونه يروي عن الصادق. هتذيب املقال: )/)36.  

إّل أّن ذلك ل يمكن املساعدة عليه، فإّن الكّشّ روی يف هذا الباب عن حمّمد بن مسعود قال:   
»حّدثني عيّل بن احلسن، عن أبيه، عن إبراهيم بن حمّمد األشعرّي، عن عبيدة بن زرارة، واحلسن 
 ابن جهم بن بكري، عن عّمه عبد اهلل بن بكري، عن عبيد بن زرارة قال: كنت عند أيب عبد اهلل
فذكر بكري بن أعني، فقال: رحم اهلل بكرًيا، وقد فعل، فنظرت إليه وكنُت يومئٍذ حديث السن، 

.(8( : فقال: إيّن أقول إن شاء اهلل«. رجال الكّشّ
ففي هذه الرواية روی إبراهيم بن حمّمد األشعرّي عن الصادق بثالث وسائط، فلعّل الرواية   

األولی حممولة علی سقوط الوسائط.
))) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )4.

)3) ما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 44.
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 36.
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]23/23[ إبراهيم بن حمّمد اهلمذانـّي)1(

وكيل، كان حّج أربعني حّجة))).

قال:  الــرازّي،  حمّمد  أيب  عن  الكبري-  الكتاب  يف  ذكرته  سند  يف   - الكّشّ وروى 
كنُت أنا وأمحد بن أيب عبد اهلل البقّي بالعسكر، فورد علينا رسوٌل من الرجل)3)، فقال 
 لنا: العامل)4) ثقة، وأّيوب بن نوح، وإبراهيم بن حمّمد اهلمذانـّي)5)، وأمحد)6) بن محزة، 

وأمحد بن إسحاق ثقات مجيًعا)7).

))) )ش، ح، م، عة(: »الـَهْمدانـّي«. ولعّل الصواب ما أثبتناه. فإّن إبراهيم بن حمّمد هذا هو جّد 
حمّمد بن عيّل بن إبراهيم بن حمّمد اهلمذايّن الذي كان هو وأبوه وجّده وكالء الناحية هبمذان. 

لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 8).
: 608، الرقم: )3)).  ))) رجال الكّشّ

)3) استظهر القهبائّي كونه اهلادي. جممع الرجال: )/70، اهلامش. وقال املحّقق املجلسـّي: 
املّتقني:  روضة  للتقيَّة«.  بذلك  عنهم  والتعبري  الصاحب،  أو  اهلــادي،  أو  العسكرّي،  »كأّنه 

.37/(4
)4) )عة(: »احلامل«. ويف املصدر: »الغائب العليل«.

الشهيد: »بخّط السّيد مجال الدين بن طاووس )العليل( رصحًيا«.  
)5) )ش، ح، م، عة(: »الـَهْمدانـّي«. لحظ: هامش صدر الرتمجة.

: 557، الرقم:  )6) )هـ( مل ترد: »وأمحد«، )س، ت، عة(: »و«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال الكّشّ
.(053

 : للكّشّ الختيار  نسخ  يف  فإّن  طاووس،  ابن  كالم  فيه  واألصل  قلم،  سهو  »هنا   :الشهيد  
وإبراهيم بن حمّمد اهلَْمدايّن وأمحد بن محزة«.

: 557، الرقم: 053). )7) رجال الكّشّ
بن  أمحد، عن حمّمد  بن  بن حمّمد، عن حمّمد  عيّل  بن مسعود، عن  الشهيد: »يف طريقه حمّمد   
العدالة  وجمهول  مطعون  هو  من  الطريق  هذا  ويف  آخره.  إىل  الــرازّي..  حمّمد  أيب  عن  عيسى، 

وجمهول احلال كام ل خيفى.
روی الشيخ الطويّس عن أمحد بن إدريس، عن أمحد بن حمّمد بن عيسى، عن أيب حمّمد الرازّي،=   
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]24/24[ إبراهيم بن عبدة

: حكي عن بعض الثقات بنيسابور)))، وذكر توقيًعا فيه طول  قال أبو عمرو الكّشّ
يتضّمن العتب عىل إسحاق بن إسامعيل، وذّم سريته وإقامة إبراهيم بن عبدة والدعاء 

له، وأمر ابن عبدة أن حيمل ما حيمل إليه من حقوقه إىل الرازّي))).

]25/25[ إبراهيم بن حمّمد بن فارس

ل بأَس به يف نفسه)3)، ولكن)4) بعض من يروي عنه)5).

]26/26[ إبراهيم بن عّل الكويّف

.مل يرِو عن األئّمة

إّنه راٍو، مصنّف، زاهد، عامل، قطن بسمرقند،   :قال الشيخ أبو جعفر الطويّس
وكان أمحد بن نرص)6) صاحب خراسان يكرمه، ومن بعده من امللوك)7).

=قال: كنت وأمحد بن أيب عبد اهلل بالعسكر فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: أمحد بن 
إسحاق األشعرّي وإبراهيم بن حمّمد الـَهْمدايّن وأمحد بن محزة بن اليسع ثقات«. الغيبة: 7)4.

))) )عش، ح، هـ، م، عة(: »بنيشابور«.
: 575، الرقم: 088). ورواه احلّرانـّي مرساًل. حتف العقول: 484. ))) رجال الكّشّ

وعّده الشيخ من أصحاب اهلادي والعسكرّي. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 5648،   
.58(3

: ثقة يف نفسه«.  )3) الشهيد: »يف كتاب الكّشّ
. )4) )م، ح، حج، عة(: زيادة »يف«، وما أثبتناه موافق ملا يف الكّشّ

: 530، الرقم: 4)0). )5) ما يف املتن موافق ملا يف رجال الكّشّ
الرقم:  الطوسـّي،  رجال  لحظ:  الشيخ.  رجال  يف  ملا  املوافق  وهو  أمحد«.  بن  »نرص  )عة(:   (6(
))59. وهو )نرص بن أمحد بن إسامعيل بن أسد السامايّن(. لحظ: الوايف بالوفيات: 7)/37. 

إّل أّنه قد ورد يف مجيع النسخ التي بأيدينا: »أمحد بن نرص«.
)7) رجال الطوسـّي، الرقم: ))59.
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املعجمة، وتسكني  الصاد غري  النون، وفتح  إبراهيم بن نصري- بضّم   ]27/27[

الياء املنّقطة حتتها نقطتان بعدها راء- الكّشّ

.(((ثقة مأمون، كثري الرواية، مل يرِو عن األئّمة

وبعدها  املعجمة،  اخلاء  بضّم  الـُخَتّل،  العّباس  بن  حمّمد  بن  إبراهيم   ]28/28[
تاء))) منّقطة فوقها نقطتان.

بن  احلسن)4)  بن  علـّي  وعن  القّمّيني)3)،  من  وغريه  اهلل  عبد  بن  سعد  عن  يروي 
فّضال، ومل يرِو عن األئّمة، وكان رجاًل صاحلًا)5).

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )593.
))) الشهيد: »مفتوحة ]التاء[، ابن داوود«. لحظ: رجال ابن داوود: 8)، الرقم: 33.

: 3، الرقم: 3؛ 34)،  )3) مثل: )أمحد بن إدريس القّمّي(. وعلی سبيل املثال لحظ: رجال الكّشّ
الرقم: 3))، 307، الرقم: 555.

 ،338  : الكّشّ رجال  لحظ:  املثال  سبيل  وعلی  ة.  عدَّ مواضٍع  يف  عنه  يروي    الكّشّ وإّن   
الرقم: ))6، 378، الرقم: 709، )46، الرقم: 878، 466، الرقم: 885.

)4) )عة(: زيادة: » بن علـّي«. وما يف املتن موافق ملا يف رجال الشيخ. لحظ: رجال الطوسـّي، 
الرقم: 5)59.

)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 5)59.
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الباب الثاين: اإ�صماعيل

)اثنان وعرشون رجًل(

الفضل بن عبد اهلل بن احلارث بن  الفضل بن يعقوب بن  ]1/29[ إسامعيل بن 
َنْوَفل بن احلارث بن عبد املطلب

.(((من أصحاب أيب جعفر الباقر

ثقة من أهل البرصة))).

كتاب  من  مأخوذ  وتوثيقه  احلديث.  كتب  يف  املذكور  اهلاشمّي   .والصادق«  :الشهيد  (((
الرجال للشيخ، وحكاه الكّشّ عن حمّمد بن مسعود، عن عيّل بن احلسن بن فّضال«. لحظ: 

اهلامش الالحق.
التسرتّي: »وقال ابن داوود أيًضا: من أصحاب الصادق ورواية املصنّف تدّل علی ما قاله«.   

لحظ: رجال ابن داوود: 58، الرقم: 90).
))) إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 45))، يف أصحاب الباقر وقال يف أصحاب 

الصادق: »إسامعيل بن الفضل اهلاشمّي املديّن«. رجال الطويّس، الرقم: 784).
الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  الفضل.  بن  حمّمد  بن  احلسني  ترمجة  يف  وّثقه  النجاشـّي  وإّن   

.(3(
أّن  فّضال:  بن  عيّل  بن  احلسن  بن  عيّل  حّدثني  قال:  مسعود،  بن  حمّمد  »حّدثني   : الكّشّ وقال   
إسامعيل بن الفضل اهلاشمّي كان من ولد نوفل بن احلارث بن عبد املطلب وكان ثقة وكان من 

.((8 : أهل البرصة«. رجال الكّشّ
املصادر،  يف  عليه  نعثر  فلم  إلخ«  كهل..  هو  قال:   الصادق أّن  »روي  قوله:  أي  اخلب  وأّما   

فقوله: »مع صّحة سنده« حمّل تأّمل.
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روي أّن الصادق قال: »هو كهل من كهولنا، وسيِّد من ساداتنا«.

وكفاه هبذا رشًفا، مع صّحة الرواية.

]2/30[ إسامعيل بن جابر الـُجْعفّي)1( الكوفـّي

ا ضعفه يف كتابنا الكبري. ثقة ممدوح، وما ورد فيه من الذّم؛ فقد بيَّـنَـّ

وكان من أصحاب الباقر، وحديثه أعتمُد عليه))).

رجال  من  وقال  النجاشـّي،  عن  هنا  ما  وحكی  )اخلثعمّي(،  داوود:  ابن  »أثبته  التسرتّي:   (((
الصادق«. رجال ابن داوود: 55، الرقم: 76). 

))) البهائّي: »روی حديث الكّر أّنه ثالثة أشبار يف ثالثة أشبار عن الصادق، فاألولی أن يقول: 
رجال  ح)0)،   ،38-37/( األحكام:  هتذيب  لحظ:  النجاشـّي«.  يف  كام  أصحاهبام  من  إّنه 

النجاشـّي، الرقم: )7.
تنبيه:  

قال النجاشـّي: »إسامعيل بن جابر اجلُْعفّي، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل«. رجال   
النجاشـّي، الرقم: )7.

ثقة  الكويّف،  الـَخْثَعمّي،  جابر  بن  »إسامعيل   :الباقر أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ قال   
ممدوح. له أصوٌل رواها عنه صفوان بن حييى«. رجال الطويّس، الرقم: 46)).

وإّنه قال يف أصحاب الصادق: »إسامعيل بن جابر اخلَْثَعمّي الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم:   
.(789

والظاهر أّن الصحيح )اجلعفّي( دون )اخلَْثَعمّي(، وقد وقع التحريف يف نسخة الرجال، فأبدل   
لحظ:  بتحقيقنا.  النجاشـّي  رجال  هامش  يف  ذلك  تفصيل  بيَّـنَّا  وقد  بـ)اخلَْثَعمّي(.  )اجلعفّي( 

رجال النجاشـّي، الرقم: )7.
 ]وقال يف أصحاب موسى بن جعفر: »إسامعيل بن جابر، روى عنهام ]أي الباقر والصادق  

أيًضا«. رجال الطويّس، الرقم: 4934.
وإّن البقّي قال يف باب أصحاب الباقر:»إسامعيل بن جابر اجلعفّي«.رجال البقّي: )).  

وكذا قال: »إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفّي«. رجال البقّي: )).=  
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=وقال يف أصحاب الصادق ممّن أدرك أبا جعفر وروى عنه: »إسامعيل اجلعفّي«. رجال   
البقّي: 8).

: »إسامعيل بن جابر اجلعفّي، حّدثنا حمّمد بن مسعود قال: حّدثني عيّل بن احلسن  وقال الكّشّ  
يف  لقوة  أصابني  قال:  جابر  بن  إسامعيل  عن  عيسى،  بن  عثامن  عن  أورمة،  ابن  حّدثني  قال: 
وجهي، فلاّم قدمنا املدينة دخلت عىل أيب عبد اهلل، قال: ما الذي أرى بوجهك؟ قال: قلت: 
فاسدة ريح، قال: فقال يل: ائت قب النبّي فصلِّ عنده ركعتني، ثّم ضع يدك عىل وجهك، ثّم 
قل: بسم اهلل وباهلل هذا أحرج عليك من عني إنس، أو عني جن، أو وجع، أحرج عليك بالذي 
اّتـخذ إبراهيم خلياًل، وكّلم موسى تكلياًم، وخلق عيسى من روح القدس ملا هدأت وطفيت، كام 
طفيت نار إبراهيم اطفأ بإذن اهلل، اطفأ بإذن اهلل. قال: فام عاودُته إّل مّرتني حّتى رجع وجهي، فام 

عاد إىل الساعة.
حّدثني حمّمد بن مسعود، قال: »حّدثني جبيل بن أمحد، عن حمّمد بن عيسى، عن يونس، عن   
أيب الصباح قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: هلك املرتئسون يف أديانم، منهم: زرارة، وبريد، 
: 99). ولعّل مراد  وحمّمد بن مسلم، وإسامعيل اجلعفّي، وذكر آخر مل أحفظه«. رجال الكّشّ

العاّلمة ممّا ورد فيه من الذّم هذه الرواية األخرية.
ثّم املهّم يف املقام متييز إسامعيل اجلعفّي.  

قال حفيد الشهيد: »إسامعيل اجلعفّي، فهو يقال لبن عبد الرمحن اجلعفّي ولبن جابر اجلعفّي«.   
استقصاء العتبار يف رشح الستبصار: 69/5.

وقال يف موضٍع آخر: »إسامعيل اجلعفّي كان مشرتًكا بني ابن جابر وبني ابن عبد الرمحن املذكور   
رشح  يف  العتبار  استقصاء  فقيًها«.  كان  إّنه  الشيخ:  كتاب  من   والصادق الباقر  رجال  يف 

الستبصار: 76/3).
وعن السّيد البوجردّي: »إسامعيل اجلعفّي الذي هو إّما ابن جابر أو ابن عبد الرمحن وكالمها   

ثقتان«. تقرير بحث السّيد البوجردّي: )/330.
وقال السّيد اخلوئّي: »إسامعيل بن جابر هو إسامعيل اجلعفّي. وإسامعيل اجلعفّي وإْن كان قد   
اجلعفّي،  إسامعيل  املشيخة  يف   الصدوق وذكر  اجلعفّي،  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل  عىل  يطلق 
وذكر طريقه إليه مع الترصيح بأّنه إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفّي. إّل أّن هذا ل يكشف عن 
انرصاف إسامعيل اجلعفّي إىل إسامعيل بن عبد الرمحن اجلعفّي أينام أطلق، فال مانَع من أْن يكون 
إسامعيل اجلعفّي هو إسامعيل بن جابر اجلعفّي، عىل ما شهد به النجاشـّي. وقد روى الصدوق= 



(56

=بسنده عن مجيل بن دراج عن إسامعيل بن جابر اجلعفّي عن أيب جعفر. وروى هذه الرواية 
يف  الشيخ  ورواها  اجلعفّي.  إسامعيل  عن  دراج  بن  مجيل  عن  بإسناده  يعقوب  بن  حمّمد  بعينها 

التهذيب واإلستبصار.
بمراتب  اجلعفّي  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل  من  رواية  أكثر  جابر  بن  إسامعيل  أّن  ذلك  ويقرب   
فإّن األّول ذو  الرمحن،  أّن إسامعيل بن جابر أشهر وأعرف من إسامعيل بن عبد  ويؤّكد ذلك 

كتاب دون الثاين«. معجم رجال احلديث، 4/)3، رقم: 0)3).
ثّم قال يف موضٍع آخر: »فتعنّي أّن إسامعيل اجلعفّي ينرصف إىل إسامعيل بن جابر إذا مل تكن قرينة   

عىل اخلالف.
ثّم إّن إسامعيل بن عبد اخلالق، وإْن كان جعفيًّا أيًضا إّل أّنه مل نجد مورًدا أطلق عليه إسامعيل   

اجلعفّي، بل مل نجد له إّل رواية واحدة.
إذن ل ينبغي اإلشكال يف أّن إسامعيل اجلعفّي متى ما أطلق ينرصف عنه، بل إّن إرادته ل حتتمل   
 فيام إذا كان الراوي عنه مل يدرك الصادق، فإّن إسامعيل بن عبد اخلالق اجلعفي مل يبَق إىل ما بعد 

الصادق عىل ما رّصح به الشيخ«. معجم رجال احلديث: 5/4))، رقم: 456).
هذا ولكن الذي يقتضيه التحقيق أّن اسامعيل اجلعفّي هو ابن عبد الرمحن فقط، وأّما ابن جابر   

فليس بجعفّي، فإّنه مل يرد مع توصيفه باجلعفّي يف روايٍة واحدٍة.
 نعم، روى الصدوق بإسناده عن مجيل بن دراج عن إسامعيل بن جابر اجلعفّي، عن أيب جعفر  
والغائب  يدخل هبا زوجها،  مل  والتي  املتبنّي محلها،  احلامل  يطلقن عىل كلِّ حاٍل:  قال: »مخس 
عنها زوجها، والتي مل حِتْض، والتي قد جلست من املحيض«. من ل حيرضه الفقيه: 6/3)5، 

ح4808.
ولكن الظاهر أّنه سهٌو والصواب إسامعيل اجلعفّي، فإّن الكلينّي روى هذه الرواية بعينها بثالثة   

أسانيد عن إسامعيل اجلعفّي. الكايف: 79/6، ح3.
قال املحّقق التسرتّي: »وممّا يوضح أّن اسامعيل اجلعفّي هو إسامعيل بن عبد الرمحن أّن الشيخ   
روى يف باب حدود الزنا خًبا واحًدا تارًة عن إسامعيل اجلعفّي وأخرى عن إسامعيل بن عبد 

الرمحن اجلعفّي.
الكلينّي يف باب مرياث اجلّد خًبا عن إسامعيل اجلعفّي وأخری عن إسامعيل بن عبد  وروى   
الرمحن اجلعفّي. وهو رصيح الشيخ الصدوق يف املشيخة أيًضا إذ قال: وما كان فيه عن إسامعيل 

اجلعفّي فقد رويته إلی آخر ما سبق.=
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=ثّم قال: وممّا يدّل عىل نفي إسامعيل بن جابر اجلعفّي أّنه لو كان اآلمر كام يف النجاشـّي لكان   
إسامعيل اجلعفّي مشرتًكا بني نفرين وهو: إسامعيل بن جابر، وإسامعيل بن عبد الرمحن. فيكون 
قاموس  اللتباس«.  حلصول  غلًطا  أب  ذكر  دون  من  اجلعفّي(  بـ)إسامعيل  األخبار  يف  التعبري 

الرجال: )/35-36، رقم: 789.
، فالظاهر منه وإْن كان الحّتاد ولكنّه غلط، ولعّل عنوان الباب إسامعيل  أّما ما يف رجال الكّشّ  
 : ابن جابر وإسامعيل اجلعفّي فصّحف عنوان الباب. مضاًفا إىل أّن النجاشـّي قال يف ترمجة الكّشّ

ا. له كتاب الرجال... وفيه أغالٌط كثريٌة. فالغلط يف العنوان حمتمل جدًّ
عن  يروي  الذي  اجلعفّي  الرمحن  عبد  بن  إسامعيل  تغاير  كان  وإْن  البقّي  رجال  يف  ما  وأّما   
اإلمام الصادق إلسامعيل اجلعفّي الذي هو من أصحاب الباقر وإّل لعّده يف أصحاب 
 والنجاشـّي من روايته عنهام وهذا ينايف ما ذكره الشيخ ،ممّن أدرك الباقر الصادق
رجال  معجم  لحظ:  اخلوئّي.  السّيد  قال  كام  البقّي  فإّن  ذلك،  عىل  العتامد  يمكن  ل  ولكن 
 خصوص من مل يدرك الباقر احلديث: 37/4ـ36. مل يلتزم بأْن يذكر يف أصحاب الصادق
أخرى.   الصادق أصحاب  ويف  تارًة،   الباقر أصحاب  يف  معرض  بن  إبراهيم  ذكر  وقد 
 أيًضا، وهلم عنه  الباقر أّنم من أصحاب  الصادق مع  وقد عّد مجاعة من أصحاب 
 رواية أيًضا: منهم: إسامعيل بن الفضل وهو من أصحاب أيب جعفر، وأيب عبد اهلل، عىل 
عبد  أيب  عّم   -طالب أيب  بن  عيّل  بن  احلسني  بن  عيّل  بن  احلسني  ومنهم:  الشيخ،  ذكره  ما 
 الباقر أصحاب  من  الشيخ  ــّده  وع  ،احلسني بن  عــيّل  أبيه  عن  ــة  رواي ولــه   ،-اهلل
 وأيب عبد اهلل أيًضا، ومنهم عبد امللك بن عتبة اللهبّي، روى عن أيب جعفر والصادق
 أيب جعفر الِعْجيّل روى عن  الوصايّف  الوليد  بن  اهلل  عبيد  النجاشـّي، ومنهم:  ما ذكره  عىل 
وأيب عبد اهلل عىل ما ذكره النجاشـّي، ومنهم: حمّمد بن إسحاق بن يسار صاحب املغازي، 
روى عنهام عىل ما ذكره الشيخ ومنهم حمّمد بن السائب الكلبّي النّسابة، ومنهم حمّمد بن 
عيّل احللبّي، فإّنه من أصحاب الباقر أيًضا عىل ما ذكره النجاشـّي، وله عنه رواية أيًضا، 

وغريهم ممّن عّدوا يف أصحاب الصادق وهم من أصحاب الباقر أيًضا.
الكالم  الكاظم صحيح، وكذا  قاله يف أصحاب  ما  إىل  بالنسبة   الشيخ ما يف رجال  وأّما   
بالنسبة إىل   بالنسبة إىل ما أورده يف الفهرست، إذ أورده فيهام من غري توصيٍف. ولكن الكالم 

ما قاله يف أصحاب الباقر والصادق إذ قال: إسامعيل بن جابر الـَخْثَعمّي لكنك عرفت من 
 تضارب النسخ يف هذه الكلمة، مع أّن التوصيف باخلَْثَعمّي أمر قد تفّرد به الشيخ وما تفّرد= 
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]3/31[ إسامعيل بن عبد الرمحن الـُجْعفّي الكويّف، تابعّي، من أصحاب أيب عبد 
.سمع من أيب الطفيل، مات يف حياة أيب عبد اهلل ،اهلل الصادق

وكان فقيًها، وروى عن أيب جعفر الباقر أيًضا))).

ونقل ابن ُعْقدة: أّن الصادق ترّحم عليه، وحكی))) عن ابِن نمري أّنه قال: إّنه 
ثقٌة.

وباجلملة فحديثه)3) أعتمُد عليه.

واو-  بينها  املهملتني  والصاد  باحلاء  األحــوص-  سعد  بن  إسامعيل   ]4/32[
األشعرّي)4) القّمّي.

ا. =به الشيخ حمّل تأّمل جدًّ
 ،فتحّصل ممّا ذكرنا أّن إسامعيل بن جابر مل يعلم عشريته، ولكنّه ثقة ممدوح، كام قال الشيخ  

.وهو صاحب كتاب، وكان حيًّا إىل زمن أيب احلسن الرضا
وأّما إسامعيل اجلعفّي وهو ابن عبد الرمحن فقد أدرك اإلمام زين العابدين وبقي إىل زمن أيب   

عبد اهلل ومات يف زمن حياته، ولكنّه مل يثبت له كتاب.
.وأيب عبد اهلل الصادق نعم، له روايات عن أيب جعفر الباقر  

يف  وقال   .الصادق أصحاب  يف   ،(780 الرقم:  الطوسـّي،  رجال  من  مأخوذ  هنا  إلی   (((
الطفيل عامر  أبا  تابعّي، سمع  الكويّف،  الرمحن اجلعفّي  بن عبد  الباقر: »إسامعيل  أصحاب 
ابن واثلة، روى عنه ]أي أيب جعفر الباقر[ وعن أيب عبد اهلل«. رجال الطويّس، الرقم: 

.((43
))) يف املطبوعة: )حكي( أي مبني علی املفعول، إّل أّن الصواب ظاهًرا ما أثبتناه، فإّن العاّلمة مل 
ينقل يف هذا الكتاب إّل يف مورٍد واحٍد، وهو يف ترمجة عبد العزيز بن أيب ذئب املديّن عن ابن نمري 
ابن عقدة. لحظ: ترمجة مجيل بن عبد اهلل، واحلارث بن غصني، ومحيد بن مّحاد،  إّل بواسطة 

وخالد بن عبد الرمحن، وخالد الصّفار، وحمّمد بن عبد الرمحن بن أيب ليلی، وتليد بن سليامن.
)3) )م، ت، عة(: »فإّن حديثه«.

)4) البهائّي: » منسوب إلی بني أشعر وهم طائفة من القّمّيني«. 
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.(((ثقة، من أصحاب الرضا

]5/33[ إسامعيل بن أيب خالد حمّمد بن مهاجر بن ُعَبيد- بضّم العني- األزدّي

روى أبوه عن أيب جعفر)))، وروى هو عن أيب عبد اهلل)3)، ومها ثقتان، من 
أهل الكوفة من أصحابنا)4).

]6/34[ إسامعيل بن ِمْهران- بكرس امليم وسكون اهلاء بعدها راء ثّم الف ثّم نون- 
كويّن، واسم أيب نرص: زيد. موىل، كويّف، يكنّى: أبا يعقوب. ابن حمّمد بن أيب نرص السَّ

أبو  ذكره   ،(5(أيب عبد اهلل عليه، روى عن مجاعة من أصحابنا عن  معتمد  ثقة 
عمرو)6) يف أصحاب الرضا)7)و)8).

))) هذا موافق ملا قاله الشيخ يف أصحاب الرضا. لحظ: رجال الطوسـّي، الرقم: 06)5.
ثّم إّن الشهيد كام يأيت احتمل احّتاده مع إسامعيل بن آدم اآليت، فالحظ.  

))) لحظ: ترمجته يف هذا القسم.
)3) لحظ: األمايل »للمفيد«: 300، ح))

لحظ:  الشيخ.  كالم  يف  منه  وقريب   .46 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  يف  ملا  موافق  املتن  يف  ما   (4(
الفهرست، الرقم: 30.

)5) روی عن أيمن بن حمرز، عن أيب عبد اهلل. الكايف: )/)8)، ح5). وعن صفوان اجلاّمل، 
 .اهلل عبد  أيب  عن  عمرية،  بن  سيف  وعن  ح4).   ،(03/( الكايف:   .اهلل عبد  أيب  عن 
 .الكايف: )/349، ح5، 76/3)، ح)؛ 8/4)، ح)). وعن مّحاد بن عثامن عن أيب عبد اهلل

الكايف: )/530، ح4)؛ 66/5)، ح)؛ 78/8)، ح00).
«، والظاهر أّنـها حاشية زيدت يف املتن، وكم هلا من نظري. )6) )ش( زيادة: »الكّشّ

 .الكايف: 8/3)، ح4؛ 3/)8)، ح6)، وإّنه يروي عن أيب جعفر اجلواد .7) بل يروي عنه(
لحظ: الكايف: )/3)3، ح).

لحظ:   .الشيخ كالم  يف  منه  وقريب   .49 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  من  مأخوذ  هنا  إلی   (8(
»ولقي   :»الرضا أصحاب  يف  عمرو  أبو  »ذكره  بدل:  فيه  أّن  إّل   ،3( الرقم:  الفهرست، 

الرضا وروى عنه«.
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وقال الشيخ أبو احلسني أمحد))) بن احلسني بن عبيد اهلل الَغضائرّي: إّنه يكنّى: أبا 
حمّمد، ليس حديثه بالنقّي، يضطرب تارًة ويصلح أخرى، ويروي))) عن الضعفاء كثرًيا، 

وجيوز أن خيرج شاهًدا)3)و)4).

الطوسـّي،  جعفر  أيب  الشيخ  لشهادة  روايته،  علی)5)  العتامُد  عندي  واألقــوى 
والنجايّش له بالثقة.

: حّدثني حمّمد بن مسعود قال: سألت عيّل بن احلسن عن إسامعيل بن  قال الكّشّ
ِمْهران؟ قال: ُرمي)6) بالغلّو.

ا، فاضال)7). قال حمّمد بن مسعود: يكذبون عليه، كان تقيًّا، ثقًة، خرّيً

وبعد  املفتوحة،  املعجمة  غري  بالعني  الَعِريّش)8)،  شعيب  بن  إسامعيل   ]7/35[

))) )س( مل ترد: »أمحد«. 
))) )عة، هـ ل(: »وروی«.

)3) البهائّي: »لرواية أخری ل أن جيعله سنًدا برأسه«.
)4) رجال ابن الغضائرّي: 38.

)5) )عة( زيادة: »قبول«.
)6) )ح(: »يرمی«.

: »إسامعيل بن ِمْهران«،  : 589. ثّم أّن املذكور يف بعض املصادر كـرجال الكّشّ )7) رجال الكّشّ
 ويف بعض آخر كـرجال النجاشـّي: »إسامعيل بن ِمْهران بن أيب نرص«. إّل أّنام رجٌل واحٌد كام 
ّ أيًضا. وللتفصيل لحظ: معجم رجال احلديث:  ل خيفی. وهذا يظهر من كالم العاّلمة احِليلِّ

07/4)، الرقم: 446).
ابن  أّنه  الفهرست  الشيخ يف  وَنَقَل عن  بن سهل(،  )إسامعيل  داوود:  ابن  الشهيد: »جعله   (8(
له  ست،  سهل  بن  »إسامعيل  هكذا:  داوود  ابن  رجال  يف  املذكور  أقول:  هنا«.  كام  شعيب، 
كتاٌب«، ثّم فيه: »إسامعيل بن شعيب العريّش- بالعني املهملة املفتوحة والياء املثنّاة حتت والشني 

املعجمة- )مل، جش، ست(، ثقة قليل احلديث. رجال ابن داوود: 56، الرقم: )8)-83).

ً
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الراء ياء منّقطة حتتها نقطتان، وبعدها شني معجمة.

قليل احلديث، إّل أّنه ثقٌة سامل يف ما يرويه منه))).

روى عنه عبد اهلل بن جعفر))).

ّي)3(، بالعني غري املعجمة املفتوحة وامليم املخّففة)4)،  ]8/36[ إسامعيل بن عّل الَعميِّ
أبو عيّل البرصّي)5).

أحد شيوخنا البرصّيني، ثقة)6).

))) )عة( مل ترد »منه«. وما يف املتن موافق ملا ورد يف الفهرست، الرقم: 33.
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من الفهرست، الرقم: 33. ومثله يف رجال الطوسـّي، الرقم: 6000، 

إّل أّنه ليس فيه: »سامل فيام يرويه منه«.
)3) الشهيد: »وسيأيت يف باب احلسن: احلسن بن ]حمّمد بن[ مجهور العمّي، برصّي، ويف اإليضاح 

مشّددة امليم«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 78، رجال ابن داوود: 58، الرقم: 89).
)4) )س، ش(: زيادة » البرصّي«.

)5) الشهيد: »البرصّي بفتح الباء وضّمها وكرسها، واألفصح الفتح، نقله يف هتذيب األسامء«. 
هتذيب األسامء واللغات: )/37. 

)6) ما يف املتن مأخوذ من الفهرست، الرقم: 34. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 63، إّل 
أّن فيه بدل: »أحد شيوخنا«: »أحد أصحابنا«، ثّم إّن النجاشـّي نقل عن ابن نوح أّنه قال: »كان 

إسامعيل بن حمّمد يلّقب قنبة«. رجال النجاشـّي، الرقم: 63.
وقال الشيخ يف موضٍع آخر من الفهرست: »إسامعيل بن حمّمد، من أهل قّم، يقال له: قنبة.   

له كتٌب كثريٌة، منها: كتاب املعرفة. الفهرست، الرقم: 48.
وقال يف رجاله يف َمن مل يرِو عنهم: إسامعيل بن حمّمد بن إسامعيل بن هالل املخزومّي، مّكّي، أبو   

حمّمد، روى عن أّيوب بن نوح ونظرائه«. رجال الطويّس، الرقم: )600، و الرقم: 6004.
قال السّيد اخلوئّي: »إنّ رصيح عبارة النجاشـّي: أن قنبة لقب )إسامعيل بن حمّمد املخزومّي( عىل   
 ما حكاه عن أستاذه ابن نوح، ورصيح الشيخ يف الفهرست، والرجال: أّن قنبة لقب إسامعيل بن 
حمّمد القّمّي، وهو غري املخزومّي املّكّي، وتبعه عىل ذلك يف التعّدد ابن شهر آشوب يف معامله، 
ا أن يكون املسّمى بـ)إسامعيل بن حمّمد( رجلني، يف=  ولكّن الظاهر احّتادمها؛ إذ من البعيد جدًّ



(6(

]9/37[ إسامعيل بن حمّمد بن إسامعيل بن هلل املخزومّي

أبو حمّمد، وجه))) أصحابنا املكّيني، كان ثقًة يف ما يرويه.

معاوية،  بن  واحلسن  نوح،  بن  أّيوب  مثل:  منه،  أصحابنا)))  وسمع  العراق  َقِدم 

=عرٍص واحٍد، مكننّي بكنيٍة واحدٍة، لكلٍّ منهام كتاب يسّمى )كتاب املعرفة(، فمن القريب أن 
يكون الرجل مّكيًّا سكن قّم مّدة طويلة، ثّم هاجر إىل العراق، ثّم رجع إىل مّكة.

أيوب بن نوح، ونظراؤه، وكذلك  أّن إسامعيل يروي عنه  النجاشـّي  املستفاد من عبارة  إّن  ثّم   
املستفاد من الفهرست، فإّن عبارته وإن كانت ل تلو من اضطراب واختالف يف النسخة إّل أّن 
صدر عبارته وذيلها قرينتان عىل أن إسامعيل روى عنه أيوب، ونظراؤه، دون العكس، وذلك 
فإّنه قال بعد عنوانه: »وجه أصحابنا املّكّيني، كان ثقًة فيام يرويه، وقدم العراق وسمع.. إلخ«، 
ويف ذلك دللة ظاهرة عىل أّنه كان من املشايخ الثقات، قبل قدومه العراق، ثّم قال بعد ذلك: 
»وعاد إىل مّكة وأقام هبا وقّلت الرواية عنه بسبب ذلك«، وذلك رصيح يف أّنه كان شيًخا، ولكن 
الرواية عنه قليلة؛ لعدم مكثه يف العراق. نعم، إّن عبارة الشيخ يف الرجال رصحية يف أّن إسامعيل 
النجاشـّي  ذكره  وما  الفهرست  ذكره يف  ما  فبينه وبني  العكس،  نوح دون  بن  أّيوب  روى عن 
 الرضا أّيوب بن نوح من أصحاب  فإّن  الرجال هو الصحيح،  أّن ما يف  مناقضة. والظاهر 
عنه  يروي  متأّخرة  طبقته  هذا  حمّمد  بن  وإسامعيل   ،الصادق أصحاب  عن  روايــات   وله 
احلسني بن عبيد اهلل، وأمحد بن عبدون بواسطتني، وهو ممّن مل يرِو عنهم، ونتيجة ذلك أّن 
إسامعيل بن حمّمد عند مالقاته ألّيوب بن نوح كان يف عنفوان شبابه، وكان أّيوب من املشايخ 
الشيبة، فيبعد رواية أيوب بن نوح، ونظرائه عنه دون العكس«. معجم رجال احلديث: 86/4، 

الرقم: 3)4).
وقال القهبائّي:»هذه العبارة ل حتتمل التوجيه علی املعنی الصواب«. جممع الرجال: )/3))،   

اهلامش.
واملحّقق التسرتّي نسب الوهم إلی النجاشـّي وقال: »وممّا يوضح وهم النجاشـّي كون أّيوب بن   
نوح ونظرائه أرفع طبقة من هذا، فإّن أّيوب يروي عن الصادق كام قال النجاشـّي، وأّما هذا 

فهو يروي عنه بأربع وسائط«. قاموس الرجال: )/04).
))) )ش(: زيادة: »من«.
))) )عة(: زيادة: »هبا«.
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وحمّمد بن احلسني، وعيّل بن احلسن بن فّضال))).

]10/38[ إسامعيل بن عّل بن إسحاق بن أيب سهل بن نوبخت)))و)3)

أبو سهل.

كان شيخ املتكّلمني يف أصحابنا ببغداد ووجههم، ومتقّدم النوبختّيني يف زمانه، له 
نيا جيري جمرى الوزراء. ين والدُّ جاللٌة يف الدِّ

صنّف كتًبا كثرية، ذكرناها يف الكتاب الكبري)4).

]11/39[ إسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد رّبه بن أيب ميمونة)5( بن يسار)6(، بالياء 
املنّقطة حتتها نقطتان، والسني غري املعجمة.

موىل بني أسد.

))) ما ذكره العاّلمة مأخوذ من الفهرست، الرقم: 35. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 
67، إّل أّن فيه بدل:» وجه أصحابنا املّكّيني«: »أحد أصحابنا«.

))) )ش( زيادة: »بضّم النون وإسكان الواو والباء«. والظاهر أّنه حاشية اختلطت باملتن، ومثله 
كثري يف النسخ اخلّطية، كام ل خيفی.

)3) الشهيد: »قال ابن داوود: بفتح الباء«. رجال ابن داوود: 58، الرقم: 88).
املوّحدة، و إسكان اخلاء املعجمة،  الباء  الواو، وضّم  النون، وإسكان  البهائّي: »نوبخت بضّم   

وآخره تاء مثنّاة من فوق«.
)4) ما يف املتن إلی قوله: »يف زمانه« مأخوذ من الفهرست، الرقم: 36. ومن بعده مأخوذ من رجال 

النجاشـّي، الرقم: 68.
ثّم إّن الشيخ روی يف كتاب الغيبة ما يدّل علی كونه من وجوه الشيعة وأجاّلئهم. لحظ:   

الغيبة: )37، )39، )40-)40.
)5) )حج ل(: »ميمون«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 50.

 ،4(0/( املحاسن:  رّبه«.  عبد  بن  شهاب  أخي  »ابن  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  وقد   (6(
ح96)؛ الكايف: 88/6)، ح).
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عمومته:  الشيعة،  بيت  من  وهو  فقهائنا،  من  وفقيه  أصحابنا،  وجوه  من  وجه 
شهاب، وعبد الرحيم)))، ووهب، وأبوه: عبد اخلالق، كّلهم ثقات.

.(3(رووا))) عن أيب جعفر الباقر وأيب عبد اهلل

وأّما إسامعيل، فإّنه روى عن الصادق والكاظم)4)و)5).

الــســني  بـــضـــّم  ـــّي،  ـــِم ـــَل ـــسُّ ال ـــــاد  زي أيب)6(  ـــن  ب إســـامعـــيـــل   ]12/40[ 

))) البهائّي: »عبدالرحيم هذه النسخة أصّح، فأّنه سيذكر عبدالرحيم هذا يف باب اآلحاد«. 
))) )عش، س ل(: »روی«. إّل أّن يف هامش »عش« نقل عن خطِّ الشهيد الثاين ما أثبتناه. وكيف 

كان، ما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 50.
)3) الشهيد: »هذا لفظ النجاشـّي، وأفرد ضمري »روى«، وهو راجع إىل كلِّ واحٍد من األربعة. 

ويف بعض النسخ: »رووا« وهو رصيح؛ نظًرا إىل كثرة الرواة«. 
يذكره غريه«. لحظ: رجال  ومل   ،الباقر أيًضا عن  إّنه روى  داوود:  ابن  »قال   :الشهيد  (4(
قرب  لحظ:  كثرية.   الصادق عن  روايته  إّن  كان  وكيف   ،(84 الرقم:   ،57 داوود:  ابن 
ح8،   ،35(/4 ح5،   ،((0/3 ح6،   ،(85/3 الكايف:   ،6(/(  ،60/(  ،59/( اإلسناد: 
458/4، ح5، 98/5)، ح5، 333/5، ح3، 504/6، ح5، 93/8، ح66، وأّما روايته عن 
الكاظم فبالنسبة إلی روايته عن الصادق قليلة. لحظ: الكايف: 03/5)، ح)؛ هتذيب 

األحكام: 55/8، ح99، وأّما روايته عن الباقر كام اّدعاه ابن داوود فلم نجدها.
)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 50.

السلمّي.  زياد  بن  إسامعيل   :الصادق اإلمام  الطوسـّي يف رجاله يف أصحاب  الشيخ  قال   (6(
رجال الطويّس: 59)، الرقم: 783)، ومثله يف فهرست ابن النديم: 75). وقال املامقايّن يف 

التنقيح: والظاهر سقوط كلمة )أيب( من كالمه.
ولكن قال التسرتّي معّلًقا عىل ذلك: »الظاهر أّن الصحيح يف عنوانه: )إسامعيل بن زياد( بدون   
كلمة )أيب( كام عنونه يف األصول والفقه من مشايخ الشيعة الذين رووا الفقه عن األئمة: كتاب 
كويّن(  إسامعيل بن زياد، ولو مل تكن كلمة )أيب( زائدة لذكروا اساًم كام ذكروا لـ)ابن أيب النرص السَّ
َلـْم يعنون رجال الشيخ هذا مع عموم موضوعه«.  كام هو الغالب، وألّنه لو مل تكن زائدة لِـَم 

قاموس الرجال: )/4). 
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املهملة))) ))).

كويّف)3)، ثقة.

روى عن أيب عبد اهلل. ذكره أصحاب الرجال)4).

]13/41[ إسامعيل بن آدم بن عبد اهلل بن سعد)5( األشعرّي)6(

وجه من القمّيني، ثقة)7).

]14/42[ إسامعيل بن زيد الطّحان

كويّف، ثقة.

عبد  أيب  عن  شعيب  بن  ويعقوب  عاّمر  بن  ومعاوية  مــروان  بن  حمّمد  عن  روى 
.(8(اهلل

))) الشهيد: »بضّم السني املهملة«.
))) )عش، س، ح، م(مل ترد: »بضّم السني املهملة«، )عة(: بضّم السني.

)3) )هـ(: »الكوفـّي«.
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )5.

)5) )عة(: زيادة: »بن عبد اهلل«. وما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: )5.
النسب  اختصاًرا يف  كان  ورّبام  توثيقه،  الشيخ  اآليت عن  ابن سعد  كونه  يبعد  »ل   :الشهيد  (6( 

ل للمغايرة«.
أقول: إسامعيل بن سعد هو املذكور سابًقا، فلم ندِر وجه قوله: »اآليت«.  

وكيف كان، يشهد لالحّتاد عدم ذكر إسامعيل بن آدم يف سند أّي خب، وأّما إسامعيل بن سعد   
فقد ورد يف أسانيد عّدة من الروايات. لحظ: الكايف: 47/3، ح5، 400/3، ح))، 446/3، 

ح6)، 547/3، ح6، 66/7، ح)، 440/7، ح4، 444/7، ح).
)7) ما يف املتن مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: )5.

)8) ما ذكره العاّلمة يف املتن مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 54.
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]15/43[ إسامعيل بن بكر)1(

كويّف، ثقة))).

]16/44[ إسامعيل بن دينار

كويّف، ثقة)3).

بن  عــّل  بن  حمّمد  بن  جعفر  بن  إسحاق  بن  حمّمد  بن  إسامعيل   ]17/45[ 
احلسني

ثقة، روى عن جّده إسحاق بن جعفر، وعن عّم أبيه عيّل بن جعفر)4)و)5).

))) الشهيد: »يف كتاب ابن داوود: بكري«. لحظ: رجال ابن داوود: 55، الرقم: 75).
أقول: ومثله يف معامل العلامء: 0)، الرقم: 45. وهكذا يف بعض نسخ الفهرست. لحظ: جممع   
»ولعّله األصّح«.  احلائرّي:  قال  بل  الرقم: 479.  الرجال: )/)))،  نقد  الرجال: )/07)، 
منتهى املقال: )/49، الرقم: 336. ونقله ابن حجر نقاًل عن النجاشـّي: »إسامعيل بن بكرية«. 

لسان امليزان: )/396، الرقم: 53)).
))) ما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 57.

)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 59.
عن  رويته  فقد  فديك  أيب  بن  إسامعيل  عن  فيه  كان  »وما  هكذا:  الفقيه  مشيخة  يف  جاء  إّنه  ثّم   
احلسني بن أمحد بن إدريس، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّمد بن سنان، عن املفّضل بن 

عمر، عن إسامعيل بن أيب فديك«. من ل حيرضه الفقيه: 0/4)5.
واحتمل الوحيد كونه مّتحًدا مع ابن دينار، ملا نقل عن بعض العاّمة أّن اسم أيب فديك: دينار.   

تعليقة عىل منهج املقال: 88.
)4) إّن الذي عثرنا عليه روايته عن جّده بواسطة أبيه. لحظ: األمايل )للشيخ الطويّس(: 3))، 
ح35، 595، ح7، اجلعفرّيات: 3))، وأّما روايته عن عيّل بن جعفر فالحظ: األمايل )للشيخ 
الطاهرة  الذرّية  املستدرك: 3/)7)،  الظاهرة: 530،  اآليات  تأويل  الطويّس(: 8)6، ح0)، 

النبوّية: 09)، ح4)).
)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 60.
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]18/46[ إسامعيل القصري بن إبراهيم بن بزة)1(

كويّف، ثقة))).

ام بن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ميمون البرصّي، موىل  ]19/47[ إسامعيل بن َهّ
ام. كندة، وإسامعيل يكنّى: أبا مَهّ

.(3(روى إسامعيل عن الرضا

ثقة هو وأبوه، وجّده)4).

]20/48[ إسامعيل)5( َحقيبة، باحلاء غري املعجمة املفتوحة، والقاف، والياء املنّقطة 

))) الشهيد: »)بّرة( بفتح املوّحدة وتشديد املهملة. ويف النجاشـّي: )بزة(. ويف اإليضاح: )بزة( 
بالباء املنّقطة حتتها نقطة واحدة والزاي املخّففة. وكذلك اشتبهت عىل السّيد ابن طاووس فكتب 
عليها لفظة- أي لفظ- )كذا(«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )6، إيضاح الشتباه، الرقم: 

.3(
واعلم أّنه اختلف كلامهتم يف ضبط هذه الكلمة. فقد ضبطها بعضهم: »برة«. لحظ: رجال ابن   

داوود: 54، الرقم: 70)؛ إيضاح الشتباه، الرقم: )3.
وضبطها آخرون: »بزة«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )6؛ وسائل الشيعة: 8/30)3.  

وقال علم اهلدى: »رّبام وجد من جيعل املهملة مكان الزاء، ولعّله الصحيح كام أثبته ابن داوود«.   
نضد اليضاح: 59.

والشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق أثبته هكذا: )إسامعيل بن إبراهيم بن برة القصري   
الكويّف(. رجال الطويّس، الرقم: )79). إّل أّن ابن حجر نقل عنه: »إسامعيل بن إبراهيم بن 

بزة القصري الكويّف«. لسان امليزان: )/)39، الرقم: 35)).
))) ما ذكره العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )6.

)3) لحظ: الكايف: )/469، ح4، )/476، ح)، 66/3)، ح)، 95/4)، ذيل ح)، 457/4، 
ح7، 4/)48، ح7.

)4) قد أخذ العاّلمة ما يف املتن عن رجال النجاشـّي، الرقم: )6.
: 344، الرقم 637. )5) )عة(: زيادة: »بن«. وهو موافق ملا يف رجال الكّشّ
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حتتها نقطتان، والباء املنّقطة حتتها نقطة.

وقيل: ُجفينة، باجليم املضمومة، والفاء املفتوحة، والنون بعد الياء.

قال حمّمد بن مسعود: سألت عيّل بن احلسن بن فضال عن إسامعيل حقيبة)))؟ قال: 
صالح، وهو قليل الرواية))).

]21/49[ إسامعيل بن اخلّطاب

أّيوب بن نوح، عن جعفر  : حّدثني حمّمد بن قولويه، عن سعد، عن  الكّشّ قال 
ابن حمّمد بن إسامعيل، قال: أخبين معمر بن خالد قال)3) رفعت)4) ما خرج من غّلة 
إسامعيل بن اخلّطاب بام أوىص به إىل صفوان، فقال: رحم اهلل إسامعيل بن اخلّطاب)5) 
ورحم)6) صفوان؛ فإناّم من حزب آبائي، ومن كان من حزب آبائي)7) أدخله اهلل اجلنّة)8).

ومل يثبت)9) عندي صّحة هذا اخلب ول بطالنه؛ فاألقوى الوقف يف روايته.

: 344، الرقم 637. ))) )عة(: »بن جفينة«. ويف املصدر: »بن حقيبة«. رجال الكّشّ
: 344، الرقم 637. ))) رجال الكّشّ

)3) )م، عة( مل ترد: »قال« وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)4) )س(: »دفعت«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر، الشهيد: »أكثر النسخ بخطِّ السّيد مجال 

الدين من كتاب الكّش: )رفعت( بالراء«.
الزيادة ليست يف  النسخة املطبوعة من اخلالصة زيادة: »إلی الرضا«. وهذه  إّنه جاء يف  ثّم   

: )50، الرقم: )96. النسخ التي بأيدينا، كام أّنا ليست يف رجال الكّشّ
)5) )عة(: زيادة »بام أوىص به إىل صفوان«. وهو موافق ملا يف املصدر.
)6) )ت، م، ش، عش( زيادة: »اهلل«، وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)7) يف املصدر: »حزبنا«.
: )50، الرقم: )96. )8) رجال الكّشّ

)9) الشهيد: »وجه عدم الثبوت أّن جعفر بن حمّمد الذي يف طريقه جمهول، وأّما غريه من رجال 
سنده، فإّنم ثقات، ومع ذلك كان ينبغي عدم ذكر إسامعيل يف هذا الباب؛ ألّنه التزم فيام تقّدم= 
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وامليم  املكسورة،  املعجمة  غري  باحلاء  احلمريّي)1(،  حمّمد  بن  إسامعيل   ]22/50[
الساكنة، والياء املنّقطة حتتها نقطتان بعدها راء.

ثقة، جليل القدر، عظيم الشأن واملنزلة)))؛ رمحه اهلل تعالی)3).

=أن ل يذكر فيه إّل َمن يعمل عىل روايته«.
))) البهائّي: »روي أّنه كان كيسانيًّا، وكان يرشب اخلمر فمّر يوًما يف طريق من طرق املدينة ومعه 
إبريق فيه مخر، فلقيه الصادق فقال له: يا محريّي، ما يف إبريقك؟ فقال: يابن رسول اهلل، إّنه 
لبٌن. فقال: صبَّ يف كّفي من اللبن، فصّبه يف كّفه فإذا هو لبن، فقال له الصادق: َمن 

إمام زمانك؟ فقال: الذي جعل اخلمر لبنًا«. 
))) البهائّي: »أطنب ابن شهر آشوب يف ذكره يف آخر كتابه يف باب شعراء أهل البيت وقد ذكره ابن 
داوود مّرتني، مّرة يف حرف األلف، وأخری يف حرف السني، و كأّنه ظّن التعّدد«. لحظ: معامل 

العلامء: 34)-35). 
: 85)؛ رجال الطوسـّي، الرقم: 804). )3) مل نعلم مأخذ العاّلمة يف املقام. لحظ: رجال الكّشّ
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الباب الثالث: اإ�صحاق

)سبعة رجال(

]1/51[ إسحاق بن حمّمد

من أصحاب الكاظم، ثقة))).

املضمومة،  املعجمة  غري  باحلاء  احلضينّي،  إبراهيم  بن  إسحاق   ]2/52[ 
والضاد املعجمة املفتوحة، وبعدها ياء منقطة حتتها نقطتان ساكنة، وبعدها نون.

أوصل  الذي  سعيد)3)  بن  احلسني)))  وكان   ،للرضا يده  عىل  اخلدمة  جرِت 
إسحاق بن إبراهيم إىل الرضا حّتى جرِت اخلدمُة عىل يده)4)، وعلـّي بن مهزيار)5) 

))) رجال الطوسـّي، الرقم: 3)49. ثّم اعلم أّن »ثقة« مل يرد يف بعض نسخ املصدر.
))) )عة(: »احلسن«. وهو موافق للمصدر. إّل أّن النسخ التي بأيدينا مّتفقة علی ما أثبتناه.

الشهيد: »سيأيت يف باب احلاء أّن املوصل هو )احلسن بن سعيد( ل )احلسني(، وهو املوافق   
لكتاب الكّشّ أيًضا بخطِّ ابن طاووس واملوجود يف مجيع النسخ هاهنا: )احلسني(، وأّن املوجود 

هناك: احلسن«.
)3) )عة(زيادة: »هو«. وهو األنسب باملعنی.

)4) )هـ، عش، ع(: »يديه«.
إبراهيم  بن  إسحاق  أوصل  الذي  هو  سعيد  بن  احلسن  »وكان  هكذا:  الكّشّ  يف  ورد  الذی   (5(

.»احلضينّي وعيّل بن الّرّيان بعد إسحاق إىل الّرضا
قال القهبائّي: »الصواب عيّل بن مهزيار، فإّنه من أصحاب الرضا، وأّما ابن الريان فهو من   
أصحاب العسكرّيني«. جممع الرجال: )/4)))، اهلامش. وقريب منه يف معجم رجال= 
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بعد إسحاق بن إبراهيم.

وكان سبب معرفتهم هلذا األمر؛ فمنه سمعوا احلديث وبه يعرفون، وكذلك فعل 
بعبد اهلل بن حمّمد احلضينّي.

هذا مجلة ما وصل إلينا يف معنی))) هذا الرجل، واألقرب قبول قوله))).

]3/53[ إسحاق بن إسامعيل النيسابورّي)3(

من أصحاب أيب حمّمد العسكرّي، ثقة)4).

إســـامعـــيـــل  ــــن  ب ـــــــزاي)5)-  ـــــــال ب ــــد-  ــــزي ي ــــن  ب ــــاق  ــــح إس  ]4/54[ 

=احلديث: 338/5، الرقم: 849).
أقول: ويشهد لذلك قول البقّي يف رجاله ما لفظه: »كان احلسن بن سعيد الذي أوصل إسحاق   
ابن إبراهيم إىل الرضا حّتى جرت اخلدمة عىل يديه، وعيّل بن مهزيار من بعد إسحاق بن 
إبراهيم، وكان سبب معرفتهم هلذا األمر، فمنه سمعوا احلديث وبه يعرفون، وكذلك فعل بعبد 
 ،354 الطويّس:  رجال  يف  منه  وقريب   .56 البقّي:  رجال  وغريهم«.  احلضينّي  حمّمد  بن  اهلل 

الرقم: 43)5.
))) )عة( مل ترد:»معنى«.

الرقم: 43)5،  الطوسـّي،  منه يف رجال  وقريب  البقّي: 56.  مأخوذ من رجال  املتن  ما يف   (((
: )55، الرقم: )04). رجال الكّشّ

)3) )م، ح، هـ، س، عة(: »النيشابورّي«.
)4) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: ))58.

)5) الشهيد: »يف رجال ابن داوود: بريد بالباء املوّحدة والراء املهملة. وِمْن أصحابنا َمْن صّحفه 
بالزاي. واحلّق األّول«. رجال ابن داوود: )5، الرقم: 58).

ثّم إّنه وقع يف بعض األسانيد بعنوان إسحاق بن بريد الطائّي. األمايل )للشيخ الطويّس(: 70)،   
ح40. وهكذا وقع هبذا العنوان يف مشيخة الصدوق. من ل حيرضه الفقيه: 495/4.

قال املحّقق املجليّس: »يف كثري من النسخ إسحاق بن يزيد«. روضة املّتقني: 4)/)5. ولحظ   
أيًضا: وسائل الشيعة: 9/30)؛ خامتة املستدرك: 93/4.=
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الطائّي)1(

أبو يعقوب، موىل، كويّف، ثقة.

روى عن أيب عبد اهلل)))، وروى أبوه عن أيب جعفر)3)و)4).

]5/55[ إسحاق بن غالب األسدّي

، صليٌب، ثقة، وأخوه عبد اهلل كذلك، وكانا شاعَرين)5)، رويا عن أيب  ، عريبٌّ والبيٌّ

=وقال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الباقر: »إسحاق بن بريد )يزيد( بن إسامعيل الطائّي،   
أبو يعقوب الكويّف«. رجال الطويّس: 5))، الرقم: 54)).

وقال يف أصحاب الصادق: إسحاق بن بريد، أبو يعقوب الطائّي الكويّف. رجال الطويّس:   
)6)، الرقم: )84).

إّل أّنه وقع بعنوان: »إسحاق بن يزيد الطائّي«. األمايل )للشيخ الطويّس(: 478، ح4)، )48،   
ح3)، 485، ح)3، )60، ح3.

وإّنه قال البقّي يف أصحاب الصادق: »إسحاق بن يزيد«. رجال البقّي: 8).  
وكذا  ح40.   ،(70 الطوسـّي(:  )للشيخ  األمايل  الطائّي«.  بريد  بن  »إسحاق  بعنوان:  وقع   (((
ح3)،   ،48( ح4)،   ،478 الطويّس(:  )للشيخ  األمايل  الطائّي«.  يزيد  بن  »إسحاق  بعنوان: 

485، ح)3، )60، ح3.
))) لحظ: الكايف: )/653، ح3، 3/)38، ح3، 74/6)، ح).

وقد ورد يف عّدة أسانيد رواية إسحاق بن يزيد عن أيب جعفر. الكايف: 4/)3)، ح3، من    
ل حيرضه الفقيه: )/55)، ح347). وإّن الشيخ كام سبق عّده من رجال الباقر. فلعّل 
أو   الباقر عن  روايته  بتضعيف  لإلشعار   الباقر عن  الرواة  من  إّياه  النجاشـّي  ذكر  عدم 

ذهابه إلی أّن إسحاق يف هذه الروايات رجل آخر.
)3) قال الشيخ يف أصحاب الصادق: »بريد بن إسامعيل الطائّي، أبو عامر، كوفـّي«. رجال 

الطويّس، الرقم: ))0).
)4) ما يف املتن مطابق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: )7).

)5) )عة( مل ترد: »و«.
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عبد اهلل)))و))).

]6/56[ إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعرّي

قّمّي، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن)3).

وابنه أمحد بن إسحاق مشهور)4)و)5).

غري  والدال  الساكنة،  والنون  املضمومة،  باجليم  ُجنَْدب،  بن  إسحاق   ]7/57[
أيب  عن  روى  الفرائيّض)6)،  إسامعيل  أبو  نقطة،  حتتها  املنّقطة  والباء  املفتوحة،  املعجمة 

.عبد اهلل

ثقة ثقة)7).

))) لحظ: الكايف: )/03)، ح)، )/444، ح7)، )/))3، ح4، )/))4، ح4، )/)60، 
ح4).

))) ما يف املتن مأخوذ مـّمـا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 73).
)3) لحظ روايته عن الصادق يف هتذيب األحكام: )/6، ح5؛ األمايل )للطوسـّي(: 443، 

ح50.
وأّما روايته عن الكاظم ففي هتذيب األحكام: 5/)7)، ح))، 73/5)، ح6)، 00/5)،   

ح3، 90/5)، ح)).
)4) لحظ تفصيل أحواله يف الرقم: 73.

)5) ما يف املتن مأخوذ مـّمـا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 74).
ه إىل  بَِردِّ )6) الشهيد: »املعروف بني أهل العربّية أن يقال يف النسبة إىل الفرائض: )الَفرضـّي(، 

املفرد. وقال اجلاربردّي: )فرائيّض( خطأ«.
اخلراسايّن: »الفرائيّض يعني العامل بالفرائض واملرياث«.  

أقول: ضبطه ابن داوود: القرائيّض. رجال ابن داوود: )5، الرقم: 59).  
)7) ما نقله العاّلمة مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 75).
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الباب الرابع: اأّيوب

)ثلثة رجال(

]1/58[ أّيوب بن نوح بن َدّراج النََّخعّي)1(

.أبو احلسني، ثقة، له كتٌب، وروايات، ومسائل عن أيب احلسن الثالث

املنزلة عندمها، مأموًنا شديد  وكان وكياًل أليب احلسن، وأيب حمّمد)))، عظيم 
الورع، كثري العبادة، ثقة يف رواياته.

وأخوه  العتقاد)3).  صحيح  وكان  بالكوفة،  قاضًيا  كان  َدّراج  بن  نوح   وأبــوه 

))) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: »أيب احلسني النخعّي«. هتذيب األحكام: 07/5)، ح34، 
08/5)، ح36، 30/5)، ح8))، 8/5)3، ح9، 360/5، ح65). 

))) هو يروي عن الرضا. الكايف: )/)34، ح5)، الغيبة )للنعامنـّي(: 68)، ح9، كامل الدين: 
)/370، ح)، كنز الفوائد: )/330، )/47، وإّنه يروي عن اجلواد. الكايف: 585/4، 

ح3، كامل الزيارات: 304، ح3، أمايل الصدوق: 0))، ح7.
ولحظ روايته عن أيب احلسن الثالث يف الكايف: )/07)، ح4، )/)34، ح4)، 389/3،   
الفقيه: )/44)، ح735، )/363، ح)04)، هتذيب  ح9، 74/4)، ح4)، من ل حيرضه 
األحكام:  هتذيب  ح)،   ،9(/4 ح6،   ،303/3 ح)9،   ،375/( ح9)،   ،64/( األحكام: 

43/4)، ح).
وأّما روايته عن أيب حمّمد العسكرّي فلم نعثر عليها.  

.558-557 :  إدراكه صاحب الزمان. لحظ: رجال الكّشّ ثّم إّنه يظهر من الكّشّ  
)3) لحظ الرقم: 044) من كتابنا هذا.
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مجيل بن دّراج)))و))).

]2/59[ أّيوب بن احلّر- بالراء بعد احلاء املهملة- الـُجْعفّي)3)

موىل، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)4)و)5).

اء)6( ]3/60[ أّيوب بن َعطِيَّة، أبو عبد الرمحن احلذَّ

))) لحظ الرقم: 09).
))) ما ذكره يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 54).

 ويف أصحاب اجلواد أيًضا وّثقه يف فهرسته ويف رجاله يف أصحاب الرضا ثّم إّن الشيخ  
 ،55(4  ،5((4 الرقم:  الطويّس،  رجــال  59؛  الرقم:  الفهرست،  لحــظ:   .واهلادي 

.564(
)3) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان:»أّيوب أخي أديم«.لحظ: بصائر الدرجات: )/9)3، 
 ،433/( الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح3،   ،78/5 ح3،   ،4(7/4 ح)،   ،303/4 الكايف:  ح5، 

ح894). 
ح40،   ،(0(/( ح)0)،   ،(60/( ح)8،   ،(55/( ح)7،   ،(5(/( املحاسن:  لحظ:   (4(
)/9))، ح9))، )/0))، ح8))، بصائر الدرجات: )/479، ح)، الكايف: )/69، ح3، 
)/69)، ح3، )/5))، ح)، )/406، ح9، )/9)5، ح)، )/0)5، ح)، 3/3))، ح)، 
 ،5(3/( ح5،  الدرجات:)/30،  بصائر  لحظ:  أيًضا.   الباقر جعفر  أيب  عن  روی   بل 

ح8). 
)5) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ مّما يف رجال النجاشـّي، الرقم: 56). ومثله يف الفهرست، 

.»روى عن الصادق« :»الرقم: 60، إّل أّن فيه بدل: »روى عن أيب عبد اهلل
اهلل«.  »أبو عبد  الشهيد يف نسخة:  الرمحن«. وعن  أبو عبد  داوود:  ابن  كتاب  الشهيد: »يف   (6(
لحظ: رجال ابن داوود: 64، الرقم: 0))، وفيه: »أّيوب بن عطّية األعرج«. ولحظ أيًضا: 
أّن  ثّم ظاهر بعض  الكويّف«،  األعرج  بن عطّية  »أّيوب  وفيه:  الرقم: 859)،  الطويّس،  رجال 
أّيوب بن عطّية األعرج رجل آخر غري ما يف املتن. نقد الرجال:)/58)، الرقم: 647، حاوي 
األقوال: 8)، الرقم: 50، معجم رجال احلديث: 69/4)، الرقم: 5)6)، ولكن كام رّصح به 

بعض الصواب احّتادمها. لحظ: نقد الرجال: )/58)، الرقم: 647، اهلامش.
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ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)))و))).

 ،35(/4 الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح9،   ،54/7 الكايف:  ح49   ،(7/( املحاسن:  لحظ:   (((
ح5759، هتذيب األحكام: )/469، ح85)، 4/)8، ح)).

))) ما يف املتن مأخوذ ممّا ذكر يف رجال النجاشـّي، الرقم: 55).
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الباب اخلام�س: اإدري�س

)ثلثة رجال(

]1/61[ إدريس بن عيسى األشعرّي القّمّي

دخل إىل مولنا أيب احلسن الرضا وروى عنه حديًثا واحًدا.

ثقة))).

]2/62[ إدريس بن زياد)2( الَكَفْرُثوثّي)3(، بالفاء بعد الكاف، والراء بعدها، والثاء 
املنّقطة فوقها ثالث نقط، وبعد الواو ثاء أيًضا.

يكنّى: أبا الفضل، ثقة.

))) ما ذكره العاّلمة يف املتن مأخوذ مـّمـا يف رجال الطويّس، الرقم: 03)5، ثّم إّنه احتمل املحّقق 
األشعرّي«.  سعد  بن  اهلل  عبد  بن  »إدريس  بعنوان:  النجاشـّي  ذكره  من  مع  احّتاده   التسرتّي

قاموس الرجال: )/703.
الطوسـّي: )59، ح5).  أمايل  بعنوان: »إدريس بن زياد احلنّاط بكفرتوثا«.  ))) قد ورد يف سند 

وكذا بعنوان: »إدريس بن زياد احلنّاط«. تأويل اآليات الظاهرة: )34، 357، 9)5. 
)3) )عش، ت، حج، س، هـ، ع(: »الكفرثوثائّي«. )عة(: »الكفرثوثائّي«. )ت ل(: »الكفرثونـّي«.
الشهيد: »ويف اإليضاح قال: الكفرثوثّي، وجعل كفرثوث قرية بخراسان، وهو يف بعض نسخ   
ُتفتح،  ول  الفاء  ساكنة  »كفرتوثّي  قتيبة:  لبن  الكاتب  أدب  كتاب  ويف  سهٌو،  ولعّله  الكتاب، 
وضبطها بالتاء املثنّاة أّوًل ثّم املثّلثة«. لحظ: الصحاح: )/807، إيضاح الشتباه، الرقم 5، 
أدب الكاتب: 330، وفيه: »وهي َكْفُرُتوثي ساكنة الفاء ول تفتح«. وللتفصيل لحظ: إيضاح 

الشتباه بتحقيقنا وما حّررنا يف هامشه. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 5.
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أدرك أصحاب أيب عبد اهلل، وروى عنهم)))و))).

وقال ابن الَغضائرّي: إّنه خوزّي)3) األّم يروي)4) عن الضعفاء)5).

الَغضائرّي  ابن  وقــول  له؛  النجايّش  لتعديل  روايته؛  قبول  عندي  ــرب   واألق
ل يعارضه؛ ألّنه مل جيرحه يف نفسه، ول طعن يف عدالته.

]3/63[ إدريس بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي

ثقة، له كتاٌب.

و)6) أبو جرير القّمّي هو)7) زكريا بن إدريس هذا.

.(8(وكان وجًها يروي عن الرضا

))) وروی عن أيب حمّمد العسكرّي. لحظ: مناقب آل أيب طالب: 8/4)4.
وقد عّلق السيد البوجردّي بقوله: »يظهر من طبقة الرواة عنه أّنه من طبقة أمحد بن حمّمد بن   
تلك  نعم،  مائة سنة.  من  قريًبا  عّمر  قد  يكون  أن  إّل  ا  جدًّ بعيد   فإدراكه ألصحابه عيسی، 
الطبقة أدركوا مّحاد بن عيسی لطول عمره حّتی شارك الطبقة السادسة، لكن ظاهر كالم املصنِّف 

أّنه أدرك مجاعة منهم«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم:57)، تعليقة السّيد البوجردّي.
))) إلی هنا مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 57)، وفيه: »إدريس بن زياد الَكَفْرُتوثّي«.

)3) الشهيد: »باخلاء املعجمة والواو والزاء املعجمة والياء نسبة إىل بلد«.
)4) )عة(: »روی«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) رجال ابن الغضائرّي: 39.
)6) )عة(: »هو«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)7) )عة(:»و«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)8) ما ذكر يف املتن مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 59).

ثّم إّن النجاشـّي قال بعد ما ذكره العاّلمة يف املتن: له كتاب. قال القهبائّي: »إّن قوله )وأبو   
يف  سيجيء  كام  كتاٌب(  )له  مقّدًما:  قوله  بقرينة  زكريا  حال  بيان  كتاٌب(  )له  قوله:  إلی  جرير( 

ترمجته وإّل يلزم التكرار. وهذا مهجور بالكلّية يف كالم املصنِّف«. جممع الرجال: )/78).=
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الباب ال�صاد�س: اآدم

)رجلن(
]1/64[ آدم بن احلسني النَّجايّش)1(

=ولكن السّيد اخلوئّي قال: »إّنه توّهم بعضهم أّن الضمري يف عبارة النجاشـّي يف مجلة )يروي عن   
الرضا( يرجع إىل زكرّيا، ل إىل إدريس، وإّل كان تكرار مجلة: )له كتاٌب( لغًوا مستدرًكا. ورّبام 
يؤّيد ذلك بأّن إدريس من أصحاب الصادق وروى عنه، ذكره الصدوق يف الفقيه. ولكن 
هذا التوّهم فاسد، فإّن النجاشـّي ذكر بعد قوله ثانًيا »له كتاٌب«: أخبناه أبو احلسن.. إىل أن قال، 
قال: حّدثنا حمّمد بن احلسن بن أيب خالد، املعروف بشنبولة، قال: حّدثنا إدريس، بكتابه فيعلم 
بذلك: أّن الكتاب إلدريس ل لزكريا، ويؤّيد إدراك إدريس الرضا أّن شنبولة الذي يروي 
عن إدريس كتابه، من أصحاب اجلواد. ومن ذلك يظهر أّن تكرار مجلة: )له كتاب( إّما من 
سهو قلم النجاشـّي، أو أّنه من غلط النّساخ«. معجم رجال احلديث: 74/3)، الرقم: 058).
القّمّي«. رجال  اهلل  بن عبد  »إدريس   :الصادق الشيخ يف رجاله يف أصحاب  قال  إّنه  ثّم   
أبا  يكنّى:  القّمّي،  »إدريس   :اجلواد أصحاب  يف  وقال   ،(85( الرقم:   ،(63 الطويّس: 

القاسم«. رجال الطويّس: 373، الرقم: 3)55.
احلديث:  رجال  معجم  املتن.  يف  من  مع  هذا  القّمّي  إدريس  تغاير  اخلوئّي  السّيد  ظاهر  ولكن   
77/3)، الرقم: 070). وبذلك رّصح املحّقق التسرتّي. قاموس الرجال: )/703. وذلك 

ألجل اختالفهام طبقة.
))) )عة، هـ، ش ل(: »النّخاس«.

الشهيد: »مل يضبط املصنِّف هنا النجاشـّي. ويف اإليضاح: النّخاس باخلاء املعجمة املشّددة،   
والسني املهملة بعد األلف. وذكر ابن داوود يف كتابه: أّن بعض أصحابنا- وعنى به املصنّف- 
النجاشـّي  طاووس:  بن  الدين  مجال  السّيد  وبخطِّ  وَغّلطه.  النجاشـّي،  أّنه  له  كتاب  يف  ذكره 

بالشني والياء«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 7، رجال ابن داوود: 9، الرقم: ).
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كويّف، ثقة))).

]2/65[ آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي

قّمّي، ثقة))).

))) ما نقله العاّلمة من رجال النجاشـّي، الرقم: )6). ثّم إّنه قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب 
الصادق: »آدم أبو احلسني النّخاس الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: ))7).

النجاشـّي  الذي ذكره  مّتحًدا مع )آدم بن احلسني(  أن يكون هذا  »الظاهر  السّيد اخلوئّي:  قال   
ووقع التحريف يف نسخته أو نسخة الرجال، ول يبعد أن يكون التحريف يف نسخة الرجال، فإّن 

نسخة الرجال التي كانت عند ابن داوود موافقة لنسخة النجاشـّي.
مل  أّنه  مع  أيًضا،  النجاشـّي  ذكره  ملن  الشيخ  لتعّرض  متعّددين  كانا  لو  أّنه  لحّتادمها  ويشهد   
يتعّرض إّل ألحدمها. وعليه فيمكن أن يقال: إّنه لو صّحت نسخة الرجال التي عندنا حلكمنا 
مع ذلك باحّتاد )آدم أيب احلسني( مع )آدم بن احلسني(، إذ يمكن أن يكون والد آدم هذا وابنه 
كالمها مسّمى بـ)احلسني(. فعّب عنه يف كالم النجاشـّي بــ)ابن احلسني(، ويف كالم الشيخ بـ)أيب 

احلسني(«. معجم رجال احلديث: )/07)، الرقم: ).
))) ما يف املتن مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: )6).
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الباب ال�صابع: اأحمد

)ثلثة ومخسون رجًل(

]1/66[ أمحد بن حمّمد بن أيب نرص)1(

واسم أيب نرص))): زيد.

موىل السكون)3)، أبو جعفر، وقيل: أبو علـّي.

مفتوحة  بعدها  والزاي  املفتوحة،  نقطة  حتتها  املنّقطة  بالباء  بالبزنطّي،  املعروف 
أيًضا، ثّم النون الساكنة، ثّم الطاء غري املعجمة.

ـــــــــان عـــظـــيـــم املـــنـــزلـــة  ــــــــــا)4)، وك ــــــــــرض ــــي ال ــــق  كـــــــــــويّف، ل

))) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: »البزنطّي«. الكايف: 05/6)، ح)، من ل حيرضه الفقيه: 
وكذا  ح5607.   ،(6(/4 ح3509،   ،(38/3 ح969)،   ،460/( ح050)،   ،(7(/(
بعنوان )أمحد بن أيب نرص(. بصائر الدرجات: )/38، ح3، )/407، ح0)، ثواب األعامل: 
86، هتذيب األحكام: )/)5)، ح54، )/74)، ح)5)، )/)35، ح47، 375/7، ح79. 

))) )عة( مل ترد: »واسم أيب نرص«.
)3) )م، ش(: »السكونـّي«.

 ،347 اإلسناد:  قرب  فالحظ:   الرضا عن  روايته  فأّما   ،اجلواد وعن  عنه  روی  بل   (4(
ح5)7،   ،5(9/( ح645،   ،506/( املحاسن:   ،379  ،378  ،374  ،363  ،35(  ،348
ح5،   ،(9(/4 الكايف:  فالحظ:   اجلواد عن  روايته  وأّمــا  وغريها،  ح903،   ،554/(
 ،(36/( الرشائع:  علل  ح9،   ،306 الزيارات:  كامل  ح)،   ،504/4 ح))،   ،(9(/4
الفقيه: )/460، ح969)، هتذيب=   ح)، وإّنه روی عن الكاظم. لحظ: من ل حيرضه 
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وأيب   ،الرضا احلسن  بأيب  اختصاٌص  له  وكان  القدر،  جليل  ثقة،  وهو  عنده)))، 
.جعفر

أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصّح عنه وأقّروا له بالفقه))).

 مات سنة إحدى وعرشين ومائتني بعد وفاة احلسن بن عيّل بن فضال بثامنية أشهر)3) 

=األحكام: 364/7، ح37.
الرقم: 80)،  النجاشـّي،  منه يف رجال  الرقم: 63. وقريب  الفهرست،  من  مأخوذ  هنا  إلی   (((

وفيه: »لقي الرضا وأبا جعفر، وكان عظيم املنزلة عندمها«. وليس فيه: »وقيل: أبو عيّل«.
.556 : . لحظ: رجال الكّشّ ))) هذا كالم الكّشّ

)3) الشهيد: »قال النجاشـّي: إّن احلسن بن علـّي بن فّضال مات سنة أربع وعرشين ومائتني. 
 وكذا قال ابن داوود. وعىل هذا تكون وفاة أمحد بن حمّمد بن أيب نرص البزنطّي قبل وفاة احلسن بن 
عيّل بن فّضال بثالث سنني ل بعدها بثامنية أشهر«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 8، رجال 

النجاشـّي، الرقم: )7، رجال ابن داوود: 4))، الرقم: 437.
البهائّي: »ما ذكره طاب ثراه من تاريخ وفاته مذكور يف النجاشـّي أيًضا، وفيه نظر فأّنه سيذكر يف   
ترمجة احلسن بن عيّل بن فّضال أّنه تويّف سنة أربع و عرشين ومائة«. لحظ: رجال النجاشـّي، 

الرقم: 80)
قال السّيد اخلوئّي: »إّن النجاشـّي ذكر أّن أمحد بن حمّمد مات سنة )))هـ بعد وفاة احلسن   
ابن عيّل بن فضال بثامنية أشهر، وهذا ل يالئم ما ذكره يف ترمجة احلسن بن عيّل بن فّضال، من أّنه 

مات سنة 4))هـ، واهلل العامل بالصواب« معجم رجال احلديث: 3/))، الرقم: 803.
جعفر  أيب  وفاة  بعد  قوله:  عن  بدًل  باملقام  بالتصحيف  يلتزم  أن  »إّل  األبطحّي:  السّيد  قال   

اجلواد بثامنية أشهر. وتقّدم أّن وفاته كانت سنة 0))هـ«. هتذيب املقال: 8/3)).
فّضال  وابن  مات سنة 4))هـ  الكّشّ  قال  كام  بن حمبوب  احلسن  »إّن  التسرتّي:  املحّقق  وقال   
كام قال النجاشـّي مات سنة 4))هـ. ول بّد أّنه كان يف أوائل تلك السنة بثامنية أشهر قبل ابن 
حمبوب، وكان هذا يف بال النجاشـّي فاشتبه عليه وخلط وقال ما أراد أن يقوله يف ابن حمبوب يف 

هذا.
كالم  ويبقی  اّتفاقّي،  حمبوب  ابن  موت  وإّن  اّتفاقّي  )))هـ  سنة  يف  هذا  موت  كون  وباجلملة   

النجاشـّي يف ابن فّضال متناقًضا«. قاموس الرجال: )/567.
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و))).

األحوص بن  مالك  بن  سعد  بن  اهلل  عبد  بن  عيسى  بن  حمّمد  بن  أمحد   ]2/67[ 
-باحلاء غري املعجمة والصاد غري املعجمة- بن السائب بن مالك بن عامر األشعرّي)))و)3)، 
من بني ُذْخران- بالذال املعجمة املضمومة، واخلاء املعجمة، والراء بعدها، والنون بعد 

األلف- بن عوف بن الـُجامِهر)4)- باجليم والراء أخيـًرا- بن األشعث)5).

يكنّى: أبا جعفر القّمّي.

أّول من سكن قّم من آبائه: سعد بن مالك بن األحوص.

الذي  الرئيس  أيًضا  وكان  مدافع)6)،  غري  وفقيهها  ووجهها  قّم  شيخ  جعفر  وأبو 
احلسن  وأبا  الثاين)7)،  جعفر  وأبا   ،الرضا احلسن  أبا  ولقي  هبا،  السلطان  يلقي 

))) قوله: »مات سنة...إلخ« مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 80).
 ،(98 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  وللتفصيل  األشعرّيني.  أنساب  يف  خلط  النجاشـّي   (((

بتحقيقنا.
)3) قد يعّب عنه يف بعض األسانيد بـ)أيب جعفر(، ولكن أبا جعفر يف هذه الطبقة مشرتك بينه وبني 
البقّي، فالتمييز بالراوي واملروي عنه. لحظ: هتذيب األحكام: )/)5)، ح53، )/78)، 
بن  حمّمد  بن  »أمحد  بعنوان:  وكذا  ح).   ،(78/3 ح30)،   ،(34/( ح8،   ،(05/( ح4)، 
 ،((9/6 األحكام:  هتذيب   ،438 اإلمامة:  دلئل   ،34( اإلسناد:  قرب  عبيد«.  بن   عيسى 

ح6.
)4) الشهيد: »الـُجامهر بضّم اجليم«. 

يف  ملا  موافق  املتن  يف  ما  ولكن   .(98 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  يف  كام  »األشعر«،  الصواب:   (5(
الفهرست، الرقم: 75.

قدره،  جاللة  يفيد  حمّدث  به  لّقب  إذا  رئيس.  فهو  ويــرده،  يمنعه  من  ليس  أي  مدافٍع:  غري   (6( 
ومنزلته.

أبا  أّنه رأى  )7) لحظ: هتذيب األحكام: 67/5)، ح))، وفيه: »عن أمحد بن حمّمد بن عيسى 
.596 : جعفر الثاين رمى اجلامر راكًبا«. ولحظ أيًضا: رجال الكّشّ
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.(((العسكرّي

وكان ثقًة، وله كتٌب ذكرناها يف الكتاب الكبري))).

]3/68[ أمحد بن يوسف

موىل بني تيم اهلل)3)، كوفـّي، كان منزله بالبرصة)4)، ومات ببغداد.

.(5(ثقة، من أصحاب الرضا

))) لحظ: من ل حيرضه الفقيه: 334/3-335، ح95)4.
قال السّيد األبطحّي: »مل يرّصح يف كالم األصحاب ول غريهم بتاريخ وفاة أمحد بن حمّمد بن   
عيسى، ول بلقائه أبا حمّمد العسكرّي إن مل يكن تصيص املاتن ]أي النجاشـّي[ لقائه بمن 
ذكره، مشرًيا إىل عدم لقائه له، لكن روى عنه مجاعة يقتيض ذلك إدراكه ألّيامه منهم: 
حمّمد بن جعفر بن أمحد بن بطة القّمّي الذي روى عنه أبو املفّضل الشيبايّن، ومنهم محيد بن زياد 
ومنهم  الَبَزْوَفرّي،  سفيان  بن  جعفر  بن  أمحد  ومنهم  وثلثامئة،  عرش  سنة  املتوّف  الثقة   النينوائّي 
أمحد بن إدريس األشعرّي الثقة الفقيه املتوّف سنة سّت وثلثامئة وغريهم ممّن يطول بذكرهم«. 

هتذيب املقال: 306-305/3.
))) ما يف املتن إلی قوله: »ولقي أبا احلسن الرضا« مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 98)، 
رجال  فمن  العسكرّي«  احلسن  وأبا  الثاين  جعفر  »وأبا  قوله:  وأّما   .75 الرقم:  الفهرست،  أو 
النجاشـّي، الرقم: 98). وأّما قوله: »وكان ثقًة« فلعّله ممّا قاله الشيخ يف رجاله يف أصحاب 

الرضا. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 97)5.
ثّم إّنه قد ورد فيه ما يستظهر منها ذّم أمحد األشعرّي، فنحن ذكرناها وأجبنا عنها فيام حّررنا يف   

هامش رجال النجاشـّي، الرقم: 98).
)3) التسرتّي: »معنی )تيم اهلل( عبد اهلل، وأصله من قوهلم: »تّيمه احلب« أي عّبده وذّللـه فهم 

متيمم، كذا يف الصحاح«.
)4) اخلراسانـّي: »من فهرست الشيخ: كان منزله بالبرصة«. أقول: مل نجد هذه العبارة يف الفهرست، 

بل الذي فيه هكذا: »أمحد بن يوسف، له روايات«. الفهرست، الرقم: 5)). 
)5) ما أفاده يف املتن مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 05)5.
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]4/69[ أمحد بن عمر احلّلل، باحلاء غري املعجمة والالم املشّددة.

إّنه كان)))  الطوسـّي، وقال:  الشيخ  قاله  ثقة،  الشريج،  يبيع احلّل)))، وهو  كان 
ردّي األصل)3).

فعندي توقٌف يف قبوِل روايته لقولِه هذا)4).

))) الشهيد: »احلّل: دهن السمسم«. 
))) )عة(مل ترد: »كان«.

)3) الفهرست، الرقم: 03). قال الوحيد: »الظاهر أّن حكمه بالرداءة أّن يف أصله أغالًطا كثرية 
لعّلها من النّساخ من حتريف وتصحيف وسقط وغريها أو غري ذلك عىل قياس ما ذكروه بالنسبة 

. إىل رجال الكّشّ
ما هو عادة  املوجبة لالعتامد عىل  القرائن  العتامد عليه؛ لنتفاء  الرداءة عدم  مراده من  وقيل:   

املتقّدمني يف العمل باألصول. ول خيلو من بعد.
وقيل: حيتمل أن يكون املراد منها عدم استقامة الرتتيب أو مجعه للصحيح والضعيف. ومها أيًضا   

ل خيلوان عن بعد يظهر الكّل عىل املامرس.
وحيتمل أن يراد أّن يف أصله ردوًدا وأحاديث ل يرىض هلا، فتأّمل.  

ويف املعراج حيتمل أن يراد به أّنه غري رشيف النسب. وقّربه بأّن املذكور يف الفهرست أّن له كتاب   
ل أصاًل، فلو أراد رداءة كتابه لوجب أن يقول: ردّي. ول خيفى ما فيه«. تعليقة عىل منهج املقال: 

.7(-70
واحتمل السّيد األبطحّي زيادًة عىل بعض الوجوه التي ذكرها الوحيد كونه مصّحف )روى   

األصل(. هتذيب املقال: 8/3)5.
 )4) الشهيد: »ما ذكره وجًها للتوّقف غري جّيٍد بعد شهادة الشيخ له بالثقة؛ ألّن رداءة األصل 
ل تنايف الثقة. وابن داوود ضبطه )اخلالل( باخلاء، وذكر أّن )احلالل( باحلاء املهملة رجل آخر مل 
َيْرِو عن األئّمة، نقل ذلك عن الشيخ الطويّس يف رجاله«. لحظ: رجال ابن داوود: 35، الرقم: 

.(04
التسرتّي: »مل يوّثقه النجاشـّي ولكن توثيق الشيخ كاف. وما ذكره من رداءة األصل ل يقتضی   
التوّقف يف قبول قوله علی ما نفهمه من رداءة األصل. قال ابن داوود: )ول يرّضه رداءة أصله 

مع ثبوت ثقته(«. لحظ: رجال ابن داوود: 35، الرقم: 04).=
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.(((وكان كوفيًّا أنامطيًّا، من أصحاب الرضا
]5/70[ أمحد بن محزة بن الَيَسع بن عبد اهلل القّمّي)2(

.(3(روى أبوه عن الرضا

ثقة، ثقة)4).

]6/71[ أمحد بن إسحاق الرازّي

.من أصحاب أيب احلسن الثالث عيّل بن حمّمد اهلادي

ثقة)5).

كان علی  فعليه   العاّلمة من  يظهر  كام  الضعف  رداءة األصل علی  لو سلمنا دللة  =أقول:   
املصنّف ذكره يف القسم الثاين.

))) هذا مأخوذ ممّا قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الرضا. رجال الطويّس، الرقم: 3))5.
))) وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: »أمحد بن محزة القّمّي«. هتذيب األحكام: 6/9)، ح03)، 
49/9، ح05)، 70/9، ح33. وكذا بعنوان: »أمحد بن محزة األشعرّي«. اخلصال: )/07)، 

ح)7؛ عيون أخبار الرضا: )/57)، ح)).
)3) قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق: »محزة بن اليسع القّمّي«. رجال الطوسـّي، 
الرقم: )35)، وقال فيه مّرة أخری: »محزة واليسع ابنا اليسع«. رجال الطويّس، الرقم: 354)، 
الرقم:  الطويّس،  رجال  القّمّي«.  األشعرّي  اليسع  بن  »محزة   :الكاظم أصحاب  يف  وقال 

.4984
وقال البقّي يف أصحاب الكاظم: »محزة بن اليسع األشعرّي القّمّي«. رجال البقّي: 48، ثّم   

إّنه روی عن الصادق. لحظ: الكايف: 38/4)، ح8).
وأّما روايته عن الرضا فلم نعثر عليها، كام قال السّيد األبطحّي. هتذيب املقال: 430/3.  

)4) ما يف املتن مأخوذ ممّا رجال النجاشـّي، الرقم: 4))، أّما الشيخ فوّثقه يف رجاله يف كتاب 
 توثيقه يف  الغيبة. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: )563، الغيبة: 7)4، وهكذا نقل الكّشّ

.557 : رجاله. لحظ: رجال الكّشّ
 )5) إلی هنا مأخوذ مـّمـا يف رجال الطويّس، الرقم: 5643، ثّم إّنه قد احتمل بعٌض احّتاده مع أمحد بن= 
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الكتاب  يف  ذكرته  وقد  املقّدسة)))،  باجلهة  اختصاصه  عىل  يدّل  ما  الكّشّ  أورد 
الكبري.

الربقّي)2(،  عّل  بن  حمّمد  بن  الرمحن  عبد  بن  خالد  بن  حمّمد  بن  أمحد   ]7/72[
منسوب إىل برقة قّم، أبو جعفر، أصله)3) كوفـّي.

ثقة غري أّنه أكثر)4) الرواية عن الضعفاء، واعتمد املراسيل)5).

القّمّيون، وليس الطعن فيه، إّنام)6) الطعن يف َمن  قال ابن الَغضائرّي: طعن عليه 
يروي عنه، فإّنه كان ل يبايل عّمن أخذ)7)، عىل طريقة أهل األخبار.

وكان أمحد بن حمّمد بن عيسى أبعده عن قّم، ثّم أعاده إليها واعتذر إليه.

 قال)8): ووجدت)9) كتاًبا فيه وساطة بني أمحد بن حمّمد بن عيسى وأمحد ابن حمّمد بن 
خالد، لـام)0)) تويّف مشى أمحد بن حمّمد بن عيسى يف جنازته حافًيا حاسـًرا؛ ليبـّرئ نفسه 

=إسحاق األشعرّي اآليت. لحظ: منتهى املقال: )/)3)، الرقم: 5))، معجم رجال احلديث: 
)/53، الرقم: 435.

: 556-557. وفيه: »أمحد بن إسحاق القّمّي«. ))) لحظ: رجال الكّشّ
))) الشهيد: »ذكر الشيخ يف الفهرست له مائة مصنَّف«. لحظ: الفهرست، الرقم: 65.

الفهرست،  )8)؛  الرقم:  النجاشـّي،  رجال  يف  ملا  موافق  املتن  يف  وما  »أصله«.  ترد:  )عة(مل   (3(
الرقم: 65.

)4) )عة(: »كثري«. وما يف املتن موافق ملا يف الفهرست، الرقم: 65.
)5) إلی هنا مأخوذ ممّا يف الفهرست، الرقم: 65. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: )8).

)6) )س، ش، عة(: »وإّنام«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)7) )عة(:» يأخذ«.

)8) )ح، عة(: »وقال«.
)9) )عة(: »وجدت«.

)0)) )عة(: »ولـاّم«.
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ممّا قذفه به))).

وعندي أّن روايته مقبولة))).

ــوص  األح بــن  مالك  بــن  سعد  بــن  اهلل  عبد  بــن  إســحــاق  بــن  ــد  أمح  ]8/73[
األشعرّي)3)و)4)، أبو علـّي القّمّي.

ثقة، كان وافد القّمّيني.

روى عن أيب جعفر الثاين، وأيب احلسن، وكان خاّصة أيب حمّمد)5)و)6).

وهو)7) شيخ القّمّيني، رأى صاحب الزمان)8)و)9).

))) رجال ابن الغضائرّي: 39، وفيه إلی قوله: »أهل األخبار«.
))) ثّم إّنه قد ورد يف أمحد البقّي ما يستظهر منه ذّم أمحد. وقد فّصلنا الكالم حوله يف ما حّررناه يف 

تعليقتنا علی رجال النجاشـّي. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )8).
)3) كإنَّ الصواب: )أمحد بن إسحاق بن سعد بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعرّي(. لحظ: 

تفصيل ذلك فيام حّررناه يف هامش رجال النجاشـّي، الرقم: 5)).
)4) قد سبق منا احتامل اّتـحاده من بعٍض مع أمحد بن إسحاق الرازّي. فراجع. 

)5) لحظ: روايته عن أيب احلسن الثالث يف: الكايف: )/97، ح4، )/330، ح)، 0/7)، 
ح)، من ل حيرضه الفقيه: 87/4)، ح9)54، التوحيد: 09)، ح7.

وأّما روايته عن أيب حمّمد احلسن العسكرّي ففي الكايف: )/3)5، ح7)، 97/7)، ح3، كامل   
الدين: )/)))، ح9ـ0)، وأّما روايته عن اإلمام اجلواد فلم نعثر عليها.

)6) إلی هنا مأخوذ مما يف رجال النجاشـّي، الرقم: 5))، وليس فيه: »ثقة«. نعم، من املحتمل أّن 
ذلك ممّا قاله الشيخ يف رجاله يف أصحاب العسكرّي. رجال الطويّس، الرقم: 7)58.

)7) )ش(: »كان«.
)8) الشهيد: »ذكر الصدوق يف كتبه أّن أمحد بن إسحاق توّفـي بحلوان يف منرصفه من عند أيب 

حمّمد و أّنه كان أخبه بقرب وفاته«. لحظ: كامل الدين ومتام النعمة: )/464.
)9) هذه العبارة من الفهرست، الرقم: 78. واعلم أّن الشيخ عّده يف الفهرست ممّن رأی صاحب 
أّنه مات يف زمن=  الزمان؛ فالذي يظهر من حديٍث أورده الشيخ الصدوق يف كامل الدين 
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]9/74[ أمحد بن َصبِيح- بالصاد غري املعجمة املفتوحة، والباء املنّقطة حتتها نقطة، 
واحلاء))) غري املعجمة بعد الياء املنّقطة حتتها نقطتان- أبو عبد اهلل األسدّي، كوفـّي.

ثقة، الزيدّية تّدعيه، وليس منهم))).

]10/75[ أمحد بن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي

ثقة، وليس هو بابن املعروف باحلسن بن احلسني اللؤلؤّي، كوفـّي)3).

.اإلمام العسكرّي=
وقال النجاشـّي كام سيأيت يف ترمجة سعد بن عبد اهلل: »لقي مولنا أبا حمّمد. ورأيت بعض   
أصحابنا يضّعفون لقائه أليب حمّمد ويقولون هذه حكاية موضوعة عليه، واهلل أعلم«. رجال 

النجاشـّي، الرقم: 467.
وإّن الطبّي رواه عن عبد اهلل بن حمّمد الثعالبّي، عن أمحد بن حمّمد بن حييى العّطار، عن سعد بن   
عبد اهلل، ولكن حديثه خال عن الذيل املشتمل عىل قصة موت أمحد بن إسحاق. دلئل اإلمامة: 

.506ـ7)5. أضف إلی ذلك أّن أمحد بن إسحاق عاش بعد وفاة أيب حمّمد
بن إسحاق  يدّل علی أمحد  ما  نفسه  الباب  الكتاب، ويف  نفسه روی يف ذلك   الصدوق وإّن   

.عاش بعد وفاة أيب حمّمد
منها ما ورد بسنٍد صحيٍح عن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي، قال: »كنت مع أمحد بن إسحاق عند   
العمرّي فقلت للعمرّي: إيّن أسألك عن مسألة كام قال اهلل يف قّصة إبراهيم: ﴿َأَومَلْ ُتْؤِمْن 
قاَل َبىل ولكِْن لَِيْطَمئِنَّ َقْلبِي﴾ ]البقرة: 60)[، هل رأيت صاحبي؟ فقال: يل نعم، وله عنٌق مثل 

ذي وأومأ بيديه مجيًعا إىل عنقه«. كامل الدين: )/)44، ح4).
ومنها ما روی عن حمّمد بن أيب عبد اهلل الكويّف أّنه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف عىل معجزات   
صاحب الّزمان ورآه من الوكالء، إلی أن قال: ومن أهل قّم: أمحد بن إسحاق. كامل الدين: 

)/)44، ح6).
))) )عش، م، عة(: »باحلاء«.

))) ما يف املتن مأخوذ من الفهرست، الرقم: 68. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 84)، 
إّل أّن فيه: »الزيدّية تّدعيه، وليس بصحيٍح«.

رجال=  يف  منه  وقريب   .69 الرقم:  الفهرست،  يف  ممّا  مأخوذ  املتن  يف   العاّلمة أفاده  ما   (3(
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]11/76[ أمحد بن احلسني بن عبد امللك، أبو جعفر األزدّي)1(، كوفـّي.

ثقة، مرجوع إليه)))، أعتمُد عىل روايته.

]12/77[ أمحد بن ميثم)3(- بالياء املنّقطة حتتها نقطتان الساكنة بعد امليم املفتوحة، 
بعدها)4) الثاء املنّقطة فوقها ثالث نقط- بن أيب ُنَعْيم، بضّم النون، وفتح العني غري املعجمة.

املعجمة  غري  بالدال  ُدكــني)7)-   :(6( ولقبه  عمرو)5)،  بن  الفضل  نعيم:  أيب  واسم 

=النجاشـّي، الرقم: 85)، ولكن ليس فيه: »ثقة«.
))) الشهيد: »قال ابن داوود: األودّي، ونسب األزدّي إىل الوهم، وقال: أود بفتح اهلمزة اسم 

لرجل«. لحظ: رجال ابن داوود: 6)، الرقم: 69.
وقال السّيد البوجردّي يف تعليقته علی رجال النجاشـّي: »يف أسانيد الروايات: األودّي بالواو   

والدال املهملة وكأّنه هو الصواب«. رجال النجاشـّي، الرقم: 93).
أقول: األزدّي ممّا تفّرد به النجاشـّي يف رجاله، وأّما الشيخ فأثبته يف رجاله وفهرسته: »األودّي«.   
لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 93)؛ الفهرست، الرقم: )7، رجال الطويّس، الرقم: 6008.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 93). ومثله يف الفهرست، الرقم: )7، إّل أّن 

فيه: »األودّي«.
)3) وقد ورد يف سند رواية بعنوان: »أمحد بن ميثم الطلحّي«. لحظ: هتذيب األحكام: 34/6، 

ح))، فرحة الغرّي: 64، 70. 
)4) )عة(: »وبعدها«.

)5) )م، هـ، عة(: »عمر«. والصواب ما أثبتناه، فإّن الذي يف الفهرست وكذا معجم رجال احلديث 
نسخ  بعض  من  يظهر  ذلك  ولعّل  دكني.  ولقبه  عمر«،  »بن  والفهرست:  النجاشـّي  عن  نقاًل 
الرجالّيني من  اّتفاق  ذلك  والوجه يف  أثبتناه.  ما  الصواب  كانت عندنا، ولكن  التي  النجاشـّي 
أّن اسم دكني »عمرو«. لحظ: هتذيب الكامل: 3)/97)، الرقم: )473، سري أعالم النبالء: 
0)/)4)، تقريب التهذيب: )/))، الرقم: 8)54، هتذيب التهذيب: 43/8)، الرقم: 505.

)6) مل ترد يف )ت(: »و«.
)7) الشهيد: »دكني لقب: عمرو أيب الفضل، وضمري »لقبه« يف قول املصنّف يرجع إىل عمرو 
القريب ل إىل الفضل وإن احتمل غري ذلك؛ ألّن ما ذكرناه هو املطابق للواقع، وإّن الفضل بن= 
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املضمومة- ابن مّحاد بن زهري موىل آل طلحة بن عبيد اهلل، أبو احلسني))).

كان من ثقات أصحابنا الكوفّيني، وفقهائهم))).

]13/78[ أمحد بن عبد اهلل بن ِمْهران

املعروف بابن خانِبة، باخلاء املعجمة، والنون بعد األلف املكسورة، والباء املنّقطة 
حتتها نقطة املفتوحة، يكنّى: أبا جعفر.

كان من أصحابنا الثقات، وما ظهرت له رواية، صنّف كتاب التأديب، وهو كتاب 
يوم وليلة)3).

وكان كاتب إسحاق ابن إبراهيم؛ فتاب وأقبل عىل تصنيف الكتب)4)، وكان أحد 
غلامن يونس بن عبد الرمحن، وكان من العجم)5).

]14/79[ أمحد بن إدريس)6(، أبو علـّي األشعرّي، القّمّي

كان ثقة يف أصحابنا، فقيًها، كثري احلديث، صحيح الرواية.

=ُدَكني رجل مشهور من علامء احلديث، وعبارة  اإليضاح وغريه ُتوِهُم خالف الواقع«.
الرقم:  الفهرست،  الرقم: 6))؛  النجاشـّي،  أثبتناه موافق ملا يف رجال  ))) )عة(: »احلسن«. وما 

.77
))) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 6))، أو الفهرست، الرقم: 77.

)3) إلی هنا مأخوذ ممّا يف الفهرست، الرقم: 79.
)4) )م، ش، س، ت، عش، عة(: »ذلك الكتاب«. )هـ(: »ذلك الكتب«. وما أثبتناه موافق ملا يف 

.566 : رجال الكّشّ
قوله:  بعد  زاد  أّنه  إّل   ،566  : الكّشّ رجال  من  مأخوذ  آخره  إلی  كاتب«  »وكان  قوله:  من   (5(

»يونس بن عبد الرمحن«: »ويعرف به، وهو يعرف بابن خانبة«.
)6) وقد وقع يف كثري من األسانيد بعنوان: »أيب علـّي األشعرّي«. لحظ: الكايف: )/67)، ح4، 
 )/)))، ح4، )/56)، ح4، )/58)، ح)، )/67)، ح5، )/68)، ح)، )/343، ح30، )/

345، ح)، )/475، ح6، )/533، ح4).
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.مات بالَقْرعاء يف طريق مّكة عىل طريق الكوفة سنة سّت وثالثامئة

أعتمُد عىل روايته))).

]15/80[ أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن مُحُْدون الكاتب النديم، أبو 
عبد اهلل.

ابن  قبل  عليه  قرأ  ثعلب)3)،  العّباس  أيب  وأستاذ)))  ووجههم،  اللغة  أهل  شيخ 
األعرايّب)4) وتّرج من يده.

وكان خصيًصا بأيب حمّمد احلسن بن عيّل، وأيب احلسن قبله)5).

))) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 8)). وقريب منه يف الفهرست، 
الرقم: )8.

))) يف األصل)أستاذ(، والتصويب من )عة(.
 ،(30 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  املتن.  يف  ما  والصواب  »تغلب«.  م(:  ش،  )ح،   (3(

الفهرست، الرقم: 83، لسان امليزان: )/34)، الرقم: 7)4.
)4) البهائّي: »أي قبل أن يقرأ عليه ابن األعرايّب لقول ابن شهر آشوب: هو أستاذ أيب العّباس و ابن 

األعرايّب«. لحظ: معامل العلامء: 5)، الرقم: 74.
قال البحرايّن: »إّن الشيخ البهائّي استظهر يف حمكّي فوائد اخلالصة كون مراد النجاشـّي ومن عّب   
بأّنه: أستاذ أيب العّباس، قرأ عليه قبل ابن األعرايّب، هو أّن أبا العّباس تغلب ]والصحيح: ثعلب[ 
ابن شهر آشوب يف حّقه  ابن األعرايّب عىل أمحد، لقول  يقرأ  إبراهيم، قبل أن  قرأ عىل أمحد بن 
أنـّه: )أستاذ أيب العّباس، وابن األعرايّب(. وتنّظر يف ذلك البحرايّن يف حاشية املعراج واستظهر 
أّن املراد أنـّه قرأ عىل أمحد بن إبراهيم، قبل أن يقرأ عىل ابن األعرايّب. ثّم أّيده بام يف تاريخ ابن 
خّلكان، إذ قال: سمع يعني]كذا[ وابن األعرايّب والزبري بن بّكار. ثّم قال: ول ينافيه كالم ابن 

شهر آشوب، كام ظنّه«. معراج أهل الكامل: )9، الرقم: 34. 
)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ ممّا يف الفهرست، الرقم: 83. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 

.(30
وقال الصفدّي: »أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن محدون النديم، أبو عبد اهلل.=  
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]16/81[ أمحد بن حمّمد بن أمحد)1( بن طلحة بن عاصم)2(

ث، ويقال له: العاصمّي. أبو عبد اهلل، وهو ابن أخي عيّل بن عاصم املحدِّ

ثقة يف احلديث، سامل اجلنْبة.

=قال ياقوت: ذكره أبو جعفر الطويّس يف مصنّفي اإلمامّية وقال: هو شيخ أهل اللغة ووجههم،   
بأيب  به مديدة، وكان خصيًصا  األعرايّب، وتّرج  ابن  قبل  قرأ عليه  ثعلب،  العّباس  أيب  وأستاذ 
حمّمد احلسن بن عيّل وأيب احلسن قبله وله معه رسائل وأخبار. قال الشابشطّي: كان خصيًصا 
باملتوّكل وندياًم له، وأنكر منه املتوّكل ما أوجب نفيه من بغداد، ثّم قطع أذنه. وكان السبب يف 
فيام حيّبه  أبو عبد اهلل يسعى  املتوّكل، وكان  الفتح بن خاقان كان يعشق شاهك خادم  أّن  ذلك 
الفتح ونمى اخلب إىل املتوّكل فقال له: إّنام أردتك لتنادمني ليس لتقود عىل غلامين فحلف يمينًا 
حنث فيها فطلق زوجاته وأعتق ممالكيه وإماءه ولزمه حّج ثالثني سنة فكان حيّج يف كلِّ عاٍم فأمر 
املتوّكل بنفيه إىل تكريت، فأقام هبا أياًما وجاءه زرافة يف الليل عىل البيد، فقطع غرضوف أذنه 
إىل خدمته  املتوّكل  أعاده  ثّم  بمنزله مديدة،  بغداد وأقام  إىل  انحدر  ثّم  من خارج وأقام مديدة 
ووهبه جارية له يقال هلا: )صاحب( وكانت حسنًة كاملًة إّل أّن ثنيتها كانت سوداء؛ لعارٍض 
بعض  تزّوجت  مات  فلام  كثرًيا،  وكان  هلا  كان  ما  كّل  إليه  معها  ومحل  لذلك،  فكرهها  شانا، 

العلوّيني..
املتوّكل  به  وصلني  ما  حسبت  محدون:  بن  اهلل  عبد  أبو  يل  قال  قال:  أماليه  يف  جحظة  وحتّدث    
يف مّدة خالفته، وهي أربع عرشة سنة وشهور فوجدته ثالث مائة وسّتني ألف دينار، ونظرت 
به  وصلني  ممّا  أكثر  وكــان  ونيف  سنني  ثالث  وهي  خالفته  مــّدة  املستعني  به  وصلني   فيام 

املتوّكل.
وتويّف سنة أربع وسّتني ومائتني«. الوايف بالوفيات: 33/6)-34)، الرقم: 3.  

))) مل ترد يف: )عة(: »بن أمحد«. وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 
.(3(

))) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: »أمحد بن حمّمد العاصمّي«. الكايف: 465/4، ح9، 4/)47، 
ح)،   ،399/5 ح8،   ،39(/5 ح7،   ،337/5 ح59-58،   ،3(8/5 ح)،   ،(98/5 ح8، 
8/5)4، ح8، 5/)49، ح3، 504/5، ح). وكذا بعنوان: »أيب عبد اهلل العاصمّي«. الكايف: 

)/7)، ح)3، 505/3، ح8)؛ كامل الدين: )/338، ح3)-4).
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أصله))) الكوفة وسكن بغداد، روى عن مجيع شيوخ الكوفّيني))).

]17/82[ أمحد بن داوود بن عّل، أبو)3) احلسني القّمّي.

كان ثقًة، كثري احلديث، وصحب عيّل بن احلسني بن بابويه)4).

]18/83[ أمحد بن حمّمد بن عاّمر، أبو عيّل، الكويّف.

شيخ من أصحابنا، ثقة جليل)5)، كثري احلديث واألصول.

))) )ع( زيادة: »من«.
))) ما يف املتن مأخوذ مّما يف الفهرست، الرقم: 85. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: )3).
ثّم إّنه قال الصدوق: »حّدثنا حمّمد بن حمّمد اخلزاعّي قال: حّدثنا أبو عيّل األسدّي، عن 
أبيه، عن حمّمد بن أيب عبد اهلل الكويّف أّنه ذكر عدد من انتهى إليه ممّن وقف عىل معجزات صاحب 
الكوفة:  ومن  والعّطار،  والباليّل  وحاجز  وابنه  العمرّي  ببغداد:  الوكالء  من  ورآه   الزمان

العاصمّي«. كامل الدين: )/)44، ح6).
الرقم:  الرقم: 87؛ رجال الطوسـّي،  الفهرست،  املتن، كام يف  )3) )ب(: »بن«. والصواب ما يف 

.5984
)4) ما يف املتن مأخوذ مـّمـا يف الفهرست، الرقم: 87. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 35) 
إلَّ أّن فيه: »كان ثقة ثقة، كثري احلديث«.ثّم إّنه قال الشيخ يف رجاله يف من مل يرِو عنهم: »أمحد 
ابن حمّمد بن داوود، يكنّى: )أبا احلسني(، يروي عن أبيه حمّمد بن أمحد بن داوود القّمّي، أخبنا 

عنهام احلسني بن عبيد اهلل«. رجال الطويّس، الرقم: 5984.
ولكن الظاهر كون الصواب: )حمّمد بن أمحد بن داوود القّمّي(، وهو يروي عن أبيه أمحد بن    
التهذيب.  أسانيد  يف  ورد  ما  بقرينة  ذلك  وكّل  احلسن(.  )أبا  كنيته  كون  الظاهر  وإّن  داوود. 
 ،3(3/( ح)5،   ،303/( ح04)،   ،(78/( ح97،   ،(75/( األحكام:  هتذيب  لحظ: 
قاموس  أيًضا  ولحــظ  ح65).   ،340/( ح56)،   ،337/( ح03)،   ،3((/( ح78، 

الرجال: )/467.
)5) )عة(: »جليل القدر« واملثبت موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 36)؛ الفهرست، الرقم: 

.88
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تويّف سنة سّت وأربعني وثالثامئة))).

روى عنه ابن))) حاتم القزوينّي)3).

بعد  نقطتان)4)،  حتتها  املنّقطة  والياء  بالفاء،  الفائدّي-  عّل  بن  أمحد   ]19/84[
األلف، والدال غري املعجمة- أبو عمر)5) القزوينّي.

شيخ ثقة من أصحابنا، وجيٌه يف بلده)6).

))) إلی هنا مأخوذ مـّمـا يف الفهرست، الرقم: 88. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم: 36)، 
وليس فيه: كثري احلديث واألصول.

))) )عة(: »أبو«. وما أثبتناه من )عش ل، ت، ع(. لحظ: هامش آخر الرتمجة.
)3) )س، ش، عة(: »اهلروّي«.اخلراسانـّي: »ابن حاتم القزوينّي«.

 أقول: مل نعثر علی مستند قوله: »روی عنه أبو حاتم القزوينّي« وهو عجيب، إذ عادة العاّلمة  
األخذ من املصادر والتعبري بألفاظها.

 .هذا ولكن من املحتمل قريًبا وقوع اخللل يف نسخة العاّلمة من الفهرست أو رجال الشيخ  
توضيح ذلك أّنه قد ورد يف رجال الشيخ يف َمن مل يرِو عنهم: »أمحد بن حمّمد بن عاّمر، كويّف، ثقة، 

روى عنه ابن داوود«.
ثّم فيه: »أمحد بن عيّل الفائدّي القزوينّي، ثقة. روى عنه ابن حاتم القزوينّي«. رجال الطويّس،   
الرقم: 7)60 و8)60. وقريب منه يف الفهرست. لحظ: الفهرست، الرقم: 88 و89. فمن 
املحتمل وقوع السقط يف النسخة، فكانت نسخته هكذا: »أمحد بن حمّمد بن عاّمر، كويّف، ثقة، 

روى عنه ابن حاتم القزوينّي«.
ا أّن العاّلمة أخذ من الرجال دون الفهرست، فإّن تعبري الفهرست هكذا:  ثّم من املحتمل جدًّ  
»عيّل بن حاتم القزوينّي«، مع أّن الذي نقله العاّلمة »ابن حاتم القزوينّي«، وهذا تعبري كتاب 

الرجال.
)4) )ش، م، ت(: »نقطتان حتتها«.

)5) )عة(: »عمرو«. )ح(: »عثامن«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 37)، رجال 
ابن داوود: 33، الرقم: 98.

)6) ما يف املتن مأخوذ مـّمـا يف الفهرست، الرقم: 89. وقريب منه يف رجال النجاشـّي، الرقم:= 
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]20/85[ أمحد بن حمّمد بن إبراهيم بن أمحد بن املعّلی)1( بن أسد- بالسني غري 
ّي)3) البرصّي. املعجمة بعد األلف املهموزة)))- الَعميِّ

أبو برش)4).

العاّمة،  عن  الرواية  وأكثر  التصنيف،  حسن  حديثه،  يف  أصحابنا)5)  من  ثقة  كان 
واألخبارّيني)6).

روى عنه التلعكبّي)7) ومل يْلَقه)8).

علـّي،  أبـــو  اهلل،  عــبــد  ــن  ب ســمــكــة)9(  ــن  ب إســامعــيــل  ــن  ب أمحـــد   ]21/86[ 

=37)، إّل أّن فيه بدل: »وجيه يف بلده«: »وجه«.
))) اخلراسانـّي: »الصحيح: أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن املعىّل«.

))) )عش، س، م، ح، هـ، ع(: »املهموز«.
)3) الشهيد: »بتشديد امليم بعد العني املهملة ُينسب إىل العّم بتشديد امليم. قال الشيخ: والعّم هو: 

مّرة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة«. لحظ: الفهرست، الرقم: 90.
البهائّي: »بتشديد امليم بعد العني املهملة«.  

)4) )ش(: »بشري«. والصواب ما أثبتناه كام يف رجال النجاشـّي، الرقم: 39)؛ الفهرست، الرقم: 
.90

)5) مل ترد يف: )عة(: »من أصحابنا«.
)6) مل ترد يف: )عة(: »و«. وما أثبتناه موافق ملا يف الفهرست، الرقم: 90.

)7) الشهيد:»خفيف الالم يف النسبة، قال الشهيد: عكب رجل من األكراد، وُينسب التّل إليه«.
)8) ما يف املتن مأخوذ من الفهرست، الرقم: 90.ولحظ أيًضا: رجال النجاشـّي، الرقم: 39).

بن  إبراهيم  بن  »أمحد  النجاشـّيهكذا:  ورجال   الشيخ فهرست  يف  املذكور  أّن  اعلم  ثّم   
أّن الشيخ عنونه يف  إّل  ّي«. ومثله يف رجال الطويّس، الرقم: 9)60.  الَعمِّ الـُمَعىّل ابن أسد 
الطويّس،  ّي«. رجال  العمِّ املعىّل بن أسد  إبراهيم بن أمحد بن  رجاله يف موضٍع آخَر: »أمحد بن 

الرقم: 5963.
)9) اخلراسانـّي: »قيل: سمكة لقب )أمحد( ل )أيب إسامعيل(. ويشهد له قوله: وكان إسامعيل بن= 
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، من أهل قّم. )))، عريبٌّ بجيلٌّ

كان من أهل الفضل واألدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفضل حمّمد بن احلسني بن 
العميد، وله كتٌب عّدة مل ُيصنَّف مثلها.

ومـّمن  البقّي،  اهلل  عبد  أيب  بن  أمحد  أصحاب  من  اهلل)))  عبد  بن  إسامعيل  وكان 
تأّدب عليه.

فمن كتبه )كتاب العّبايّس(، وهو كتاب عظيم نحو عرشة آلف ورقة)3) يف أخبار 
اخللفاء والدولة العّباسّية، مستوف، مل يصنّف مثله)4).

هذا خالصة ما وصل إلينا يف معناه.

بتعديٍل، ومل يرد)6) فيه جرح؛ فاألقوى قبول روايته مع  ينّص عليه علامؤنا)5)  ومل 
سالمتها من املعارض)7).

=عبد اهلل.. إلخ«.
))) )عة(: »الَبَجلـّي«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

))) اخلراسانـّي: »يعني: أبا أمحد«. 
)3) الشهيد: »ذكر ابن شهر آشوب يف معامل العلامء: أّن الكتاب بالصفة املذكورة عرشون ألف 

ورقة، والظاهر أّنه هذا«. معامل العلامء: 54، الرقم: 84.
الرقم: )4)،  النجاشـّي،  منه يف رجال  الرقم: 93. وقريب  الفهرست،  من  مأخوذ  هنا  إلی   (4(

وفيه: »ويقال: إّن عليه قرأ أبو الفضل حمّمد بن احلسني بن العميد«.
)5) )ع، ت، عة(: »علامؤنا عليه« بتقديٍم وتأخري.

)6) )ت، عة(: »يرِو«.
)7) الشهيد: »ما ذكره غايته أن يقتيض املدح، فقبول املصنِّف روايته مرّتب عىل قبول مثله. وأّما 
تعليله بسالمتها عن املعارض فعجيب ل يناسب أصله يف الباب، فإّن السالمة عن املعارض مع 
عدم العدالة إّنام تكفي عىل أصل َمن يقول بعدالة من ل يعلم فسقه، واملصنّف ل يقول به، لكنّه 

ثبت منه يف هذا القسم كثري«.=
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]22/87[ أمحد بن حمّمد بن سليامن)1( بن احلسن بن الـَجْهم بن ُبَكرْي بن أعني بن 
ُسنُْسن)2(- بالسني غري املعجمة املضمومة قبل النون الساكنة، وبعدها النون األخرى 
البكرّيون)5)، وبذلك كان ُيعرف، إىل أن خرج  الزرارّي)4)، وهم  أبو غالب  أخرًيا)3)- 
توقيع من أيب حمّمد فيه ذكُر أيب طاهر الزرارّي)6): »وأّما الزرارّي)7)و)8) رعاه اهلل«، 

=البهائّي: »هذا يعطي عمل املصنِّف طاب ثراه باحلديث احلسن، فإّن هذا الرجل إماميٌّ ممدوح«.  
 إلی أصالة العدالة يف كلِّ إماميٍّ مل يثبت فسقه،  ّ أقول: قد رمی السّيد اخلوئّي العاّلمة احِليلِّ  
واستشتهد بام نقله يف املقام. لحظ: معجم رجال احلديث: )/57. وقد فّصلنا الكالم فيه فيام 

 الرجالّية، فراجع.  ّ حّررنا يف مباين العاّلمة احِليلِّ
إلخ. وكأّنه رضوان اهلل عليه  ))) اخلراسانـّي: »الصحيح أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن سليامن.. 

راعى الختصار«.
))) قد وقع كثرًيا يف األسانيد بعنوان: )أيب غالب الزرارّي(. لحظ: األمايل )للمفيد(: 0)، ح9، 
وكذا   .400  ،306  ،(99 الغيبة:  ح5،   ،84 ح))،   ،66 ح))،   ،65 ح)،   ،54 ح6،   ،3(

بعنوان )أمحد بن حمّمد الزرارّي(. الستبصار: )/73، ح)؛ )/)6، ح).
)3) )ع(: »آخًرا«.

)4) )ت، م، هـ، ش، ع، عش(: »الرازّي«. وما أثبتناه من )س، ح، حج، ج، ب(. وهو الصواب. 
لحظ: حاشية الشهيد يف املقام.

الشهيد: »صوابه الزرارّي بالزاي املضمومة، كام ذكره النجاشـّي وغريه، ونسبته إىل زرارة بن   
، كام ذكره املصنِّف يف اإليضاح، وما ذكره املصنِّف تبع فيه الشيخ يف الفهرست. وذكر ابن  أعنَيَ
داوود: أّن يف التوقيع الزرارّي، ل الرازّي يف املوضعني، ونسب هذا إىل الغلط«. لحظ: رجال 
النجاشـّي، الرقم: )0)، الفهرست، الرقم: 94، إيضاح الشتباه، الرقم 46، رجال ابن داوود: 

)4، الرقم: ))).
)5) الصواب: »البكريّيون«، كام يف الفهرست، الرقم: 94.

)6) )ت، م، هـ، ش، ع، عش(: »الرازّي«. وما أثبتناه من )س، ح، حج، ج، ب(. لحظ: اهلامش 
السابق.

)7) )ت، م، هـ، ش، ع، عش(: »الرازّي«. وما أثبتناه من )س، ح، حج، ج، ب(.
)8) البهائّي: »نسبه بالرازّي ]كذا[ ومل ينسبه بـ)البكر(؛ لشرتاكه ما يف )بكر( يف احلروف واملاّدة«. 
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فذكروا أنفسهم بذلك.

كان))) شيخ أصحابنا يف عرصه وأستاذهم))) وثقتهم)3)، ومات سنة ثامن وسّتني 
وثالثامئة)4).

ويّل. ]23/88[ أمحد بن حمّمد بن جعفر، أبو عيّل، الصُّ

صحب اجلَلودّي- باجليم املفتوحة، والالم الساكنة، والواو املفتوحة، وقيل: بضّم 
الالم، وإسكان الواو والدال غري املعجمة بعد الواو- صحبه عمره.

وقدم بغداد سنة ثالث ومخسني وثالثامئة، وسمع منه الناس، وكان ثقًة يف حديثه، 
مسكوًنا إىل روايته، غري أّنه قيل: إّنه يروي عن الضعفاء)5).

]24/89[ أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع الصيمرّي)6(، بفتح)7) الصاد غري املعجمة، 
وإسكان الياء املنّقطة حتتها نقطتان بعدها، وبضّم امليم، وبعدها راء)8).

))) )ش(: »وكان«.
))) )عش، س(: »أستادهم«.

)3) الشهيد: »و)بقّيتهم( بالباء املفردة والقاف والياء املثنّاة من حتت والتاء من فوق«.
الفهرست  يف  املذكور  العنوان  أّن  اعلم  ثّم   ،94 الرقم:  الفهرست،  من  مأخوذ  املتن  يف  ما   (4(
ورجال النجاشـّي هكذا: »أمحد بن حمّمد بن حمّمد بن سليامن«. الفهرست، الرقم: 94، رجال 
 .يف َمن مل يرِو عنهم النجاشـّي، الرقم: )0)، إّل أّن ما يف املتن موافق ملا يف رجال الشيخ

لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 5953.
)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )0). وقريٌب منه يف الفهرست، الرقم: 95، 

إلّ أّنه ليس فيه: »غري أّنه قيل: إّنه يروي عن الضعفاء«.
)6) وقد وقع يف األسانيد بعنوان: )أمحد بن أيب رافع(. هتذيب األحكام )املشيخة(: 7)، الستبصار 

)املشيخة(: 308.
)7) الشهيد: »ابن داوود: )بفتح امليم(، وجعُله الصواب بعد أن حكى ما ذكره«.

)8) )ش( زيادة: »مهملة«.
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يكنّى: أبا عبد اهلل من ولد عبيد اهلل بن عازب أخي الباء بن عازب األنصارّي، 
أصله الكوفة، وسكن بغداد.

ثقة يف احلديث، صحيح العقيدة))).

الالم)))،  وتشديد  اجليم،  بضّم  ُجّلني-  بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  أمحد   ]25/90[
ورّي. وإسكان الياء املنّقطة حتتها نقطتان، والنون بعد الياء- الدُّ

أبو بكر، الوّراق.

كان من أصحابنا، ثقة يف حديثه، مسكوًنا إىل روايته.

روى عنه الَغضائرّي)3).

]26/91[ أمحد بن داوود بن سعيد الفزارّي

يكنّى: أبا حييى، اجلرجانـّي.

الرقم:  النجاشـّي،  الرقم: 96. وقريب منه يف رجال  الفهرست،  العاّلمة مأخوذ من  نقله  ما   (((
03). ثّم اعلم أّن النجاشـّي عنونه هكذا: »أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع بن عبيد بن عازب 

أخي الَباء بن عازب األنصارّي«. رجال النجاشـّي، الرقم: 03).
قال املحّقق التسرتّي: »قول النجاشـّي: )بن عبيد بن عازب( غلط، فكيف يمكن أن يكون بني   
هذا الذي معارص للمفيد وبني عبيد أخي الباء الصحايّب أبوان، فالصحيح تعبري الفهرست: 
له.  لعازب ول معنی  تابًعا  الباء( غلط؛ ألّنه ل يكون   )من ولد عبيد(؛ ولذلك قوله: )أخي 
ول يرّد علی تعبري الفهرست يشء. ويشكل أن يكون ما يف النجاشـّي من حتريف النسخة، إذ إّن 

اإليضاح الذي خمتّص بضبط ما فيه عّب مثله«. قاموس الرجال: )/367.
))) )عة(: زيادة: »املكسورة«.

)3) ما يف املتن مأخوذ مـّمـا يف الفهرست، الرقم: 97. ومثله يف رجال النجاشـّي، الرقم: 05)، إّل 
أّنه ليس فيه: »روی عنه ابن الغضائرّي«. وقريب منه يف رجال الطويّس، الرقم: 4)60. ثّم اعلم 

أّن املراد من ابن الغضائرّي هو احلسني بن عبيد اهلل كام رّصح به يف الفهرست دون ولده أمحد.
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العاّمة، ورزقه اهلل هذا))) األمر، وله كتٌب  كان من مجلة))) أصحاب احلديث من 
كثريٌة ذكرناها يف كتابنا الكبري، وصنّف يف الرّد عىل أهل احلشو كتًبا متعّددة)3).

]27/92[ أمحد بن حمّمد بن نوح

يكنّى: أبا العّباس، السريايّف.

سكن البرصة.

واسع الرواية، ثقة يف روايته، غري أّنه ُحِكَي عنه مذاهب فاسدة يف األصول، مثل 
القول بالرؤية وغريها)4).

))) )ح( مل ترد: »مجلة«. )عش، ش(: »محلة«. يف املصدر: »أجّلة«.
))) )عة( مل ترد: »هذا«. )م، ش(: »تعالی هذا«.

بعنوان: )أيب حييی  الرقم: 6)0). وقد ذكره   ،53( : الكّشّ مّما يف رجال  املتن مأخوذ  ما يف   (3(
اجلرجايّن( يف الرقم: 48))، فراجع.

)4) ما يف املتن مأخوذ من الفهرست، الرقم: 7)).
 .يف َمن مل يرِو عنهم الفهرست، ومثله يف رجال الشيخ العنوان مأخوذ من  أّن  ثّم اعلم   

رجال الطويّس، الرقم: 7)60.
إّل أّن عنوان النجاشـّي هكذا: »أمحد بن عيّل بن العّباس بن نوح السريايّف«. رجال النجاشـّي،   

الرقم: 09).
فالعاّلمة عنون ما يف الفهرست هنا، ثّم عنون ما يف رجال النجاشـّي يف موضع آخر. لحظ   

الرقم: 0))؛ فظاهره أّنام رجالن.
وكذا ظاهر ابن داوود؛ إذ عنون ما يف النجاشـّي يف القسم األّول، وما يف الفهرست يف القسم   

الثاين. رجال ابن داوود: 33، الرقم: 99، 4)4، الرقم: 43.
ورّصح بالتغاير املامقايّن. تنقيح املقال: 99/8. ولكن ل يمكن املساعدة عليه، فإّنه رّبام ينسب   
إىل أبيه، فيقال: )أمحد بن حمّمد(، وقد ينسب إىل جّده، فيقال: )أمحد بن نوح(، وقد ينسب إىل 
والد جّده األّول، فيقال: )أمحد بن عيّل(. وبذلك رّصح مجاعة. نقد الرجال: )/40)، الرقم: 

73)، منتهى املقال: )/345، الرقم: 49).=



(04

]28/93[ أمحد بن عائذ- بالذال املعجمة- أبو حبيب))) األمحيّس الَبَجلـّي، موىل.

=قال املحّقق التسرتّي: »مها مّتحدان قطًعا ونسبته احلقيقّي ليس كام يف النجاشـّي ول يف الفهرست،   
بل أمحد بن عيّل بن حمّمد بن أمحد بن العّباس بن نوح كام يشهد له خب الغيبة يف لعن العزاقرّي 

 
]الغيبة: 307[: قال ابن نوح أخبين جّدي حمّمد بن أمحد بن العّباس بن نوح.

أّما قول الشيخ: )حكي عنه مذاهب فاسدة يف األصول( فال يدّل علی التعّدد؛ إذ إّن الشيخ مل   
يلقه فحكي ذلك، والنجاشـّي كان لقيه، واستفاد منه و مل يَر يف آرائه فساًدا فسكت.

ويشهد لالحّتاد اقتصار النجاشـّي علی هذا، والفهرست علی ذاك«. قاموس الرجال: )/)53.  
قال  ولكن  بالرؤية  القول  مثل  األصــول،  يف  فاسدة  مذاهب  عنه  الشيخ  حكی  كان،  وكيفام   
األسرتآبادّي: »حكاية املذاهب الفاسدة كأّنا مل تصّح عنه، وإّل مل تف عىل النجاشـّي، وهلذا مل 

يذكر شيًئا منها، ومل ينّبه عليها«. منهج املقال: )/04).
وعّلق عليه الوحيد بقوله: »األمر كام قال، فإّن النجاشـّي مع الترصيح بقوله: )هو أستاذنا وشيخنا    
ومن استفدنا منه(، الداّل عىل معارشته معه وخلطته به وكونه عنده مّدة واشتغاله عنده بالدرس 
والستفادة، واملشري إىل كونه مفيًدا جلامعة مرجًعا هلم، فإّنه مع ذلك عّظمه غاية التعظيم كام مّر، 
ومل يرش إىل فساد يف عقيدته أو حزازة يف رأيه، وهذا ينادي عىل عدم صّحتها عنه، ويؤّيده كثرة 
استناد َمن هو من األعاظم إىل قوله والبناء عىل أمره ورأيه، وأّن الشيخ وّثقه يف رجاله يف َمن مل 
يرِو عنهم من دون إشارٍة إليها، مع أّنه رّبام يظهر من الفهرست عدم ثبوت احلكاية عنه مع 

أّنا نقول: التوثيق معلوم ثابت، واحلكاية عن حاٍك غري معلوم، فلم يثبت بذلك جرح.
وقال جّدي: )الظاهر أّن احلاكني رأوا يف كتبه هذه األخبار بدون التأويل فنسبوها إىل اعتقاده،   

كام رّصح مجاعة عن مجاعة من القّميني هذه العتقادات جلمعها يف كتبهم(.
غري  يف  املخالفة  أّن  املحّدثني  أساطني  وسرية  املتقّدمني  أصحابنا  كلامت  من  يل  ظهر  واّلــذي   
باحلقيقة  كالتجسيم  الدين  رضوري  إنكار  يستلزم  أْن  إّل  الفسق،  يوجب  ل  اخلمسة   األصول 
ألّنه  فال؛  معهام  ل  هبا  القول  وأّما  اإلنعكاس،  أو  بالنطباع  بالرؤية  القول  وكذا  بالتسمية،   ل 

ل يبعد محلها عىل إرادة اليقني التاّم والنكشاف العلمّي.
وباجلملة أكثر األجّلة ليسوا بخالصني عن أمثال ما أرشنا إليه. ومن هذا يظهر التأّمل يف ثبوت   
الغلّو وفساد املذهب بمجّرد رمي علامء الرجال إليهام من دون ظهور احلال، كام أرشنا إليه يف 

الفوائد«. تعليقة عىل منهج املقال: 79-78.
الرقم: 46)؛=  النجاشـّي،  ابن حبيب«. لحظ: رجال  »النجاشـّي وابن داوود:   :الشهيد  (((
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ل))). ثقة، كان صحب أبا خدجية سامل بن مكرم، وأخذ عنه وُعرف به، وكان حالَّ

: قال حمّمد بن مسعود: سألت أبا احلسن علـّي بن احلسن بن فضال  قال))) الكّشّ
عن أمحد بن عائذ كيف هو؟ فقال: صالح كان يسكن)3) بغداد، وقال أبو احلسن: أنا مل 

ألَقه)4).

]29/94[ أمحد بن إبراهيم، أبو حامد، املراغّي.

روى الكّشّ عن عيّل بن حمّمد بن قتيبة، قال: حّدثني أبو حامد أمحد بن إبراهيم 
املراغّي، قال: كتب أبو جعفر حمّمد بن أمحد بن جعفر القّمّي العّطار وليس له ثالث)5) 
عىل  »وقفت  فخرج:   ،الناحية لصاحب  يصفنا  األصل  من  القرب  يف  األرض   يف 
ما وصفت به أبا حامد أعّزه اهلل بطاعته)6) وفهمت ما هو عليه، تـّمم اهلل ذلك له بإحسنه)7)، 

ول أخاله)8) من تفّضله عليه، وكان اهلل ولّيه، وعليه)9) أكثر السالم وأخّصه«)0)).

أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ قال  وكذا  بل  أقول:   .8( الرقم:   ،(9 داوود:  ابن  =رجال 
الصادق. رجال الطويّس، الرقم: 0)7).
))) إلی هنا من رجال النجاشـّي، الرقم: 46).

))) )عة(: »وقال«.
)3) )ع(: »سكن«.

.36( : )4) رجال الكّشّ
)5) البهائّي: »قال: )ليس له ثالث( و مل يقل ثان، كام هو دأب التعريف؛ تأّدًبا حلال املخاطب«.

قاموس  ثان(.  له  )وليس  حمّرف  ثالث(  له  )وليس  قوله:  أّن  »الظاهر  التسرتّي:  املحّقق  قال   
الرجال: )/366.

)6) )ع(: »لطاعته«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)7) )عة(: »بإحسانه«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)8) )ش( زيادة: »اهلل«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)9) ليس يف املصدر:»وعليه«

ـّي: 534، الرقم: 9)0). )0)) رجال الكّشّ



(06

]30/95[ أمحد بن محزة

روى الكّشّ عن محدويه، عن أشياخه قال: كان يف عداد الوزراء)))،

وهذا ل يثبت))) به عندي عدالته)3).

]31/96[ أمحد بن إبراهيم

املعروف بعالن- بالعني غري املعجمة- الُكلينّي)4)- مضموم الكاف خمّفف الالم- 
منسوب إىل كلني قرية من)5) الرّي.

خيِّـٌر، فاضٌل، من أهل الرّي)6)و)7).
]32/97[ أمحد بن عيسى بن جعفر العلوّي العمرّي)8(

ثقة، من أصحاب العيايّش)9).

]33/98[ أمحد بن أيب عوف

يكنّى: أبا عوف، من أهل بخارى، ل بأَس به)0)).

: 564، الرقم: 065). ))) رجال الكّشّ
))) )ش(: »ل تثبت«.

وحينئٍذ  أقرب.  الذّم  إىل  يكن  مل  إن  العدالة،  عن  فضاًل  مدًحا،  يقتيض  ل  »هذا   :الشهيد  (3( 
فال وجَه إلدراجه يف هذا القسم«.

)4) الشهيد: »يف نسخة معتبة من كتاب الرجال للشيخ: )الُكلِّينّي( بتشديد الالم املكسورة«.
)5) )ب(: »من قری«.

)6) )م، ش، هـ، س(: »الدين«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)7) ما نقله العاّلمة من رجال الطوسـّي، الرقم: 0)59.

)8) نسبة إىل عمر األطرف ابن أمري املؤمنني. التعليقة عىل أصول الكايف للمريداماد: 366.
)9) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 6)59.

)0)) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 5936.
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غري  والسني  املفتوحة،  بالنون  النسوّي)1(،  عيسى  بن  حمّمد  بن  أمحد   ]34/99[
املعجمة املفتوحة.

يكنّى: أبا احلسن.

روى عن))) حمّمد بن العالء بشرياز وكان أديًبا فاضاًل بالتوقيع)3) الذي خرج يف 
.(5((4(سنة إحدى وثامنني ومائتني يف الصالة عىل النبّي حمّمد

]35/100[ أمحد بن عّل البلخّي

الرجل الصالح، أجاز للتلعكبّي)6)و)7).

]36/101[ أمحد بن إسامعيل الفقيه

صاحب كتاب اإلمامة)8).

)القرسّي(  أيًضا:  داوود  ابن  للشيخ وكتاب  الرجال  »النرسّي«.الشهيد: »يف كتاب  ))) )ب(: 
بالقاف والسني املهملة والراء املهملة بدل )النسوّي(«.

البهائّي: »يف كتاب الرجال للشيخ وكتاب ابن داوود بالقاف والسني املهملة والراء«. لحظ:   
رجال الطويّس، الرقم: )598، رجال ابن داوود: 44، الرقم: 9)).

))) يف املصدر زيادة: »أيب جعفر«.
التوقيع بغري ياء ]كذا، والظاهر: باء[«.  )3) قال احلائرّي: »ل أعرف له معنى صالـًحا. ولو كان 

منتهى املقال: )/343.
)4) )عة( مل ترد: »حمّمد«.

)5) الشهيد: »هذه عبارة الشيخ أيب جعفر يف كتاب الرجال وأشار إلی ما خرج من اجلهة املقّدسة يف 
كيفية الصالة علی النبّي فإّنه تضّمن مدحه«. رجال الطويّس، الرقم: )598، وفيه: »القرسّي«.
 ،3( داوود:  ابن  ورجال  املصدر  يف  ملا  موافق  أثبتناه  وما  »التلعكبّي«.  ح(:  هـ،  عش،  )ع،   (6(

الرقم: 95.
)7) ما نقله العاّلمة من رجال الطوسـّي، الرقم: 5968.

)8) رجال الطوسـّي، الرقم: 5969. وفيه: »أمحد بن إسامعيل الفقيه، صاحب كتاب اإلمامة من= 
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]37/102[ أمحد بن زياد بن جعفر اهلمذايّن- بالذال املعجمة- كان رجاًل ثقًة، 
.(((((دّينًا فاضاًل

]38/103[ أمحد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي

له مكاتبٌة))).

]39/104[ أمحد بن حمّمد بن عبيد اهلل)3( األشعرّي القّمّي

.(4(شيخ من أصحابنا، ثقة، روى عن أيب احلسن الثالث

=تصنيف عيّل بن حمّمد اجلعفرّي، روى عنه التلعكبّي إجازة«.
من  اإلمامة  كتاب  »صاحب  رجاله:  يف  الشيخ  قول  معنى  أّن  »الظاهر  التسرتّي:  املحّقق  قال   
احلّداد:  بن حمّمد  عيّل  قوله يف  نظري  عيّل،  لكتاب  الراوي  أّنه  اجلعفرّي«  بن حمّمد  عيّل  تصنيف 
»صاحب كتب الفضل بن شاذان« وإذ إّنه مل يكن مصنًّفا مل يعنونه ]يف[ الفهرست والنجاشـّي؛ 

ألّن موضوعهام من كان ذا كتاٍب«. قاموس الرجال: )/)40.
))) ما أفاده العاّلمة مأخوذ من كامل الدين: )/369.

))) هذا مأخوذ مّما قاله النجاشـّي يف أخيه حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر. لحظ: رجال النجاشـّي، 
الرقم: 949.

)3) اخلراسانـّي: »]الصحيح:[ عبيد اهلل«.
الشيخ يف رجاله يف أصحاب  قال  إّنه  ثّم  الرقم: 90)،  النجاشـّي،  )4) هذا مأخوذ من رجال 

اجلواد: »أمحد بن حمّمد بن عبيد اهلل األشعرّي«. رجال الطويّس، الرقم: 0)55.
القّمّي األشعرّي«. رجال الطويّس،  وقال فيه مّرة أخری: »أمحد بن حمّمد بن عبيد )عبيد اهلل(   

الرقم: 9)55.
رجال  قّمّي«.  األشعرّي،  اهلل  عبيد  بن  حمّمد  بن  »أمحد   :اجلواد أصحاب  يف  البقّي  وقال   

البقّي: 57.
قال املحّقق التسرتّي: »الظاهر صّحة ما يف رجال الشيخ يف عّده من أصحاب اجلواد لتصديق   
الرجال:  قاموس   .»اهلادي أصحاب  من  كونه  من  النجاشـّي  به  تفّرد  ما  دون  له  البقّي 

)/))6، الرقم: 560.
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الواو  بعد  املهملة  بالدال  األودّي-  حكيم)1(  بن  ييى  بن  أمحد   ]40/105[
الساكنة- الصويّف، كويّف، أبو جعفر، ابن أخي ذبيان، بالذال املعجمة، بعدها باء منّقطة 

حتتها نقطة ساكنة، ثقة))).

ْيَقل، أبو جعفر، كويّف. ]41/106[ أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد الصَّ

ثقة، من أصحابنا، وجّده عمر بن يزيد بّياع السابرّي، روى)3) عن أيب عبد اهلل وأيب 
.(4(احلسن

]42/107[ أمحد بن عّل بن احلسن بن شاذان، أبو العّباس، القايض)5)، القّمّي.

شيخنا الفقيه)6) حسن املعرفة)7).

بابن  املعروف  احلسن،  أبو  موسى،  بن  عمران  بن  حمّمد  بن  أمحد   ]43/108[
اجلُنْدّي، باجليم املضمومة قبل النون.

))) )ب: حكم. عة(: »احلكيم«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 95).

)3) أي )عمر بن يزيد(، ل )أمحد(.
)4) رجال النجاشـّي، الرقم: 00). ولحظ أيًضا: خالصة األقوال، الرقم: 686.

)5) )ج، ب ل(: »الفامي«. و هو موافق ملا يف املصدر. وأّما ما أثبتناه فموافق ملا يف رجال ابن داوود: 
33، الرقم: 96.

الشهيد: »كذا يف نسختني، ويف كتاب ابن داوود أيًضا. ويف اإليضاح: )الفامي( بالفاء وامليم   
بعد األلف. وكذا بخطِّ ابن طاووس يف كتاب النجاشـّي«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 63، 

رجال ابن داوود: 33، الرقم: 96.
)6) )عة( مل ترد: »شيخنا الفقيه«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)7) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 04).
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قال النجايّش: إّنه أستاذنا))) أحلقنا بالشيوخ يف زمانه)))و)3).

ا يف تعديله)4). وليس هذا نصًّ

]44/109[ أمحد بن حمّمد بن أمحد

أبو عيّل، اجلرجايّن)5). نزيل مرص.

كان ثقًة يف حديثه، ورًعا ل ُيطعن عليه)6).

]45/110[ أمحد بن عّل بن العّباس بن نوح السريافـّي

نزيل البرصة.

كان ثقًة يف حديثه، متقنًا ملا يرويه، فقيًها بصرًيا باحلديث والرواة)7).

))) )س، عش(: »أستادنا«.
))) قال السّيد األبطحّي: »املراد باإلحلاق بالشيوخ يف زمانه إّما جعله من مشايخ احلديث، وهذا 
بعيد، أو جعله املاتن ]أي النجاشـّي[ قرينًا مع شيوخ زمانه بكثرة علمه وتوّفر ما استفاده منه، أو 
ألجل علّو اإلسناد به إذ برواية النجاشـّي عن ابن اجلندي يصري يف طبقة مشايخ النجاشـّي الذين 

رووا عن ابن اجلندي وسائر املشايخ«. هتذيب املقال: )/30.
)3) رجال النجاشـّي، الرقم: 06).

)4) ثّم إّن الشيخ أثبته بعنوان: »أمحد بن حمّمد بن عمر بن موسى بن اجلّراح«. الفهرست، الرقم: 
98، فاختلف الشيخ النجاشـّي يف جّده، فالشيخ ضبطه: )عمر( والنجاشـّي: )عمران(. قال 
 ،4( داوود:  ابن  رجال  أصّح«.  وعمر  موسى،  بن  عمران  ابن  يقول:  من  »منهم  داوود:  ابن 

الرقم: 6)). إّل أّن قول النجاشـّي مؤّيد بام يف تاريخ بغداد.
)5) الشهيد: يف اإليضاح: )اجلرجرائّي(. كذا يف كتاب ابن داوود، وبخطِّ ابن طاووس يف كتاب 

النجاشـّي«.
)6) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 08).

)7) )م، عة(: »الرواية«.



(((

قال النجايّش: هو أستاذنا وشيخنا، وَمن استفدنا منه))).

]46/111[ أمحد بن حمّمد بن أمحد بن َطْرخان الكِنْدّي، أبو احلسني، اجلرجايّن)))، 
الكاتب.

ثقة، صحيح السامع)3).

]47/112[ أمحد بن عبد الواحد بن أمحد البّزاز- بالزاي قبل األلف وبعده- أبو 
عبد اهلل.

قال النجايّش: كان شيخنا)4) املعروف بابن ُعْبدون)5)و)6).

قال الشيخ الطويّس: أمحد بن ُعْبدون)7) ُيعرف بـ)ابن احلارش()8)و)9).

والشني  املضمومة،  املعجمة  بالغني  الُغْمشايّن)10(-  ِرْزق  بن  أمحد   ]48/113[

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 09). ولحظ أيًضا: خالصة األقوال، الرقم: 
)9. ففي هامشه ذكرنا ما يرتبط باملقام.

))) اخلراسانـّي: »الصحيح: )اجلرجرائّي(، بلدة من أعامل النهروان«.
أقول: أثبته النجاشـّي: )اجلرجرائّي(. رجال النجاشـّي، الرقم: ))). وهو موافق ملا يف إيضاح   

الشتباه، الرقم: 66.
)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))).

)4) البهائّي: »كام هو شيخ النجاشـّي فهو شيخ الشيخ الطوسـّي«. 
)5) البهائّي: »عبدون بضّم العني، قاله يف اإليضاح«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 67.

)6) رجال النجاشـّي، الرقم: ))).
الطوسـّي،  رجال  احلارش«.  بابن  املعروف  عبدون  بن  »أمحد  املصدر:  ويف  »و«.  زيادة:  )عة(   (7(

الرقم: 5988.
)8) الشهيد: »باحلاء املهملة والشني املعجمة«.

)9) رجال الطوسـّي، الرقم: 5988.
)0)) أثبته الشيخ: »أمحد بن رزق العمشانـّي«. الفهرست، الرقم: 06).



(((

، ثقٌة))). املعجمة، والنون بعد األلف- بجلـيٌّ

اجلُْعفّي،  احلسن،  أبو  املعجمة-  والضاد  بالنون  النَّض-  بن  أمحد   ]49/114[
موىل، كوّفـي، ثقة))).

]50/115[ أمحد بن عمر بن أيب شعبة احللبّي)3(

ثقة.

روى عن أيب احلسن الرضا)4)، وعن أبيه من قبل، وهو ابن عّم عبيد اهلل، وعبد 
األعىل، وعمران وحمّمد احللبّيني، روى أبوهم عن أيب عبد اهلل، وكانوا ثقات)5)و)6).

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 43).
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 44). وأّما الشيخ فذكره يف فهرسته إّل أّنه 

مل يوّثقه. الفهرست، الرقم: )0).
)3) وقع يف بعض األسانيد بعنوان )أمحد احللبّي(. لحظ: الكايف: 434/4، ح5. 

)4) لحظ: من ل حيرضه الفقيه: 3/)0)، ح5)34.
ثّم إّنه روی يف بعض األسانيد عن الصادق. األمايل )للصدوق(: 89)، ح8، ثواب األعامل:   
األحكام:  هتذيب  لحظ:  تغلب.  بن  كأبان   الصادق حياة  يف  مات  عّمن  روی  بل   .(30

)/99)، ح)6.
إّل أّن ذلك ل يمكن األخذ به، كام أوضحنا ذلك فيام يرتبط يف املقام يف تعليقاتنا املبسوطة علی   

وسائل الشيعة.
)5) األوىل أن يكتب )ثقاًتا( عىل النصب عىل أّنه خب كان، وقد يتوّهم بعضهم أّنه مجع مؤّنث سامل، 

وهو ليس كذلك. د. عيّل األعرجّي.
 : )6) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 45)، وانظر: رجال الكّشّ

.597
قال القهبائـّي: »صدر الرواية عن الرضا وعجزها عن اجلواد، فالسهو يف أحدمها«.   

جممع الرجال: )/)3).
إّل أّن املحّقق التسرتّي قال: »كون ذلك حمّرًفا والصواب: »فقال: قال أبو جعفر« أي: فقال:=   
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]51/116[ أمحد بن عبد اهلل بن عيسى بن َمْصَقلة بن سعد القّمّي األشعرّي، ثقة.

.(((له نسخة عن أيب جعفر الثاين

]52/117[ أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجّل

ثقة))).

]53/118[ أمحد بن عّل بن أمحد بن العّباس بن حمّمد بن عبد اهلل بن إبراهيم بن 
حمّمد بن عبد اهلل بن النجايّش

الذي ويل األهواز)3) وكتب إىل أيب عبد اهلل يسأله، وكتب إليه رسالة عبد اهلل بن 
النجايّش املعروفة)4).

=الرضا قال: الباقر«. قاموس الرجال: )/540.
الباقر: »أمحد بن عمران احللبّي«. رجال الطويّس:  ثّم قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب   

6))، الرقم: 74)).
قال السّيد اخلوئّي:»أمحد هذا ل يكون ابن عمران بن عيّل بن أيب شعبة احللبّي جزًما، فإّن عمران   
ابن عيّل بن أيب شعبة من أصحاب الصادق كام يف رجال الشيخ، بل مقتىض كالم النجاشـّي 
يف أمحد بن عمر بن أيب شعبة:أّن عيّل بن أيب شعبة والد عمران، روى عن الصادق، فمع ذلك 
كيف يمكن أن يكون ابن ابنه من أصحاب الباقر؟! إذن هو شخص آخر جمهول، مل يظهر أّنه 

من آل أيب شعبة«. معجم رجال احلديث: )/95)، الرقم: 739.
ولكن قال السّيد بحر العلوم:»الظاهر أّن هذا هو أمحد بن عمر. والزيادة سهو من القلم. وهو   
من أصحاب أيب جعفر الثاين، ل األّول. ومنشأ الشبهة اشرتاك الكنية وانرصافها عند اإلطالق 

إىل الباقر«. الفوائد الرجالّية: )/8)). ومثله يف طرائف املقال: )/)40.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )5).

))) ذكره النجاشـّي ووّثقه يف ترمجة ابنه احلسن بن أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجلـّي. لحظ: رجال 
النجاشـّي، الرقم: )5).

)3) الكالم يف جّده عبد اهلل النجاشـّي.
)4) والرسالة مطبوعة حمّققة مّرات عّدة.
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وكان أمحد يكنّى: أبا العّباس)))، ثقة، معتمد عليه عندي.

ُأخر  كتب  وله  كثرية،  أشياء  وغريه  هذا،  كتابنا  يف  منه)))  نقلنا  الرجال  كتاب  له 
ذكرناها يف الكتاب الكبري.

وتويّف أبو العّباس أمحد بمطري آباد)3) يف مجادى األولی)4) سنة مخسني وأربعامئة، 
وكان مولده يف صفر سنة اثنتني وسبعني وثالثامئة.

))) التسرتّي: »الظاهر أّنه أذا ذكر املصنّف بعد توثيق ونحوه: »ذكر ذلك أبو العّباس« أو نحو هذه 
ابن  إّما  النجاشـّي، و هو  العّباس الذي حيكي عنه  أبا  العّباس هذا، وإّنام أراد  أبا  العبارة مل يرد 

املتقّدم عن قريب أو ابن عقدة«. 
))) )س ل(: »عنه«.

)3) )س، م(: »بمطرآباد«. )ح، ش، ت، ع(: »بمطري آباذ«.
)4) )ت، هـ، ش، م(: »األّول«.
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الباب الثامن: اأبان

)ثلثة رجال()1(

]1/119[ أبان بن تغلب- بالتاء املنّقطة فوقها نقطتان املفتوحة، والغني املعجمة 
الياء  الـُجَرْيرّي، باجليم املضمومة، والراء قبل  البكرّي  بن َرباح)2( بن سعيد  الساكنة- 

املنّقطة حتتها نقطتان وبعدها.

بن  ُعكاشة)6)  بن  َثْعَلبة  بن  َقْيس)5)  بن  ُضَبْيعة)4)  بن  عباد)3)  بن  ُجَرْير  بني   موىل 
.َصْعب بن عيّل بن بكر بن وائل

))) البهائّي: »نعم ما فعل العاّلمة، إذ مل يذكر )أبان بن حمّمد( يف هذا الباب، فإّنه هو السندّي بن 
حمّمد يف حرف األلف، والسندّي بن حمّمد يف حرف السني، ووّثق الثاين دون األّول«.

))) )م، ح، عة(: »رياح«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 7، الفهرست، الرقم: 
.6(

الراء  أثبتناه. قال السمعانـّي: »الـُجَرْيرّي بضّم اجليم وفتح  )3) )م، عة(: »عبادة«. والصواب ما 
األوىل وسكون الياء املنقوطة باثنتني من حتتها بعدها راء أخرى، هذه النسبة إىل جرير بن عباد 
أخي احلارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن عيّل بن بكر بن وائل«. 

األنساب: )/53.
)4) الشهيد: »ُضبيعة بضّم الضاد املعجمة وبعدها باء منّقطة حتتها نقطة، مصّغًرا، ذكره املصنّف 

يف إيضاح الشتباه«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 3.
)5) )عة(: »قيص«. والصواب ما أثبتناه. لحظ: اهلامش السابق.

بأيدينا. لحظ:  التي  أثبتناه موافق جلميع املصادر  أّن ما  إّل  )6) )عة(: »عكابة«. وهو الصواب، 
اهلامش السابق. 
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ثقة، جليل القدر، عظيم املنزلة يف أصحابنا.

روى  وقــدم)))،   ،(((اهلل عبد  وأبا  جعفر،  وأبا  احلسني،  بن  عيّل  حمّمد  أبا  لقي 
عنهم)3).

وقال له الباقر: »اجلس يف مسجد)4) املدينة واْفِت الناس، فإّنـي ُأحّب أن ُيرى 
يف شيعتي مثُلك«.

لقد  »َأَما واهلل  نعيه:  أتاه  لـاّم   الصادق فقال)5)   .أيب عبد اهلل ومات يف حياة 
أوجع قلبي موت أبان«.

ومات يف سنة إحدى وأربعني ومائة)6).

))) البهائّي: »وروی عن الصادق ثالثني ألف حديث، قاله ابن داوود و غريه«. لحظ: رجال 
ابن داوود: 9-0)، الرقم: 4، رجال النجاشـّي، الرقم 7.

قّدموه علی  أثبتناه. قال يف إيضاحه يف هامش )ش(: »أي  ما  الصواب  ))) )عة(: »وقد«. ولعّل 
غريه«، الظاهر كام سيأيت يف هامش الصفحة الالحقة أّن أصلهام »له عندهم حظوة وقدم، وروى 

) ّ عنهم«، فسقط ما سقط من املصنِّف أو من النّساخ، فالِحظ. )أمحد احِليلِّ
البهائّي: »من غري تشديد، وهو األصّح«.  

الكايف: 4/)))، ح8، 36/6)، ح3، من ل حيرضه  السّجاد قليلة. لحظ:  )3) روايته عن 
أنموذًجا من رواياته عن  الرشائع: )/)3)، ح7، ولحظ  الفقيه: 04/4)، ح5473، علل 
الباقر يف: الكايف: )/70، ح8، )/)35، ح8، 7/4))، ح4، 540/4، ح)، 568/5، 
الكايف: )/)3، ح8،  املثال لحظ:  الصادق فكثرية. وعلی سبيل  ح54، وأّما روايته عن 
)/57، ح5)، )/77)، ح4، )/09)، ح5؛، )/97)، ح8، )/340، ح7)؛ )/430، 

ح88.
)4) ) م، ح، ش(: »جملس«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 7، الفهرست، الرقم: 

.6(
)5) )عة(: »وقال«.

 )6) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: )6، وفيه: »لقي أبا حمّمد علـّي بن احلسني وأبا جعفر وأبا= 
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وروي أّن الصادق قال له: يا أبان، ناظر أهل املدينة فإيّن أحّب أن يكون مثلك 
من روايت ورجايل))).

]2/120[ أبان بن عمر األسدّي

َخَتن آل ميثم بن حييى التاّمر، شيٌخ من أصحابنا، ثقة))).

]3/121[ أبان بن عثامن األمحر)3(

: قال حمّمد بن مسعود: حّدثني عيّل بن احلسن بن فّضال، قال: كان  قال الكّشّ
أبان بن عثامن من الناووسّية)4)، وكان موىل لبجيلة)5) وكان يسكن)6) الكوفة)7).

النجاشـّي،  رجال  يف  منه  وقريب  وقدم«.  حظوة  عندهم  له  وكانت  عنهم،  وروى  اهلل  =عبد 
الرقم: 7، وفيه كام يف الفهرست.

))) نقل الكّشّ قريًبا منه وفيه: »جالِْس أهَل املدينة؛ فإيّن أحّب أن يروا يف شيعتنا مثلك«. رجال 
330 : الكّشّ

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 0).
)3) وقد وقع يف أسانيد بعض األخبار بعنوان: )أبان األمحر(، أو )أبان األمحرّي(. الكايف: )/)4، 
ح4، )/64، ح4، )/339، ح6، )/494، ح7)، من ل حيرضه الفقيه: 63/4)، ح5370.
)4) قال املحّقق األردبيلـّي: »يف كتاب الكّشّ الذي عندي )كان قادسيًّا(، أي من القادسّية«. جممع 

الفائدة: 3/9)3، ومثله يف حاشية الوسيط علی ما نقله احلائرّي منتهى املقال: )/38).
قال السّيد اخلوئّي: »الظاهر أّن الصحيح هو األخري، وقد حّرف وكتب: »وكان من الناووسّية«،   
وزيد يف التحريف، فجمع بني األمرين يف النسخة املطبوعة من الختيار. ويدّل عىل ما ذكرناه 
يكون  أن  يمكن  أيب احلسن. ومعه كيف  أبان روى عن  أّن  والشيخ عىل  النجاشـّي  شهادة 
املهدّي  إّنه حّي مل يمت، وهو  الذين وقفوا عىل أيب عبد اهلل، وقالوا:  الناووسّية؟ وهم  من 

املوعود«. معجم رجال احلديث: )/46)، الرقم: 37.
)5) )ع(: »بجيلة«.

)6) )ع، ح(: »سكن«.
البرصة، وكان موىل=  أبان من أهل  الرقم: 660. ونّصه هكذا: »كان   ،35( : الكّشّ )7) رجال 
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: إّن العصابة أمجعت))) عىل تصحيح ما يصّح عن أبان بن  ثّم قال أبو عمرو الكّشّ
عثامن واإلقرار له بالفقه)))و)3).

واألقرب عندي قبول روايته)4)، وإن كان فاسد املذهب لإلمجاع املذكور.

=بجيلة، و كان يسكن الكوفة، وكان من الناووسّية«.
))) ) ت، س(: »اجتمعت«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

))) البهائّي: »السّتة التي أمجعت العصابة علی تصديقهم هم: مجيل بن دّراج، وعبداهلل بن مسكان، 
وعبداهلل بن بكري، ومّحاد بن عيسی، ومّحاد بن عثامن، وأبان بن عثامن هذا«. 

.375 : )3) رجال الكّشّ
)4) الشهيد: »قال اإلمام فخر املحّققني ولد املصنِّف: سألت والدي عنه؟ فقال: األقرب 
 ،]6 ]احلجرات:  َفَتَبيَّنُوا﴾  بِنََبإٍ  ٰفاِسٌق  ٰجاَءُكْم  ﴿إِْن  تعاىل:  لقوله  روايته؛  قبول  عدم   عندي 

ول فِسق أعظم من عدم اإليامن«.
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الباب التا�صع: اأُبّي

)أربعة رجال(

]1/122[ ُأبـّي بن ثابت- بالثاء املنّقطة فوقها ثالث نقط- بن الـُمنِْذر بن حرام)))، 
أخو حّسان بن ثابت.

شهد بدًرا وُأحًدا)))و)3).

]2/123[ ُأبـّي بن كعب

بينه   اهلل رســوُل  آخــى  الــوحــي،  يكتب  ــان  وك السبعني،  مع  العقبة  شهد 

))) )س، ش(: »خزام«. )م، عش، عة(: »حزام«. وما أثبتناه هو الصواب كام يف املصدر. قال ابن 
سعد: »أيب بن ثابت بن املنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 

النّجار«. الطبقات الكبى: 504/3. ومثله يف الثقات: 5/3، أسد الغابة: )/47.
الشهيد: »يف بعض النسخ: )حرام( باملهملتني خمّفًفا، مكسوَر احلاء. ويف بعضها هبام مشّدًدا،   
مفتوَح احلاء. ويف بعضها باحلاء املهملة والزاي املعجمة خمّفًفا. ويف اخلالصة كتب هبذه الصورة: 

حزام«. 
))) قال املحّقق التسرتّي: قوهلم: »فالن شهد بدًرا وُأحًدا« بل »والعقبة« ل أثَر له مع عدم إحراز 
إمامّيته، فكثري من املنافقني شهدوا بدًرا وُأحًدا، وبعضهم العقبة أيًضا. فقالوا يف معتب بن قشري 
الروايّس: شهد العقبة وبدًرا و ُأحًدا، مع أّنم قالوا: أّنه الذي قال يف ُأحد )لو كان لنا من األمر 
ُقتلنا هاهنا( فعنوان اخلالصة أليُّب بن ثابت وأنس بن معاذ يف القسم األّول من كتابه  يشء ما 

لقول الشيخ يف كلِّ منهام: شهد بدًرا و ُأحًدا يف غري حملِّه«. قاموس الرجال: )/77
)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 3).
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لرسول  وبايع  الثانية،  والعقبة  بدًرا  شهد  نفيل،  بن  عمرو)))  بن  زيد  بن  سعيد   وبني 
.(((اهلل

]3/124[ ُأيّب بن عامرة)3( األنصارّي)4(

صىّل مع النبّي القبلتني)5)و)6).

]4/125[ ُأيّب بن قيس

ُقتل يوم صّفني)7).

الرجالّية.  املصادر  يف  هكذا  املعنون  ألّنه  أثبتناه؛  ما  والصواب  »عمر«.  عش(:  ع،  ش،  )م،   (((
لحظ: الطبقات الكبى: 379/3. ثّم إّن مواخاة النبّي بني ُأيّب وبني سعيد بن زيد ل خيلو 
من غرابة. فعن عبد اهلل بن أيب بكر بن حمّمد بن عمرو بن حزم قال: لـاّم هاجر سعيد بن زيد إىل 
املدينة نزل عىل رفاعة بن عبد املنذر أخي أيب لبابة، وعن عبد امللك بن زيد من ولد سعيد بن 
الكبى:  الطبقات  مالك.  بن  زيد ورافع  بن  قال: آخى رسول اهلل بني سعيد  أبيه  زيد عن 

.38(/3
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 5).

)3) الشهيد: »يف كتاب ابن داوود: ِعامرة بكرس العني وضبط كتاب الشيخ«. رجال ابن داوود: 
))، الرقم: 46، وفيه: »ُأيّب بن عامر«.

)4) )عة(: »أنصارّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
إّل  معه  يصيّل  ل  ممكنة  زمــان  يف  النبّي  مع  صّلی  أّنــه  العبارة  هذه  من  ــراد  »امل  :البهائّي  (5(

أمرياملؤمنني وقليل من الصحابة؛ ألّنه كان مبدأ اإلسالم«.
)6) ما نقله العاّلمة من رجال الطوسـّي، الرقم: 7).

)7) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 475.
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الباب العا�صر: اأن�س

)ثلثة رجال(

]1/126[ أنس بن احلارث

.(((ُقتل مع احلسني

]2/127[ أنس بن معاذ بن أنس بن قيس األنصارّي

شهد بدًرا، وُأحًدا))).

والضاد  املــكــســورة،  املعجمة  غــري  بالعني  ــاض)3(،  ــي ِع بــن  أنــس   ]3/128[ 
املعجمة)4).

كنانة،  بن  مناة)5)  عبد  بن  بكر  بن  ليث  بني  من  عريّب،  الليثّي،  َضْمرة،  أبا  يكنّى: 
مديّن.

))) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 9.
))) ما نقله العاّلمة من رجال الطوسـّي، الرقم: )).
)3) الشهيد: »يروى علـّي بن إبراهيم عن أبيه عنه«.

)4) )عش، ع، ح( مل ترد: » والضاد املعجمة «.
)5) )عة(: »مناف«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 69). قال ابن األثري: »الليثّي 
بفتح الالم وسكون الياء ويف آخرها ثاء مثّلثة هذه النسبة إىل ليث بن كنانة وإىل ليث بن بكر بن 

عبد مناة«. اللباب يف هتذيب األنساب: 37/3).



(((

ثقة، صحيح احلديث))).

))) ما نقله العاّلمة من رجال النجاشـّي، الرقم: 69). وقريب منه يف الفهرست، الرقم: 4))، 
وليس فيه: »بن عبد مناة بن كنانة«.
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الباب احلادي ع�صر: اإليا�س

)رجلن(

]1/129[ إلياس بن عمرو الَبَجلـّي

شيخ من أصحاب أيب عبد اهلل، متحّقق هبذا األمر، وهو جّد احلسن بن عيّل بن 
بنت إلياس)))و))).

]2/130[ إلياس الصريفـّي

.(3(من أصحاب الرضا ، خرّيٌ

النجاشـّي،  ما يف رجال  ملوافقته مع  الصواب؛  أثبتناه هو  ما  أّن  والظاهر  »ثقة«،  زيادة:  ))) )عة( 
الرقم: )7).

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )7).
 :يف رجاله يف أصحاب الصادق 3) مل نجد هذا العنوان يف املصادر الرجالّية، ولكن قال الشيخ(

»إلياس بن عمرو الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: ))9).
قال السّيد التفريّش: »اّلذي خيطر ببايل أّن إلياس الصرييّف ليس إّل إلياس بن عمرو الَبَجيّل اّلذي   
ذكر أّنه من أصحاب الصادق، وما ذكره العاّلمة من أّن إلياس الصرييّف خرّيٌ من أصحاب 
الرضا ليس يف كتب الرجال أصاًل، وكان منشأه أّن النجاشـّي لـاّم قال يف ذكر احلسن بن عيّل 
الوّشاء: إّن احلسن بن عيّل الوّشاء بجيّل، كويّف، قال أبو عمرو: يكنّى: )بأيب حمّمد الوّشاء(، وهو 
ابن بنت إلياس الصرييّف، خّزاز، من أصحاب الرضا، ويف النسخة اّلتي كانت عند العاّلمة 
خرّي  الصرييّف  إلياس  أّن  منه  فاستخرج  ذكره،  كام  )َخرّيان(،  اخلّزاز:  موضع  يف  النجاشـّي  من 
أيًضا: معجم رجال  الرقم: 593. ولحظ  الرجال: )/45)،  نقد   .»الرضا من أصحاب 

احلديث: 4/)4)، الرقم: 537).
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الباب الثاين ع�صر: اأ�صامة

)رجلن(

]1/131[ أسامة بن زيد

: روي أّنه رجع ونينا))) أن نقول إّل خيـًرا))). قال الكّشّ

يف)5)  التوّقف)4)  عندي  واألوىل  الكبري،  كتابنا  يف  ذكرناه  ضعيف)3)،  طريق  يف 
روايته.

]2/132[ أسامة بن َحْفص

.(6(كان قّيـاًم للكاظم

))) )ش(: »وني«. ) ش ل(: كام يف املتن.
: 39، الرقم: )8. ))) رجال الكّشّ

)3) )عة(: »طريقه ضعف« ولعّله أصّح.
)4) )عش، ح، ش(: »الوقف«.

)5) )عة(: »عن«.
: 453، الرقم: 857. أو رجال الطوسـّي، الرقم:  )6) ما ذكره العاّلمة مأخوذ من رجال الكّشّ
)495. ولحظ أيًضا: تفسري العيايّش: )/4))، ح)40، هتذيب األحكام: 363/7، ح33، 

الستبصار: 5/3))، ح5.
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الباب الثالث ع�صر: يف الآحاد

)أحد)1( عرش رجًل(

]1/133[ إياس

من أصحاب رسول اهلل، شهد بدًرا وُأحًدا، وُقتل هو وأنس وُأيّب بن ثابت يوم 
بئر معونة)))و)3).

املعجمة  املضمومة، والضاد  املعجمة  باحلاء غري  ]2/134[ أسيد بن ُحضري)4(- 
املفتوحة- بن سامك- بالكاف- أبو حييى، سكن املدينة، يقال له: حضري الكتائب)5).

))) )عة(: »اثنی«. وهذا مطابق ملا يف الباب من الرتاجم، إّل أّن ما أثبتناه موافق ملا يف مجيع النسخ 
التي بأيدينا، وهذا من الشواهد علی أّن العاّلمة أّلف خالصة األقوال ثّم زاد عليه شيًئا فشيًئا. 

لحظ: مقّدمة التحقيق.
إليها  ُتنسب  قبل نجد«  الواو، وهي  بعد  بالنون  »بئر معونة،  الشهيد: »يف هتذيب األسامء:   (((

غزوة. وبخطِّ السّيد مجال الدين: معونة بامليم«. لحظ: هتذيب األسامء واللغات: )/36. 
)3) قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب رسول اهلل: »ُأبـّي بن معاذ بن أنس بن قيس، أخو أنس بن 
معاذ، ومها ألّم أناس. شهد بدًرا وُأحًدا، وُقتل هو و أنس وُأيّب بن ثابت يوم بئر معونة«. رجال 

الطويّس، الرقم: 4).
)4) الشهيد: »يف الـُمْغِرب: ُأسيد بن ُحضري بالضّم ل غري. وبخطِّ السّيد مجال الدين: أِسيد«. 

لحظ: املغرب: 9).
الرقم:  الطوسـّي،  رجال  يف  ملا  موافق  أثبتناه  وما  »الكاتب«،  ش(:  ح،  م،  ت،  س،  )عش،   (5( 

.(3
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ُقتل))) يوم بغاث))).

]3/135[ أوس بن ثابت

من أصحاب رسول اهلل، شهد بدًرا والعقبة مع السبعني.

وآخى رسول اهلل بينه وبني عثامن بن عّفان)3).

]4/136[ أسعد بن زرارة

أبو أمامة، اخلزرجّي.

))) يف العبارة اضطراب وتشويش، واملقتول )حضري( دون )أسيد(، فإّن يوم بغاث، يوم معروف 
بني األوس واخلزرج قبل اإلسالم. لحظ: اهلامش الالحق.

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 3).
قال ابن حجر: »أسيد بن احلضري بن سامك بن عتيك بن امرئ القيس بن زيد بن عبد األشهل   
األوس  فارس  حضري  أبوه  وكان  عتيك(،  )وأبــا  حييى(،  )أبا  يكنّى:  األشهيّل«،  األنصارّي 
ورئيسهم يوم بغاث، وكان أسيد من السابقني إىل اإلسالم، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، وكان 
إسالمه عىل يد مصعب بن عمري قبل سعد بن معاذ، واختلف يف شهوده بدًرا. قال ابن سعد: 
كان رشيًفا كاماًل، وآخى رسول اهلل بينه وبني زيد بن حارثة، وكان ممّن ثبت يوم ُأحد وُجرح 

حينئٍذ سبع جراحات.
وله  بدر،  أهل  يف  عّده  غريه  وأنكر  النقباء،  من  وكان  والعقبة،  بدًرا  شهد  السكن:  ابن  وقال   

أحاديث يف الصحيحني وغريمها.
وروى البخارّي يف تارخيه عن ابن عمر قال: لـاّم مات أسيد بن حضري قال عمر لغرمائه فذكر   
قّصًة تدّل عىل أّنه مات يف أّيامه، وروى ابن السكن من طريق بن عيينة عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: لـاّم مات أسيد بن حضري باع عمر ماله ثالث سنني فوّف هبا دينه وقال: ل أترك بني 
أخي عالة فرّد األرض وباع ثمرها، وأّرخ البغوّي وغريه وفاته سنة عرشين، وقال املدائنّي: سنة 

إحدى وعرشين«. اإلصابة: )/34)-35)، الرقم: 85).
)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 8).
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وهو من النقباء الثالثة ليلة العقبة))).

]5/137[ أنسة)2(

موىل النبّي، شهد بدًرا، وقيل: ُقتل هبا، وقيل: بقي إىل ُأحد)3).

]6/138[ أرقم بن أيب األرقم املخزومّي

شهد بدًرا.

كنيته: أبو عبد اهلل، واسم أبيه: عبد مناف)4).

]7/139[ أيمن بن أّم أيمن

ُقتل يوم ُأحد)5)، وهو من الثامنية الصابرين)6).

]8/140[ أويس الَقَريّن، بفتح الراء.

ابنا  وسعد  عثامن  أخوان:  »وله  زيادة:  وفيه   ،3( الرقم:  الطوسـّي،  رجال  من  مأخوذ  هذا   ((( 
زرارة«.

))) ) ب(: »أنس«. والصواب ما أثبتناه. لحظ: اهلامش الالحق.
النسخ.  زيادة من  فلعّله  الكتاب كغريه،  إّياه عن هذا  الرجالّية  الكتب  تنقل  اخلراسانـّي: »مل   
فصّح حينئٍذ قوله يف عقد الباب ]أي الباب الثالث عرش[ أحد عرش رجاًل، وكذلك مل ينقلوا عنه 

)أوس بن ثابت(، فاألمر يدور بني أحدمها«. 
)3) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 39.

)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )4.
)5) بل يوم حنني كام صـّرح بذاك مجاعة. لحظ: العلل: )/383، الرقم: 0)7)، تاريخ مدينة 

دمشق: 57/4)، هتذيب الكامل: 3/)45، الرقم: )60، اإلصابة: )/398.
)6) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )5..
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أحد الزّهاد الثامنية)))، قاله الفضل بن شاذان))).

]9/141[ األصبغ بن نباتة

َر بعده، وهو مشكور)3). كان من خاّصة أمري املؤمنني، وُعمِّ

]10/142[ ُأَدْيم- بضّم اهلمزة- بن احلّر الـُجْعفّي)4(

مولهم احلّذاء.

صاحب أيب عبد اهلل، يروي نّيًفا وأربعني حديًثا عنه)5)و)6).

))) الشهيد: »الثامنية املنتهى إليهم الزهد من التابعني هم: عامر بن عبد قيس، وُأويس القرنـّي 
يزيد، ومرسوق  هذا، وهرمز بن حّيان، والربيع بن خثيم، وأبو مسلم اخلوليّن، واألسود بن 
ابن األجدع، واحلسن بن أيب احلسن. وقد كان اإلمام زين العابدين عيّل بن احلسني مقّدًما 
جمموع  عبادة  عىل   تزيد  واحدٍة  ليلٍة  يف   عبادتُه وكانت  ذلك،  يف  كّلهم  الثامنية  هؤلء   عىل 

الثامنية«.
القريّن، وهرم بن حّيان، وربيع بن خثيم، وأبومسلم  التسرتّي: وهم: عامر بن قيس، وأويس   
اجلوليّن، واألسود بن يزيد، ومرسوق بن األجذع، واحلسن بن أيب احلسن، وقد كان اإلمام زين 

العابدين أبو احلسن عيّل بن احلسني مقّدًما علی هولء الثامنية يف ذلك«.
: 97، الرقم: 54). ))) ما يف املتن منقول عن رجال الكّشّ

)3) ما نقله العاّلمة يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 5، أو الفهرست، الرقم: 9))، 
ولكن ليس فيهام: »مشكور«.

)4) وقد ورد يف سند بعنوان )أديم بن احلّر اخلزاعّي(. هتذيب األحكام: 9/5)3، ح45. وكذا 
هتذيب  ح)،   ،4(6/5 الكايف:  ح0)4،   ،460/( املحاسن:  اهلــروّي(.  بّياع  )أديم  بعنوان: 

األحكام: 305/7، ح30. 
)5) البهائّي: »الظاهر أّنه روی هذه األحاديث بغري واسطٍة«.

 .»نّيًفا وأربعني حديًثا عنه »يروي  فيه:  : 347. وليس  الكّشّ إلی هذا منقول عن رجال   (6(
نعم، هذه الزيادة موجودة يف بعض نسخه. رجال الكّشّ مع تعليقات مريداماد األسرتآبادّي: 

 .636/(



(3(

كويّف. ثقة، له أصل))).

]11/143[ أرطاة بن حبيب األسدّي

كويّف، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)))و)3).

]12/144[ أسد بن ُعفر)4(، بالعني غري املعجمة املضمومة.

من شيوخ أصحاب احلديث الثقات)5).

))) هذا أي قوله: »كوفـّي، ثقة، له أصٌل« مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 67).
.مل نعثر علی روايته عن الصادق (((

)3) ما ذكره العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 70).
)4) )عة(: »أعفر«. ومثله يف رجال النجاشـّي، الرقم: 4)4. وما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي 
بأيدينا. وكذا يف وسائل الشيعة: 7/30)3 نقاًل عنه. ومثله يف رجال ابن داوود: 53، الرقم: 

64). ولحظ أيًضا: خالصة األقوال، الرقم: 394.
بن  داوود  ولده  ألّن  الدال؛  باب  يف  الفاء  بعد  الساكنة  بالياء  ضبطه  اإليضاح  »يف   :الشهيد   
عىل  هنا  اّتفقت  كام  )عفري(  يف  الياء  إثبات  عىل  ]النسخ[  اّتفقت  وهناك  جليل،  عفري  بن  أسد 

حذفها«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: )6).
)5) ما ذكره العاّلمة يف املتن مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف داوود بن أسد بن أعفر. لحظ: رجال 

النجاشـّي، الرقم: 4)4.
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الباب الأّول: الَباء)1(

)فيه)2( أربعة رجال(

]1/145[ الرَباء)3( بن مالك األنصارّي

أخو أنس بن مالك.

شهد بدًرا، وُأحًدا، واخلندق، وُقتل)4) يوم تسرت)5)و)6).

]2/146[ الرَباء بن معرور)7( اخلزرجّي

الـــنـــقـــبـــاء  مـــــن  ــــــو  وه  ،(8(اهلل رســــــــول  عـــهـــد  عـــــىل   تــــــــويّف 

))) )عش، حج( زيادة: »يف الباء«.
))) )م، ش، ع، عة( مل ترد: »فيه«.

)3) اخلراسانـّي: »قال يف جممع البحرين: هو بفتح الباء واملّد وتفيف الراء، ذكره يف مادة: )برأ(، 
فهو من البي أو من البء،... فعال ل فّعال«. جممع البحرين: )/)5ـ)5.

)4) )عة( مل ترد: »و«.
والثانية  مضمومة،  اأُلوىل  فوق،  من  مثنّاتني  بتاءين  تسرت  األســامء:  هتذيب  »يف   :الشهيد  (5(
مفتوحة، بينهام سني مهملة ساكنة، وهي مدينة مشهورة بخوزستان«. هتذيب األسامء واللغات: 

.43/(
)6) هذا منقول عن رجال الطوسـّي، الرقم: 77.

)7) )س، هـ، ش(: »مغرور«. والصواب ما يف املتن. لحظ: اهلامش الالحق.
)معرور(«.  الصحيح:  وقال:  )معروف(،  فيها  التي  النسخ  داوود  ابن  »غّلط   :اخلراسانـّي  

لحظ: رجال ابن داوود: 65، الرقم: 7)).
)8) )م، ش(: »النبّي«.
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ليلة العقبة))).

]3/147[ الرَباء بن عازب

خّم؛  غدير  حديث  كتامن  يف   املؤمنني أمري  دعوة  أصابته  أن  بعد  مشكور)))، 
فُعمي)3).

]4/148[ الرَباء بن حمّمد

كويّف، ثقة)4).

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 78.
))) البهائّي: »يعني لـاّم تاب بعد كتامن شهادة الغدير وعفا أمرياملؤمنني عنه صار مشكوًرا، وإّل 

فاملناسب ِذكره يف قسم الضعفاء«.
: 44، الرقم: 94. )3) ما نقله العاّلمة يف املتن من رجال الكّشّ

)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 93).
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الباب الثاين: ب�صري

)أربعة رجال(

]1/149[ بشري بن عبد الـُمنِْذر، أبو لبابة))) األنصارّي.

شهد بدًرا)))، والعقبة األخرية)3).

]2/150[ بشري بن سعد األنصارّي

شهد بدًرا، وُقتل يف خالفة أيب بكر باليمن يف إمارة خالد بن الوليد)4).
]3/151[ بشري بن أيب)5( مسعود األنصارّي)6(

ـــــوم  ــــــــــري املــــــــؤمــــــــنــــــــني، ُقــــــتــــــل ي  مــــــــن أصــــــــحــــــــاب أم

))) الشهيد: »لبابة بالالم املضمومة والباءين املفردتني، كذا ذكره ابن داوود«. 
))) )عش، س، م، ش( زيادة: »والعقبة«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

)3) ما نقله العاّلمة من رجال الطوسـّي، الرقم: )8.
)4) هذا منقول عن رجال الطوسـّي، الرقم: 83.

)5) )ح( مل ترد: »أيب«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)6) قال املحّقق التسرتّي: »عنوان اخلالصة له غلط؛ خلروجه عن موضوع كتابه، فاّنه ل يعنون 
يف  عرفت  فقد  إمامّيته،  يعلم  مل  والرجل  اإلمجاع،  أهل  أو  املمدوح  اإلمامّي  إّل  األّول  يف 
املقّدمة: أّن عنوان رجال الشيخ أعّم. وقتىل احلّرة وإن روت العاّمة أخباًرا يف فضائلهم، إّل 
أّنه مل تعلم صّحتها. و يشهد لعامّيته عنوان التقريب له ساكًتا عن مذهبه«. قاموس الرجال: 

 .340/(
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احلّرة)))و))).

]4/152[ بشري النّبال

روى الكّشّ حديًثا يف طريقه حمّمد بن سنان وصالح بن أيب مّحاد)3)، وليس رصحًيا 
يف تعديله؛ فأنا يف روايته متوّقف)4).

))) التسرتّي: »غزاة باملدينة بأمر يزيد حيث نقضوا بيعته، توّلها بأمرة مسلم بن عتبة وأّمره فيام 
أّمره أن ُيؤّمر مولنا زين العابدين علی نفسه، وعلی مجيع من نعيه والصحيح أمره«.

الرقم: 489، وفيه: »برش بن أيب مسعود األنصارّي«.  الطوسـّي،  العاّلمة من رجال  نقله  ما   (((
ولعّل الصواب ما أثبتناه؛ ألّنه املعنون يف املصادر الرجالّية. لحظ: التاريخ الكبري: )/04)، 

الثقات: 70/4، اإلصابة: )/)46، الوايف بالوفيات: 0)/05).
: 369، الرقم: 689. )3) رجال الكّشّ

)4) الشهيد: »املتن ليس برصيٍح والطريُق ضعيٌف. ومل ُيْثِن عليه أحٌد، فأّي وجٍه للتوّقف؟«



(39

الباب الثالث: ب�صر

)ثلثة رجال(

]1/153[ برش بن الرباء بن معرور)1(

آخى رسول اهلل بينه، وبني واقد))) بن عبد اهلل التميمّي.

مع رسول  وأكَل  واحلديبيَة)3)،  واخلندَق،  وُأحًدا،  بدًرا،  بني عدي، شهد  حليف 
اهلل يوم خيٍب من الشاة املسمومة، وقيل: إّنه مات منه)4).

]2/154[ برش بن َمْسَلمة)5(

يكنّى:أبا صدقة، كويّف، روى ]عن[)6) أيب عبد اهلل)7)، ثقة)8).

))) )ح، س، هـ، ش(: »املغرور«. وما أثبتناه موافق للمصدر.
))) )ش(: »وافد«. وما أثبتناه موافق للمصدر.

)3) )عة(: زيادة: »وخيب«.
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 93.

)5) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: )بشري بن سلمة(. هتذيب األحكام: 97/6)، ح60. وكذا 
بعنوان: )برش بن سلمة(. الكايف: 6/4، ح7. 

)6) زيادة يقتضيها السياق اللفظّي، وإّل ما بال لفظة )أيب( جمرورة. د. عيّل األعرجّي.
)7) لحظ: الكايف: 55/5)، ح3؛ 50/6)، ح).

)8) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم:85). إّل أّنه ليس فيه: »يكنی: أبا صدقة«. 
ولعّل ذلك من رجال الطويّس، الرقم: 4957.
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]3/155[ برش بن َطْرخان النّخاس)1(

له  أبا عبد اهلل دعا  أّن  الكّشّ يف كتابه حديًثا يف طريقه حمّمد بن عيسى  روى 
بكثرة املال والولد)))و)3).

))) )عش، س، ش(: »النّحاس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر. وكذا يف رجال الطوسـّي، الرقم: 
.(960

))) الشهيد: »الطريق ضعيف، والدعاء ل يدّل عىل توثيٍق، بل رّبام دّل عىل مدٍح لو صّح طريقه«.
: ))3، الرقم: 563. )3) رجال الكّشّ
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الباب الرابع: بكر

)مخسة رجال)1((

]1/156[ بكر بن حمّمد بن عبد الرمحن بن ُنَعْيم األزدّي الغامدّي)2(

أبو حمّمد.

َر)3) ُعمًرا طوياًل)4). وجٌه يف هذه الطائفة، من بيٍت جليٍل يف الكوفة، وكان ثقًة، ُعمِّ

))) الشهيد: »زاد ابن داوود واحًدا يف هذا الباب فقال: بكر بن صالح الرازّي الضّبّي موىل بائس 
موىل محزة بن الَيَسع األشعرّي، ثقة«.

))) الشهيد: »بالغني املعجمة والدال املهملة«. اخلراسانـّي: »الغامدّي، صحيح«.
)3) )عة(: »وعّمر«.

)4) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 73).
ثّم إّن ظاهر العاّلمة أّنه متغاير مع ما بعده.  

وهذا يظهر من ابن داوود، إذ ذكر بكر بن حمّمد األزدّي وقال:» ابن أخي سدير الصرييّف م، ضا   
)كش( ممدوح«. رجال ابن داوود: 73، الرقم: 60).

ثّم قال: »بكر بن حمّمد بن عبد الرمحن األزدّي الغامدّي، أبو حمّمد، وجه، جليل، ثقة، كويّف«.   
رجال ابن داوود: 73، الرقم: )6).

إّل أّن الصواب احّتادمها.  
، إّل أّنه ل ينبغي الشّك يف عدم تعّدد  قال السّيد اخلوئّي: »الذي أوقعهام يف ذلك عبارة الكّشّ  

الرجل، وأّن بكر بن حمّمد األزدّي رجل واحٌد، وهو ابن حمّمد بن عبد الرمحن.
والذي يدّلنا عىل ذلك أّن بكر بن حمّمد أزدّي بال إشكاٍل، وسدير الصرييّف مل يذكر فيه ول يف ابنه   
ه صهيب أن يكون من األزد. بل ذكر الشيخ يف رجاله عند=  حنان، ول يف أبيه حكيم، ول يف جدِّ
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]2/157[ بكر بن حمّمد األزدّي)1(

: قال محدويه: ذكر حمّمد بن عيسى العبيدّي  ابن أخي سدير الصرييّف، قال الكّشّ
بكر بن حمّمد األزدّي، فقال: خّيـٌر فاضٌل))).

أن يكون  أّن سديًرا كان موىل، ومن كان من األزد ل حيتاج   :السّجاد =ذكره يف أصحاب 
موىل؛ ألّن األزدّيني كانوا بيًتا كبرًيا جلياًل بالكوفة.

سدير  أخي  ابن  كان  حمّمد  بن  »وبكر  قوله:  أّن  الكّشّ  عبارة  من  الظاهر  أّن  ذلك  إىل  أضف   
أبو  حّدثنا  قال:  القتيبّي  حمّمد  بن  عيّل  بأّن  اجتهاده  سند  ذكر  وقد   منه اجتهاٌد  هو  الصرييّف« 
حمّمد الفضل بن شاذان، قال: حّدثنا ابن أيب عمري، عن بكر بن حمّمد، قال: حّدثني عّمي سدير، 
الرواية،  بام ذكره من  الصرييّف،  ابن أخي سدير  بكر بن حمّمد كان  أّن  بقوله:  الكّشّ  فاستشهد 

ولكنّه أخطأ يف اجتهاده.
أّما أّوًل: فلعدم ذكر األزدّي يف الرواية، فلو صّحت الرواية، مل يثبت أّن سديًرا هو عّم بكر بن   

حمّمد األزدّي؟.
وأّما ثانًيا: فألّنه مل يذكر فيها أّن سديًرا كان هو الصرييّف، فلعّله إن مل يكن سديًرا حتريف شديد   
كان لبكر بن حمّمد عّم آخر يسّمى سديًرا، فمن أين ثبت أّن سديًرا الصرييّف كان عامًّ لبكر بن 

حمّمد األزدّي؟
وأّما ثالًثا: فألّن اعتامد الكّشّ عىل عيّل بن حمّمد ل يكشف عن وثاقته، عىل ما ذكرناه يف املدخل.   
إذن مل يثبت أّن بكر بن حمّمد األزدّي روى عن عمٍّ له يسّمى سديًرا. ويستنتج من مجيع ما ذكرناه: 
أّن بكر بن حمّمد األزدّي رجٌل واحد وهو ثقٌة، بشهادة النجاشـّي، وحمّمد بن عيسى العبيدّي«. 

معجم رجال احلديث: 60/4)، الرقم: 873).
الرجال: )/ نقد  أيًضا:  الرقم: 480. ولحظ  املقال: )/67)-69)،  وقريب منه يف منتهى    

98)-99)، الرقم: 794.
الرقم 06)،  األقوال: 33،  أيًضا. لحظ: حاوي  أخری  به مجاعة  أو رّصح  الحّتاد  واستظهر   

جممع الرجال: )/76)، منتقى اجلامن: )/38.
))) اخلراسانـّي: »واحتمل اّتـحاده مع سابقه، بل قّواه يف تنقيح املقال«. تنقيح املقال: 3)/4)-

38، الرقم: 5))3.
.59( : ))) رجال الكّشّ
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وعندي يف حمّمد بن عيسى توّقف)))و))).

]3/158[ بكر بن جناح

أبو حمّمد، كويّف.

ثقٌة، موىل)3).

]4/159[ بكر بن األشعث، أبو إسامعيل، كويّف.

.(4(ثقٌة، روى عن موسى بن جعفر

فيها  التي هو  الرواية  النجاشـّي وغريه و هلذا قبل املصنِّف  التوّقف لقول  ينبغي  الشهيد: »ل   (((
وأيًضا ساّمها بالصّحة كام ل خيفی علی تتّبع املنتهی واملختلف و األصول. وأيًضا قال عند ذكر 

اسمه: األولی عندي قبول روايته«.
))) لحظ: ما حّررناه حول اّتـحاده مع سابقه يف بكر بن حمّمد بن عبد الرمحن.

)3) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 74).
ثّم إّنه قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم: »بكر بن حمّمد بن جناح، واقفّي«. رجال   

الطويّس: 333، الرقم: 4958.
: »يف بكر بن حمّمد بن جناح: قال محدويه، عن بعض أشياخه: إّن بكر بن جناح  قال الكّشّ  

.467 : واقفّي«. رجال الكّشّ
الرجال:  نقد  واحــد«.  جناح  بن  حمّمد  بن  وبكر  هذا  يكون  أن  »حيتمل  التفريّش:  السّيد  قال   

)/)9)، الرقم: 775، اهلامش.
بكر بن حمّمد بن جناح«. معجم رجال احلديث:  احّتاده مع  قوًيا  السّيد اخلوئّي: »حيتمل  وقال   

57/4)، الرقم: )87).
إّل أّن الوحيد قال: »حيتمل أن يكون هذا هو بكر بن حمّمد بن جناح، ُنسب إىل اجلّد؛ لكونه   

مشهوًرا فيه لكنّه بعيد«. تعليقة عىل منهج املقال: 98.
هذا ولكّن ظاهر العاّلمة تغايرمها، فعنون الثاين يف القسم الثاين.  

)4) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 75).
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]5/160[ بكر بن حمّمد بن حبيب بن بقية)1(

أبو عثامن املازيّن)))، مازن بني شيبان.

مشهورة)4)  ومقّدمته  بالبرصة،  واللغة  والعربّية  بالنحو  العلم  أهل  سّيد  كان)3) 
بذلك.

كان من علامء اإلمامّية، وهو من غلامن إسامعيل بن ميثم يف األدب.

مات أبو عثامن سنة ثامن وأربعني ومائتني)5).

))) الشهيد: »بالباء املنّقطة حتتها نقطة وبعدها القاف، وهو أبو عثامن املازنـّي املشهور«.
:- أّنه يعني أبا عثامن املازنـّي- إماٌم، ثقة«. لحظ:  ))) الشهيد: »قال ابن داوود نقاًل عن الكّشّ
، ومل ينسبه ابن  النقل يف رجال الكّشّ أّنه مل يرد هذا  إّل  رجال ابن داوود: 73، الرقم: )6). 

. داوود إىل رجال الكّشّ
)3) )ح( زيادة: » ثقة«. ولكن ما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)4) )عة(: »مقّدمه مشهور«. وما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.

)5) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 79).
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الباب اخلام�س: ِب�ْصطام

)ثلثة رجال(
]1/161[ بِْسطام بن سابور)1( الزّيات

أبو احلسني،))) الواسطّي.

موىل، ثقٌة، وإخوته: زكرّيا، وزياد، وَحْفص، كلُّهم ثقاٌت، رووا)3) عن أيب عبد اهلل، 
وأيب احلسن، ذكرهم أبو العّباس وغريه)4).

]2/162[ بِْسطام بن الـُحَصني)5( بن عبد الرمحن اجلعفّي

وكان  وعمومته،  وأبوه  أصحابنا،  يف  وجًها  كان  وإسامعيل،  َخْيَثمة)6)  أخي  ابن 

))) )هـ(: »شابور«. وما أثبتناه موافق للمصدر.
أيًضا.  الفهرست  أبو احلسني، ويف  ابن طاووس:  بخطِّ  النجاشـّي  كتاب  »كذا يف   :الشهيد  (((
وذكر ابن داوود أّنه أبو احلسن بغري ياء، وجعله احلّق«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 80)؛ 
 الفهرست، الرقم: )3)، رجال ابن داوود: 68، الرقم: 35). هذا ولكن قال أثبت الشيخ
يف رجاله يف أصحاب الصادق: »أبا احلسن«. رجال الطويّس، الرقم: 4)0)، 043). وكذا 

قال البقّي يف أصحاب الصادق. رجال البقّي: 45.
)3) )ع(: »روی«. وما يف املتن موافق ملا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 80).

)4) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 80).
نقطتان،  حتتها  املنّقطة  والياء  املفتوحة،  املهملة  والصاد  املضمومة،  املهملة  »باحلاء  الشهيد:   (5(
الياء  بعد  نقط  ثالث  فوقها  املنّقطة  والثاء  املعجمة،  اخلاء  بفتح  خيثمة  أخي  ابن  أخرًيا  والنون 

الساكنة املنّقطة حتتها نقطتان«.
)6) )عش، ت(: »خثيمة«. والصواب ما أثبتناه كام يف رجال النجاشـّي، الرقم: )8).
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أوجههم إسامعيل))).

]3/163[ بِْسطام بن عّل، أبو عيّل

وكيٌل، من أهل مهذان)))و)3).

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )8).
))) )عش، ح، عة(: »مهدان«. وما أثبتناه هو الصواب. لحظ: اهلامش الالحق.

)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف ترمجة حمّمد بن علـّي بن إبراهيم بن حمّمد 
اهلمذايّن. رجال النجاشـّي، الرقم: 8)9.
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الباب ال�صاد�س: ُبَرْيد

)رجلن(

]1/164[ ُبَرْيد- بضّم الباء وفتح الراء- بن معاوية الِعْجّل)1(

أبو القاسم، عريّب.

روي أّنه من حواري الباقر، والصادق، وروى عنهام، ومات يف حياة أيب عبد 
.(((اهلل

.(4(وهو وجٌه من وجوه أصحابنا، ثقٌة، فقيٌه)3)، له حملٌّ عند األئّمة

له  انقادوا  وممّن  تصديقه،  عىل  العصابة  اّتفقت  ممّن  إّنه   : الكّشّ عمرو  أبو  قال 
بالفقه)5).

ح)،   ،40/( الكايف:  لحظ:  الِعْجلـّي(.  )بريد  بعنوان:  األسانيد  من  كثري  يف  ورد  وقد   (((
 ،(06/( ح)،   ،(05/( ح)،   ،(9(/( ح4،   ،(9(/( ح)،   ،(90/( ح0)،   ،(45/(

ح5، )/76)، ح)، )/397، ح)، وغريها. 
.(0 : ))) هذا من رجال الكّشّ

.3) )ش، س(: »ثقة«. والصواب ما أثبتناه، كام يف املصدر. ولحظ أيًضا: حاشية الشهيد(
بالثقة مّرتني  الشهيد: »يف نسخة شيخنا الشهيد: )ثقة، فقيه( وهو الصحيح؛ ألّن من ضبط   

حمصور العدد يف كتاب ابن داوود وغريه، و املصنِّف كّرر، وليس هذا منه«. 
)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 87).

.(38 : )5) رجال الكّشّ
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وروى يف حديٍث صحيٍح عن مجيل بن دّراج قال: سمعُت أبا عبد اهلل يقول: 
برّش املخبتني باجلنّة: بريد بن معاوية الِعْجيّل، وذكر آخرين)))و))).

ومات يف سنة مائة ومخسني)3).

عن  نصري،  بن  محدويه  والطريق:  مسلم.  بن  وحمّمد  وزرارة،  املرادّي،  ليث  »هم   :الشهيد  (((
يعقوب بن يزيد، عن حمّمد بن أيب عمري، عن مجيل بن ُدّراج«.

 .(70 : ))) رجال الكّشّ
)3) هذا ينايف ما ذكره آنًفا من أّن بريد مات يف حياة الصادق إذ إّن أبا عبد اهلل توّفـي سنة 4)هـ 

علی ما جاء يف الكايف: )/)47، املقنعة: 473، هتذيب األحكام: 78/6، الدروس: )/)).
قال املحّقق التسرتّي: »الظاهر أصحّية قول ابن فّضال؛ لكونه أعرف وأقرب عرًصا، ولرواية   
يونس وابن أيب عمري وصفوان عنه، وهو مل يدركوا الصادق. والظاهر أّن الذي غّر النجاشـّي 
قول الكّشّ حيث عّده من فقهاء أصحاب الباقر والصادق دون الكاظم، إّل أّن ذلك 

أعّم«. قاموس الرجال: )/)8).
ثّم إّنه قد ورد فيه بعض الروايات الذاّمة، إّل أّنا خمدوشة سنًدا أو حممولة علی حمامل مثل التقّية،   
وبذلك رّصح مجاعة. لحظ: نقد الرجال: )/67)، الرقم: )68، وسائل الشيعة: 3/30)3، 

منتهى املقال: )/35)، الرقم: 436.
قال السّيد اخلوئّي: »إّن الروايات الذاّمة غري قابلة ملعارضة األخبار املادحة.  

أّما أّوًل: فألّن يف سند هذه الروايات جبئيل بن أمحد، وهو وإن كان كثري الرواية، إّل أّنه مل يرد   
فيه توثيق ول مدح.

وثانًيا: أّن الروايات املادحة املشهورة معروفة ل ريَب يف أّنا صدرت من املعصوم ول أقّل   
من الطمئنان بذلك، فال يعتنى بمعارضة الشاّذ النادر.

 وثالًثا: أّنه قد ورد يف الكّشّ يف ترمجة زرارة يف صحيحة عبد اهلل بن زرارة، أّن أبا عبد اهلل  
قال له: »اقرأ منّي عىل والدك السلم، وقل له: إيّن أنا أعيبك دفاًعا منّي عنك، فإّن الناس والعدو 
يسارعون إىل كل من قّربناه ومحدنا مكانه إلدخال األذى يف َمن ُنحّبه وُنقّربه، ويرمونه ملحّبتنا له 
وقربه ودنوه منّا، ويرون إدخال األذى عليه وقتله ويمدون كّل َمن عبناه نحن فإّنام أعيبك؛ ألّنك 
رجٌل اشتهرت بنا وبميلك إلينا، وأنت يف ذلك مذموم عند الناس غري حمموٍد األثر بمودتك لنا 
 ومليلك إلينا. فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك يف الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منّا دافع= 



(49

]2/165[ بريد األسلمّي

قاله  مالك،  بن  ــباء  وال هو   ،املؤمنني أمري  إىل  رجعوا  الذين  السابقني   من 
الفضل بن شاذان))).

ِفينَُة َفكاَنْت لِـَمساكنَِي َيْعَمُلوَن يِف اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْن َأِعيَبها  ا السَّ =رّشهم عنك، يقول اهلل: ﴿َأمَّ
وكاَن َوراَءُهْم َملٌِك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفينٍَة َغْصًبا﴾ ]الكهف: 79[..« احلديث.

إىل  بالنسبة  أو نقص  إذا صدر عنه عيب   الصادق أّن  الدللة عىل  الصحيحة رصحية  وهذه   
زرارة، وأرضابه فهو من باب التقّية وحفظ نفوسهم، والروايات الذاّمة لبيد قد ورد فيها زرارة 

أيًضا«. معجم رجال احلديث: 98/4)، الرقم: )68).
: 38، الرقم: 78. وفيه: »بريدة األسلمّي«. ))) رجال الكّشّ

وإّن البقّي ذكر بريدة األسلمّي يف أسامء املنكرين عىل أيب بكر. رجال البقّي: 63.  





(5(

الباب ال�صابع: يف الآحاد

)مخسُة رجال)1((

]1/166[ بلل)2(

روى الكّشّ عن أيب عبد اهلل حمّمد بن إبراهيم قال: حّدثني عيّل بن حمّمد بن يزيد)3)، 
قال: حّدثني عبد اهلل بن حمّمد بن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن سامل، عن أيب 

عبد اهلل قال: كان بالل عبًدا صاحلًا، وكان صهيٌب عبَد سوء)4)و)5).

))) الشهيد: »ذكر الشيخ يف باب الباء من كتاب الرجال يف أصحاب الرضا: البائس، موىل 
محزة بن اليسع األشعرّي، ووّثقه«.

))) الشهيد: »بالل بن رباح، أبو عبد اهلل. شهد بدًرا وُأحًدا واخلندق، والـَمشاِهَد كّلها مع رسول 
قدمها  قدمة  مّرة واحدة يف  إّل  فيام روي   النبّي بعد  ُيؤّذن ألحد  مل   النبّي اهلل، مؤّذن 
املدينة لزيارة قب النبّي طلب إليه الصحابة ذلك، فأّذن هلم، ومل يتّم األذان. مات بدمشق سنة 
عرشين، وقيل: سنة إحدى وعرشين. وقيل: سنة ثامنية عرش. وهو ابن بضع وسّتني سنة وُدفِن 
بالباب الصغري. قال عيّل بن عبد الرمحن: إّن بالًل مات بحلب ودفن عىل باب األربعني. وبخطِّ 
الشهيد ]األّول[: بالل شهد بدًرا وتويّف بدمشق يف الطاعون سنة ثامين عرشة، كنيته: )أبو عبد 

اهلل(، وُدفن بباب الصغري«.
)3) ) ش، م(: »بريد«. والصواب املتكّرر يف أسانيد الكّشّ ما يف املتن.

)4) الشهيد: »عنه ]أي حمّمد بن علـّي بن حمبوب[ عن معاوية بن حكيم: أّن أّول من سبق إىل 
اجلنّة بالل، قال: لِـَم؟ قال: ألّنه أّول َمن َأّذن. ذكره الشيخ يف التهذيب قبل باب كيفّية الصالة 

بعرشة أحاديث يف باب الزيادات«.
: 39، الرقم: 79. )5) رجال الكّشّ
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]2/167[ ُبنْدار- بضّم الباء، وإسكان النون، واأللف بعد))) الدال غري املعجمة، 
والراء أخرًيا- بن حمّمد بن عبد اهلل

إماميٌّ متقّدٌم))).
]3/168[ بّشار بن يسار)3( الُضَبيِعّي)4(

))) )حج، ع، عش، هـ، ش(: »بعده«.
))) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 36) أو رجال النجاشـّي، الرقم: 94).

ثّم إّن مستند النجاشـّي والشيخ قول ابن النديم، يقول ابن النديم: »بندار بن حمّمد بن عبد اهلل   
الفقيه، إماميٌّ متقّدٌم«. ثّم ذكر كتبه. فهرست ابن النديم: 79).

قال املحّقق التسرتّي: »إّن ابن النديم حّرف يف املقام، فإّن األصل بنان بن حمّمد عبد اهلل، وهو   
عبد اهلل بن حمّمد بن عيسی األشعرّي امللّقب بـ)بنان(، لكن ابن النديم رأی بنان بن حمّمد عبد اهلل 

فزاد بلفظة )بن( قبل )عبد اهلل(، وحّرف )بنان( بـ)بندار(«. قاموس الرجال: )/408-407.
)3) الشهيد: »ضبط السّيد مجال الدين يّسار بالتشديد كبّشار، وأظنّه سهًوا«.

اخلراسايّن: »املوافق للنسخ املصّححة املحكّية عن اخلالصة وغريها من رجال الشيخ والكّشّ   
وعليه املحّققون: )بّشار بن يسار(، بالباء والسني يف اسم األب، فتحّقق.

)4) )ع(: »الضبعّي«.
الشهيد: »اختلف كالم املصنِّف يف اإليضاح فجعله يف بّشار: الضَبعّي، بضّم الضاد كام هنا،   
ويف سعيد أخيه: بفتحها وضّم الباء، واألصّح األّول، وهو الذي ضبطه غريه، ومنهم املنذرّي يف 

اإلكامل«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 4))، 309.
نقل يف هذه احلاشية يف عّدة  الشهيد  أّن  »اعلم  معّلًقا علی هذه احلاشية:  املختارّي  الشيخ  قال   
مواضع هنا مطالَب عن كتاب اإلكامل للمنذرّي كام يف املخطوطات. ونعلم أّن للحافظ يوسف 
إىل  الشهيد  نسبه  وما  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب  أسامه  كبرًيا  كتاًبا  )74هـ(  )ت  الـِمّزّي 
اإلكامل هنا ويف مواضَع أخرى موجود يف هتذيب الكامل. والظاهر أّن الشهيد نقلها من كتاب 
إكامل هتذيب الكامل لبن بْرديس البعلبكّي )ت 786هـ(، فإّنه أخذ مطالَب من هتذيب الكامل 
وأضاف عليها أشياء، والكتاب مل ُيطبع بعُد فيام نعلم ولكن خمطوطاته موجودة، ومن املمكن 
أّنه زعم أّن اإلكامل للمنذرّي، والصواب أّن أصله وهو هتذيب الكامل للمّزّي. واهلل سبحانه هو 
العامل«. وانظر الكالم حول الكتابني يف هتذيب الكامل: )/57-65، مقّدمة التحقيق، ومل نجد= 
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أخو سعيد، موىل بني ضبيعة بن عجل، أبو عمرو.

وأيب  اهلل،  عــبــد  أيب  ــن  ع وأخــــوه  ــو  ه روى  ثــقــة،  ـــه  إّن الــنــجــاشـــــّي:  ــــال)))   ق
احلسن)))و)3).

بّشار بن  قال: سألت عيّل بن احلسن عن  : حّدثني حمّمد بن مسعود،  الكّشّ قال 
يسار الذي يروي عن أبان بن عثامن؟ قال: هو خرٌي من أبان، وليس به بأس)4).

]4/169[ بيان اجلزرّي

كويّف، أبو)5) أمحد، موىل.

قال حمّمد بن عبد احلميد: كان خّيـًرا فاضال)6).

]5/170[ ُبَكرْي بن أعني

مشكور، مات عىل الستقامة.

=ما نقله الشهيد عن اإلكامل يف اإلكامل لـُمغلطاي، ول يف اإلكامل لبن ماكول، ول يف اإلكامل 
د بن محزة احلسينّي، ول يف التكملة لوفيات النقلة لعبد العظيم املنذرّي، ومل  لشمس الدين حممَّ
بّشار عّواد معروف يف كتابه  باسم اإلكامل، ومنهم  كتاًبا  له  أّن  املنذرّي  يذكر أحد من مرتمجي 
املنذرّي وكتابه التكملة. وانظر ما ذكره الطهرايّن يف ذيل كشف الظنون: 9)، املطبوع يف آخر 

اجلزء الثاين من هدّية العارفني.
))) )ح، عش، عة(: »وقال«.

))) لحظ: الكايف: 08/5)، ح4، األمايل )للصدوق(: 366، ح))، اخلصال: )/387، ح74. 
وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.

)3) رجال النجاشـّي، الرقم: 90).
.4(( : )4) رجال الكّشّ

)5) )ع(: »بن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)6) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 89).

ً
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والفضل)))  عمري،  أيب  ابن  عن  يزيد،  بن  يعقوب  عن  محدويه،  عن  الكّشّ  روى 
اهلل  أنزله  موته:»لقد  بعد  فيه  قال   الصادق أّن  األشعرّي))):  حمّمد  ابني  وإبراهيم 

تعاىل)3) بني رسوله وبني أمري املؤمنني«)4)و)5).

))) )عة(: »عن بدل الواو«. وما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا. إّل أّن يف املطبوعة: »عن«. 
ولعّله الصواب؛ ألّن ابن أيب عمري مل يرِو عن الصادق مبارشة.

))) )ح(: »األشعرّيني«.
)3) )ت، س( مل ترد: »تعاىل«.

بلغ  )لـاّم  الفقيه:  حيرضه  ل  من  كتاب  طرق  يف  بابويه  بن  جعفر  أبو  الشيخ  »قال   :الشهيد  (4(
الصادق موت ُبَكري بن َأْعنَي، قال:...( وذكر الكالم الذي تضّمنه هذا اخلب«. لحظ: من 

ل حيرضه الفقيه: 4/)44.
: )8)، الرقم: 5)3. )5) رجال الكّشّ



 
يف التاء
وفيه بابان
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الباب الأّول: متيم

)ثلثة رجال(

]1/171[ متيم

موىل خداش)))- بكرس اخلاء املعجمة، وبعدها داٌل غرُي معجمٍة، والشني املنّقطة 
فوقها ثالث نقط أخرًيا- بن الصّمة)))

شهد بدًرا، وُأحًدا)3).

]2/172[ متيم بن حذمل)4(- باحلاء غري املعجمة، والذال املعجمة- الناجي، شهد 
.(5(مع عيّل

]3/173[ متيم بن عمرو

يكنّى أبا حبش)6).

))) قد ورد يف املصدر: »خراش«. وما يف املتن موافق ملا يف رجال ابن داوود: 75، الرقم: 68). 
ولحظ أيًضا اهلامش الالحق.

))) )س(: »الصمت«. وما أثبتناه هو الصواب املوافق ملا يف املصدر.
)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 04).

)4) )حج، ح، م ل، ع(: »حذام«. أثبته ابن داوود: حذيم، وقال: كذا أثبته الشيخ بخطِّه ورأيت 
بعض أصحابنا قد أثبته حذمل وهو أقرب. رجال ابن داوود: 76، الرقم: 69).
)5) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )49، وفيه: »متيم بن حذيم الناجّي«.

)6) )ب(: »جيش«. ويف املصدر: »حنش«. والصواب: »حسن«.=
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بن  سهل  قدم  حّتى   (((اهلل رسول  مدينة  عىل   املؤمنني أمري  عامل)))  كان 
حنيف)3).

=اخلراسايّن: »األظهر ضبطه ُجَيش، والنسخ كام قيل خمتلفة«. 
))) البهائّي: »كان العادة يف زمان األئّمة األطهار واخللفاء أّنه إذا أرسلوا شخًصا واحًدا للحكومة 

واإلمامة والقضاء يقال له: العامل«.
))) )عش، ت، س(: »الرسول«.

)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )49.
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الباب الثاين

)اسم واحد(

]1/174[ تقّي بن نجم احللبّي)1(

أبو الّصالح، ثقٌة، عنٌي، له تصانيف حسنة ذكرناها يف الكتاب الكبري.

قرأ عىل الشيخ الطويّس وعىل))) املرتىض- قّدس اهلل روحه-)3).

))) )س(: »احِللِّـّي«. والصواب ما يف املتن، كام ل خيفی.
))) )ش، هـ، عش( زيادة: »السّيد«.

)3) ما يف املتن مأخوذ عن رجال الطوسـّي، الرقم: 6034.





 
يف الثاء
وفيه بابان
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الباب الأّول: ثابت

)سّتة رجال(
]1/175[ ثابت بن قيس بن)1( الشاّمس اخلزرجّي)2(

خطيب األنصار، ُقتل يوم الياممة)3).
]2/176[ ثابت بن الضّحاك)4(

بايع حتَت الشجرة)5).

))) )ع( مل ترد: »بن«.وما يف املتن هو الصواب املوافق ملا يف املصدر. لحظ: اهلامش الالحق.
بن  اخلزرج  بن  كعب  بن  ثعلبة  بن  مالك  بن  القيس  امرئ  بن  مالك  بن  »ثابت   :الشهيد  (((
إحدى  سنة  استشهد  باجلنّة.   النبّي له  وشهد   النبّي خطيب  كان  اخلزرج،  ابن  احلارث 

عرشة بالياممة«.
أقول: قال املّزّي: »ثابت بن قيس بن شاّمس بن مالك بن األغّر بن ثعلبة بن كعب بن اخلزرج   
ابن احلارث بن اخلزرج«. هتذيب الكامل: 368/4، الرقم: 6)8، وفيه أّنه استشهد سنة اثنتي 

عرشة.
)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 0)).

)4) الشهيد: »ثابت بن الضّحاك بن أمّية بن ثعلبة بن جشم بن مالك بن سامل بن عمر بن عوف، 
من اخلزرج، أنصارّي، أردفه النبّي يوم اخلندق، وكان دليله إىل محراء األسد، مات سنة مخس 

وأربعني«. اإلكامل.
أقول: ما ذكره الشيخ يف رجاله هو ثابت بن الضّحاك بن خليفة األنصارّي، وأّما ثابت بن   

الضّحاك بن ُأمّية فرجل آخر«. اإلصابة: )/507، الرقم: 894.
)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )))..
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]3/177[ ثابت بن زيد

.(((أحد السّتة الذين مجعوا القرآن عىل عهد رسول اهلل

]4/178[ ثابت البناين)2(

يكنّى أبا فضالة.

من أهِل بدٍر، من أصحاب أمري املؤمنني، ُقتل معه)3) بصّفني)4)و)5).

]5/179[ ثابت بن دينار

يكنّى دينار أبا صفية، وكنية ثابت: أبو محزة الثاميّل.

إىل وقت أيب احلسن  بقائه  بعده، واختلف يف  بن احلسني ومن  روى عن عيّل 
.(6(موسى

ا. كان)7) ثقًة، وكان عربيًّا، أزديًّ

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 5))، وفيه تكنيته بـ)أيب زيد(.
))) الشهيد: »قال صاحب اإلكامل: أّن ثابَت بن أسلم البنانـّي تابعّي، ل صحايّب، وَأثنى عليه 

وذكر أّنه تويّف سنة ثالث وعرشين ومائة«.
)3) )عة( مل ترد: »معه«. وما أثبتناه موافق للمصدر.

)4) اخلراسانـّي: »قال املريزا: ليست يف نسخة الشهيد ويف بعض غريها كلمة: )الثقة(«.
أقول: إّن النسخ التي بأيدينا ليست فيها كلمة )الثقة(.   

)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 495.
أقول: إّن الذي عثرنا عليه يف مصادر العاّمة )ثابت بن أسلم البنايّن(، ولكنّه بحسب الطبقة رجل   
آخر فإّنه مات سنة ثالث وعرشين ومائة وهو ابن سّت وثامنني سنة. لحظ: هتذيب الكامل: 

.348/4
)6) هذه الفقرة مأخوذة من رجال الطويّس، الرقم: 4959.

)7) )عة(: »وكان«.
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سمعُت  قال:  الشاذايّن،  نعيم  بن  حمّمد  اهلل  عبد  أيب  بخطِّ  وجدت   : الكّشُّ قال 
يف  محزة  أبو  يقول:   الرضا سمعُت  يقول:  الثقة  سمعُت  قال:  شاذان  بن  الفضل 
 زمانه كلقامن))) يف زمانه، وذلك أّنه قدم))) أربعة منّا: علـّي بن احلسني وحمّمد بن علـّي 
الرمحن هو  وجعفر بن حمّمد وبرهة من عرص موسى بن جعفر. ويونس بن عبد 

سلامن يف زمانه)3).

روى)4) عنه العاّمة، ومات يف سنة مخسني ومائة)5).

))) التسرتّي: »أّن يف بعض نسخ الكّشّ يف ترمجة يونس بن عبد الرمحن كلقامن«.
أقول: نقلنا هذاه احلاشية بواسطة الرسائل الرجالّية: )/)36.  

.الصواب: »كسلامن«، فإّنه أدرك أربعة منهم  
))) )م، ع ل، عة(: »خدم«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

 . الشهيد: »هكذا وجدُت يف مجيع نسخ الكتاب، وكذلك بخطِّ ابن طاووس من كتاب الكّشّ  
بن  الفضل  )قال  لفظه:  هذا  ما  الرمحن  عبد  بن  يونس  ترمجة  يف  الكّشّ  كتاب  يف  رأيته  والذي 
شاذان: سمعُت الثقة يقول: سمعُت الرضا يقول: أبو محزة الثاميّل يف زمانه كسلامن الفاريّس 
 ،حمّمد بن  وجعفر  عيّل،  بن  وحمّمد  احلسني،  بن  عيّل  منّا:  أربعة  خدم  أّنه  وذلك  زمانه،  يف 
وُبرهة من عرص موسى بن جعفر( انتهى. وهذا هو الصواب، خصوًصا يف قوله: )خدم( 
ِقَدم زمنه، وفيه تعداد األئّمة األربعة وكأّن  فإّن البهة من  زمن موسى ل تطابق  بدل )قدم(، 

الصادق ُترك من تلك النسخ سهًوا«.
البهائّي: »يف مجيع نسخ اخلالصة »قدم« بالقاف و الصواب »خدم« باحلاء املهملة«.  

: )0)-03)، الرقم: 357. )3) رجال الكّشّ
)4) )ش، حج، عش(: »وروی«.

ثامن  سنة  يف  مات  الثاميّل،  محزة  أبو  صفية  أيب  بن  ثابت  يقول:  معني  بن  »حييى  العقيلـّي:  قال   (5(
تاريخ   ،(06/( املجروحني:  كتاب  يف  ومثله   .(7(/( العقييّل:  ضعفاء  ومائة«.  وأربعني 

اإلسالم: 84/9-85، الوايف بالوفيات: 0)/84). 
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.((((((وأولده: نوح، ومنصور، ومحزة، ُقتلوا مع زيد بن عيّل بن احلسني

))) )ع، عش( مل ترد: »بن علـّي بن احلسني«. )هـ(: »بن علـّي«.
))) من قوله: »روی عنه العاّمة« إلی آخره مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 96).

تنبيهان:
األّول: ُحكي عن ابن فّضال أّن أبا محزة كان يرشب النبيذ، ومّتهم به، إّل أّنه قال: »تركه قبل   

موته«.
: )0)، الرقم: 354-353. ومثله عن حمّمد بن احلسني بن أيب اخلطاب. لحظ: رجال الكّشّ  

وقد أجاب السّيد األبطحّي عاّم ُحكي عن ابن فّضال بوجوه:  
أ. إّن ابن فّضال مل يدرك أبا محزة الثاميّل حّتى تصّح شهادته بنفسه باحلّس عىل أمر يف الثاميّل، فضاًل 

عِن الشهادة عىل استمرار فعل له، بقوله: »وكان أبو محزة يرشب النبيذ«.
ب.إّن ابن فّضال مل يسند شهادته إىل شهادة أو رواية، فكيف يذكر الذنب عىل املؤمن الذي مل 

يدركه.
ج. إّن ابن فّضال اضطربت شهادته، فقال أّوًل بصورة اجلزم: وكان أبو محزة يرشب النبيذ«، ثّم 

بصورة التهمة فقال: »ومّتهم به«.
د. إّنه استدرك شهادته بام ل يناسب، فقال: »إّل أّنه قال: ترك قبل موته«.

هـ. إّن اّتباع الشهادة املذكورة بزعم أّن أبا محزة وزرارة، وحمّمد بن مسلم ماتوا يف سنة واحدة بعد 
 بسنة أو بنحو منه، يشري إىل زعم استمراره عىل اخلالف طول حياة الصادق أيب عبد اهلل

ومن قبله، وإىل اإلرصار عىل اخلالف.
و. إّن العطف عىل الشهادة بقوله: »وكان أبو محزة كوفيًّا«، يشري إىل كونه عىل مذهب الكوفّيني 
يف استحالهلم النبيذ. وذكر هذه األمور يناسب التعويل عىل احلدس، ل عىل الشهادة باحلس.
ابن  اّدعاه  الذي  النبيذ،  احلّجّية برشب  امللك وغريه، عن  إّن سقوط رواية أيب محزة يف عبد  ز. 
فّضال، ل حيتاج إىل ضّم ضميمة أخرى، وهي قوله:»أصبع من عبد امللك خري من أيب محزة«.
ح. إّن ما استغربه ابن فّضال من قول عبد امللك إلمام زمانه يف تسمية ابنه الرضيس ما رواه، 

ليس بأعظم من اهّتام أيب محزة برشب النبيذ.
ط. إّن احلديث الذي روى يف تسمية الرضيس ليس منحرًصا بأيب محزة، فكيف قال: إّنام رواه 

أبو محزة.
وأجاب عاّم نقله ابن أيب اخلطاب بوجوه:=  
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أ. إّن عيّل بن حمّمد بن قتيبة أبا احلسن القتيبّي النيسابورّي مل يوّثق.
ب. إّن حمّمد بن موسى اهلَْمدايّن أبا جعفر السامن، قد ضعفه النجاشـّي وغريه.

املتوّفـى  محزة  أبا  أدرك  كيف  ))6)هـ(  سنة  املتوّفـى  اخلطاب  أيب  بن  احلسني  بن  حمّمد  إّن  ج. 
)50)(، أو قبله.

د. إّن عامر بن جذاعة مل يرّصح بتوثيق.
الرّس  أصحاب  من  يكن  مل  أّنه  يقتيض  جذاعة  بن  عامر  يف  الواردة  الروايات  يف  التدّبر  إّن  هـ. 
 وبطانة أيب عبد اهلل، حّتى يعرف حديثه وحديث سائر األئّمة، فلعّله يأخذ بالظاهر، 
ول يلتفت إىل األرسار يف اختالفهم يف األقوال واألفعال يف األحكام، ويف أصحاهبم، مع 
أّنه كان حفًظا للدين وألصحاهبم، وتقّية لدماء الشيعة، بل قد صدر منهم التكفري واللعن 
والباءة، وغري ذلك منهم يف مجاعة من أكابر أصحاهبم وأعيان ثقات الشيعة من رواهتم حينام 
اشتهروا بالتشّيع، فحّصنوهم بالتقّية، وأدنى التقّية رميهم بام يعانده الشيعة ونحوه، فإسناد 

رشب النبيذ األعّم من املسكر إىل أيب محزة، من أحسن وجوه حفظ دمه.
و. إّنه ليس كّل نبيذ ُمسِكًرا، ول حراًما، ول يكون شاربه فاسقًا، فإّن النبيذ لغة هو القليل من 
املاء إلصالحه،  ينبذ يف  والزبيب ونحومها  التمر  أو غريه، ورشًعا هو  ماء  يطرح يف   الشء 

ول يكون كّل نبيذ ُمسِكًرا، حّتى يكون حراًما، فإّن املسكر منه حرام.
ز. إّنه لو تّم دليل ابن فّضال عىل رشب أيب محزة الثاميل النبيذ املحّرم، فهذا إّنام يوجب القدح إذا 
كان عالـاًم بكون مرشوبه ُمسِكًرا، وبنهي األئّمة مطلًقا، واخلطأ يف املوضوع أو صغريات 

احلكم غري عزيز. واملعرفة إّنام حصلت للعلامء والرواة تدرجيًا، حسب األسئلة املتفّرقة.
ح. إّنه لو تّم لبن فّضال حّجة عىل مّدعاه، فال تعارض تعظيم أكابر عرص الثاميّل له ممّن صاحبه، 
ولقاه وعارشه من أعيان الطائفة وثقاهتم، ول رواية من ل يروي إّل عن الثقة، وأكابر الشيعة 
عنه، ول ترصيح أعالم الطائفة بوثاقته، وعدالته، وكذا ما ورد عن األئّمة من املدح فيه، 
وغري ذلك من آيات وثاقته وعدالته. هتذيب املقال: 90/4)-300. ولحظ أيًضا: تعليقة 

عىل منهج املقال: )0).
بن  أمحد  كان  ما  هكذا:  عيسى  بن  حمّمد  بن  أمحد  ترمجة  يف  النجاشـّي  رجال  يف  جاء  قد  الثاين:    
يّتهمون ابن حمبوب يف أيب محزة  أّن أصحابنا  حمّمد بن عيسى يروي عن ابن حمبوب، من أجل 

الثاميّل، ثّم تاب ورجع عن هذا القول. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 98).
قال حفيد الشهيد: »والذي خيطر يف البال أّن وجه التهمة كون احلسن بن حمبوب تويّف يف آخر=   
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يح، بالشني املعجمة، واحلاء غري املعجمة. ]6/180[ ثابت بن رُشَ

أبو إسامعيل، الصائغ، األنبارّي، موىل األزد، ثقة.

، والصدوق ذكر  =سنة أربع وعرشين ومأتني، وكان من أبناء مخس وسبعني سنة كام نقله الكّشّ
الثاميّل تويّف يف سنة مخسني ومائة، فيكون عمر احلسن بن حمبوب  أبا محزة  أّن  الفقيه  يف مشيخة 
حني وفاة أيب محزة نحو من سنة، فروايته عنه ل تلو من إشكال. وكان أمحد بن حمّمد بن عيسيى 
توّقفه يف الرواية عن احلسن من هذا الوجه، إّل أّنه ل خيفی أّن ذكر اهّتام األصحاب ل وجه له، 
بل هو علی سبيل التحقيق، ولعّل املراد بالتهمة أّن روايته عنه حينئذ إّنام تكون باإلجازة، وعدم 
الترصيح بذكر اإلجازة يف الرواية أوجب التهمة بالكذب؛ ألّن ظاهر الرواية إذا مل تقّيد باإلجازة 

أّنا بغريها من طرق التحّمل.
ثّم إّن رجوع أمحد بن حمّمد عن ذلك لعّله لرتجيح جواز إطالق الرواية من غري ذكر اإلجازة،   
كام هو مذهب بعض العلامء علی ما قّرروه يف علم الدراية، علی أّن أمحد وإن مل يرجح هذا، لكْن 
غ للرواية جاز أن يكون احلسن بن حمبوب اختاره، غري أّن النجاشـّي كان  إذا حصل الوجه املسوِّ
عليه بيان حقيقة احلال. وما نقله الكّشّ بعد ما حكاه عنه النجاشـّي من أّن أمحد بن حمّمد بن 
عيسی كان يروي عّمن كان أصغر سنًّا منه قد ينايف ما ذكرناه من التوجيه، ويفيد أّن ترك الرواية 
عنه لغري ذلك، ولعّله أراد بام ذكره اإلشارة إلی أّن أمحد بن حمّمد كان يف أّول األمر له ترّفع عن 
الرواية عّمن هو أصغر سنًّا منه، ثّم صار يروي عن األصغر بعد ذلك، غري أّن اإلشكال إّنام يقع 
يف أّن بعض النسخ التي وقفنا عليها للكّشّ هذه صورته: وقال نرص بن الصباح: ابن حمبوب مل 
يكن يروى عن ابن فّضال بل هو أقدم من ابن فّضال وأسّن، وأصحابنا يّتهمون ابن حمبوب يف 

روايته عن ابن أيب محزة.
وظاهر هذا أّن التهمة يف ابن أيب محزة ل يف أيب محزة، ولعّل ابن أيب محزة هو البطائنّي الواقفّي   
يكون  وحينئٍذ  محزة،  أيب  ابن  عن  روايته  ألجل  هي  إّنام  أمحد  من  املذكورة  والتهمة   املشهور، 

ما ذكر يف الكّشّ عن نرص بن الصباح يف املوضع اآلخر موهومًا، إّل أّن النجاشـّي َثْبٌت يف النقل 
وقد حكی األّول كام ذكرناه، وما يتوّجه عليه من عدم حتقيق احلال ل يظّن اجلواب عنه إّل بام 
أرشنا إليه. استقصاء العتبار: )/46)-47). وراجع: جممع الرجال: )/)6)، معجم رجال 

احلديث: 97/4)-99)، الرقم: 960).
: )كان يروي عّمن كان أصغر سنًّا( حمّرف، والصواب:  وقال املحّقق التسرتّي: »قول الكّشّ  

كان يروي عن أيب محزة من كان أصغر سنًّا عن ابن حمبوب«. قاموس الرجال: )/639.
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أيب  بــن  احلــســني  ــن  وع بصري  أيب  عــن  وأكــثــر   ،(((اهلل عبد  أيب  عــن   روى 
العالء))).

))) مل نعثر علی روايته عن الصادق. وقال املحّقق التسرتّي: »إّن قول النجاشـّي: )روی عن 
 وهٌم بدليل أّن الشيخ عّده يف َمن مل يرِو عنه، وأّما عّد الشيخ إّياه يف الصادق )أيب عبد اهلل

فأراد به جمّرد املعارصة«. قاموس الرجال: )/457، الرقم: )7)).
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 97).
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الباب الثاين: يف الآحاد

)ثلثة رجال(
]1/181[ َثْعَلبة بن ميمون)1(

موىل بني أسد، ثّم موىل بني سالمة.

ا، راوية، وكان حسن العمل،  ا، لغويًّ كان وجًها))) يف أصحابنا، قارًئا، فقيًها، نحويًّ
كثري العبادة والزهد، روى عن الصادق والكاظم)3)و)4).

ــة  ــعــلــامء والــفــقــهــاء األجــّل ــاًل مــتــقــّدًمــا)6)، مـــعـــدوًدا يف ال ــاض ـــــان)5) ف  وك

الدرجات: )/0)،  بعنوان: )ثعلبة أيب إسحاق(. لحظ: بصائر  ))) قد وقع يف بعض األسانيد 
ح4، الكايف: )/46)، ح)، التوحيد: )33-)33، ح)، هتذيب األحكام: )/96، ح7))، 

الرسائر: 605/3.
))) )عش، س، ش(: »وجيًها«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: )/65)، ح)، 60/4، ح0)، من ل حيرضه الفقيه: 
األمايل  ح0)،   ،6(/4 األحكام:  هتذيب  ح95،   ،((6/( اخلصال:  ح3760،   ،(0(/3
)للطويّس(: 443، ح49، املحاسن: )/)6)، ح)))، وإّنه روی عن أيب جعفر. لحظ: 
وأّما  األحكام: 66/3)، ح74، 0)/64، ح7)،  الدرجات: )/384، ح5، هتذيب  بصائر 
 .يف رجاله يف أصحاب الكاظم فلم نعثر عليها. نعم، ذكره الشيخ روايته عن الكاظم

لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 4960.
)4) إلی هنا مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: )30.

)5) )ع( زيادة: »فقيًها«.
)6) )ع(: »مقّدًما«.
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يف))) هذه العصابة))).

سمعه هارون الرشيد يدعو يف الوتر؛ فأعجبه)3).

]2/182[ ُثَوْير بن أيب فاختة

واسم أيب فاختة: سعيد بن عالقة)4).

روى الكّشّ عن حمّمد بن قولويه، عن حمّمد بن عّباد بن بشري، عن ثوير قال: أشفقت 
 عىل أيب جعفر من مسائل هّيأها له عمرو)5) بن ذر، وابن)6) قيس املارص، والصلت بن 

هبرام)7).

وهذا ل يقتيض مدًحا ول قدًحا؛ فنحن يف روايته من املتوّقفني)8).

))) )عة(: »من«. وهو موافق ملا يف املصدر، إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
.4(( : ))) هذا مأخوذ عن رجال الكّشّ

)3) هذه الفقرة منقولة عن رجال النجاشـّي، الرقم: )30.
)4) هذا مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 303.

)5) يف املصدر: »عمر«. وهو الصواب، وهو عمر بن ذر بن عبد اهلل بن زرارة الـَهْمدايّن املرهبّي. 
لحظ: هتذيب الكامل: ))/334.

)6) )عة(: »ذروة بن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
القّمّي،  قولويه  بن  حمّمد  »حّدثني  هكذا:  فيه  السند  ثّم   .394 الرقم:   ،((8  : الكّشّ رجال   (7(
عن  خالد،  بن  حمّمد  أبيه  عن  البقّي،  حمّمد  بن  أمحد  عن  القّمّي،  بندار  بن  حمّمد  حّدثني  قال: 

أمحد بن النرّض اجلعفّي، عن عّباد بن بشري، عن ثوير بن أيب فاختة«. ول ريب أّنه الصواب، فإّن  
ابن قولويه مل يرِو عن أيب جعفر الباقر بواسطتني، كام ل خيفی.

عىل   اإلمام بحقيقة  علمه  عدم  عىل  يدّل  ألّنه  أظهر؛  القدح  عىل  اخلب  »دللة   :الشهيد  (8( 
ما ينبغي. ثّم عىل تقدير تسليمه ل وجه للتوّقف فيه لذلك، بل جلهالة حاله كغريه من املجهولني، 

فال وجه أيًضا إلدخاله يف هذا القسم املختّص بمن يعمل عىل روايته كام رشحه«.
البهائّي: »بل هو أقرب إلی القدح عند التأّمل«.  
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]3/183[ ُثَبْيت بن حمّمد، أبو حمّمد، العسكرّي، صاحب أيب عيسى الوّراق.

متكّلم حاذق من أصحابنا العسكرّيني، وكان أيًضا له))) اّطالع باحلديث والرواية 
والفقه.

كتاب  وله  له،  العثامنّية  نقض  يف  ــواّرق  ال عيسى  أيب  إىل  يعزى  الذي  والكتاب 
)توليدات بني أمّية يف احلديث())).

))) )هـ، ح، عش، عة(: »له أيًضا«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) ما نقله العاّلمة منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 300.





 
يف اجليم

وفيه أربعة أبواب
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الباب الأّول: جعفر

)مخسة وعرشون رجًل(

]1/184[ جعفر بن أيب طالب

ُقتل بمؤتة)))، ريض اهلل))) عنه، وأرضاه)3).

]2/185[ جعفر بن هارون الكويّف

يكنّى أبا عبد اهلل.

من رجال الصادق، ثقة)4).

]3/186[ جعفر بن حمّمد بن يونس األحول

من أصحاب أيب احلسن الرضا، ثقة)5).

))) الشهيد: »ُمؤتة اسم أرض بالبلقاء من بالد الشام، ُقتِل فيها جعفر بن أيب طالب«.
))) )س( زيادة: »تعالی«.

)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 33).
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 084).

)5) ما نقله العاّلمة منقول عن رجال الطوسـّي، الرقم: 5533.
واعلم أّنه من عادة العاّلمة أّنه إذا نقل عن رجال الشيخ نقل أّوًل ما فيه، ثّم زاد عليه موضع   
الراوي يف كتاب )الرجال(، فإذا قال: من أصحاب الرضا مثاًل نعلم أّن الراوي مذكور يف 

.من رجال الشيخ باب أصحاب الرضا
 =ثّم أقول: ظاهر كالم العاّلمة يف املقام أّن جعفر بن حمّمد بن يونس من أصحاب الرضا  
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]4/187[ جعفر بن سهيل الصيقل

وصاحب  حمّمد،  وأيب  احلسن،  أيب  وكيل   ،العسكرّي حمّمد  أيب  أصحاب  من 
.(((الدار

]5/188[ جعفر بن معروف

يكنّى: أبا حمّمد، من أهل كّش.

.(((قاله الشيخ ،كان مكاتًبا، مل يرِو عن األئّمة

والظاهر أّنه ليس جعفر بن معروف السمرقندّي الذي قال عنه)3) ابن الَغضائرّي: 
الَغضائرّي  ابن  ألّن  أخرى«)6)؛  وينكره)5)  تارًة،  حديثه  يعرف)4)  املذهب  مرتفع  »إّنه 

قال:»إّنه يكنّى أبا الفضل، قال: وكان يروي عنه)7) العّياشـّي كثيـًرا«)8).

=مع أّن ما نقل العاّلمة من توثيقة مذكور يف أصحاب اجلواد. بل مل يذكره أحد يف أصحاب 
الرقم: 5533، )566،  الطويّس،  الرقم: 307؛ رجال  النجاشـّي،  الرضا. لحظ: رجال 

رجال البقّي: 56.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 5835.

ثّم إّن ابن حجر عنونه نقاًل عن: رجال الشيخ: »جعفر بن سهل«. لسان امليزان: )/6)).  
))) رجال الطوسـّي، الرقم: )604.

)3) )عة(: »فيه«.
)4) )ت(: »نعرف«.

)5) )ت(: »ننكره«. )عة(: »ينكر«، ولعّله أصح.
)6) رجال ابن الغضائرّي: 47، الرقم: 6).

)7) )عة(: »عن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر وإّنه نجد رواية العّياشـّي عنه يف أسانيد كثرية. 
األحكام:  هتذيب  ح3،   ،644/( ح5)،   ،44(/( ح3)،  الــديــن:)/)44،  كامل  لحظ: 

4/)8، ح6، األمايل )للطويّس(: 45، ح))، 46، ح5).
عنونه=  ما  مع  متغاير   الشيخ رجال  يف  املذكور  هو  ما  أّن  رصحيهم  أو  مجاعة  ظاهر  أقول:   (8(
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]6/189[ جعفر بن حمّمد بن جعفر بن موسى بن قولويه)1(

=ابن الغضائرّي. لحظ: نقد الرجال: )/)36-363، جامع الرواة: )/9))، منتهى املقال: 
)/80)، حاوي األقوال: 40)، الرقم: 5)3)، جممع الرجال: )/45.

قال السّيد اخلوئّي بعد نقل كالم العاّلمة يف تغايرمها: »ويؤّيد ما ذكره العاّلمة من التغاير   
أّن من ترمجه الشيخمن أهل كّش، ومن ذكره ابن الغضائرّي من أهل سمرقند والذي يسهل 
تالزم  ل  الوكالة  فإّن  وثاقته؛  تثبت  مل  كثرًيا  الكّشّ  عنه  ويروي  الشيخ،  ترمجه  من  أّن  اخلطب 

الوثاقة، واعتامد الكّشّ عليه ل يثبت الوثاقة أيًضا«. معجم رجال احلديث: 5/)0)-03).
هذا، ولكِن الظاهر احّتادمها، فإّن جعفر بن حمبوب الذي يروي عنه العّيايّش كان كنيته أبا حمّمد،   

: )4، الرقم: 89. . لحظ: رجال الكّشّ كام يف رجال الكّشّ
))) وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )ابن قولويه(. هتذيب األحكام: 4/)8، ح6، 86/4، ح6، 
93/6)، ح))، 99/6)، ح43، 6/)30، ح49. وكذا بعنوان: )جعفر بن قولويه(. بشارة 

املصطفى: )/5)؛ املزار الكبري: 9)، 63).
ثّم إّنه قد وقع جعفر بن حمّمد بن مرسور يف إسناد كثري من الروايات. لحظ: ثواب األعامل:   
الرشائع: )/03)، ح)، )/)))، ح6، )/47)، ح)، )/98)، ح0)،  5)، 78)، علل 
 ،584/( ح)،   ،49(/( ح)،   ،460/( ح)،   ،446/( ح))،   ،358/( ح)،   ،357/(
ح7)، معاين األخبار: )، ح3، 03)، ح)، )4)، ح)، 367، ح)، )39، ح40، 394، ح48، 

400، ح60.
قال الوحيد: »حيتمل كونه جعفر بن حمّمد بن قولويه؛ ألّن قولويه اسمه مرسور وهو يف طبقة   

الكّشّ إىل زمان الصدوق«. تعليقة عىل منهج املقال: 0)).
منهام  وكّل  الصدوق،  طبقة  يف  قولويه  »ابن  وقال:  التغاير  إلی  التسرتّي  املحّقق  ذهب  ولكن   
شيخ املفيد، مل يرِو أحدمها عن اآلخر، وهذا روی عنه الصدوق يف املواضع الكثرية«. قاموس 

الرجال: )/684، الرقم: 536).
ولكن رّد عليه سّيدنا األستاذ الزنجايّن- مّد ظّله- بوجوه:  

بن  بجعفر  قولويه  ابن  عن  عّب  فالصدوق  املعنون،  تعّدد  علی  يدّل  مل  التعبري  تعّدد  أّن  األّول:   
مرسور.

مجيع  كون  لزوم  لعدم  التغاير،  علی  يدّل  مل  أيًضا  للمفيد  شيًخا  كونام  يف  اشرتاكهام  إّن  الثاين:   
 مشايخ رجل من طبقة واحدة، فمثاًل أّن ابن قولويه يروي عن احلسني بن حمّمد بن عامر، مع أّن= 
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ــــة)))،  ــــم ــــَل ــــْس ـــب َم ـــّق ـــل ـــــــوه ي ـــــــان أب ــــم، وك ــــاس ــــق ــــــا ال ـــى أب ـــنّ ـــك  ي

=احلسني بن حمّمد بن عامر من مشايخ الكلينّي والكلينّي هو شيخ ابن قولويه.
الثالث: ولد الشيخ الصدوق يف حوايل سنة )306هـ( أو )307هـ( ولكّن ابن قولويه يروي   
عّمن مات يف هذه السنة كاحلسني بن حمّمد بن عامر وسعد بن عبد اهلل املتوّفی حدود )300هـ(.

الرابع: كون الصدوق معارًصا لبن قولويه ليس بامنع من روايته عنه.  
ثّم قال- مّد ظّله-: »وعمدة ما استدّل هبا علی الحّتاد ما قاله النجاشـّي يف ترمجة عيّل بن حمّمد ابن   
 جعفر بن موسى بن مرسور، فإّنه قال: عيّل بن حمّمد بن جعفر بن موسى بن مرسور، أبو احلسني، 

يلّقب أبوه مملة. روى احلديث ومات حديث السن، مل يسمع منه. له كتاب فضل العلم وآدابه.
به«.  أخي  حّدثنا  قال:  قولويه  بن  حمّمد  بن  جعفر  حّدثنا  قال:  هدية  بن  واحلسن  حمّمد  أخبنا   

رجال النجاشـّي، الرقم: 685.
فيّتحد صاحب الرتمجة مع ابن قولويه يف األب واجلّد ووالد اجلّد، إّل أّن الكالم يف ما املراد من   

»أخي« يف قوله: »حّدثنا أخي«.
إلی  ذهب   التسرتّي كاملحّقق  آخر  بعض  ولكن  الرتمجة،  صاحب  هو  أّنه  إلی  ذهب  فبعٌض   
املعنون  مرسور  ابن  بكتاب  أي  »به«  بقوله:  فاملراد  به«  أخي  »حّدثنا  قوله:  أّما  وقال:  التغاير، 
ل كتاب نفسه، وكيف يقول: »مل يسمع منه«، ثّم يقول: »حّدثنا أخي به«؟! قاموس الرجال: 

)/668. وقريب منه يف معجم رجال احلديث: 5/)9، الرقم: 90)).
ولكن أورد السّيد الزنجايّن- مّد ظّله- بغرابة تغاير رجلني اشرتكا يف النسب هبذه املثابة، واملراد   

من »مل يسمع« أّنه روی عنه ولكن ل بطريق السامع.
ثّم قال- مّد ظّله-: وهناك قرائن تدّل علی الحّتاد:  

عامر ،  بن  حمّمد  بن  احلسني  مثل  املشايخ،  أكثر  يف  مــرسور  ابن  مع  قولويه  ابن  اشــرتاك   أ. 
بن  عيّل  بن  حمّمد  بن  والقاسم  مرسور ،  ابن  ووالد  احلمريّي،  جعفر  بن  اهلل  عبد  بن  وحمّمد 

إبراهيم اهلَْمدايّن، واحلسن بن عبد اهلل بن حمّمد بن عيسی.
ب. اشرتاكهام يف السم واسم الوالد والكنية.

ثّم استنتج من ذلك احّتاد جعفر بن حمّمد بن مرسور وجعفر بن حمّمد بن قولويه. ولحظ تفصيل   
كالمه يف: كتاب النكاح:  7)/5583ـ5596.

))) )عة( زيادة: »بفتح امليم، وسكون السني، وفتح الالم وامليم أيضًا، والتاء«. وما أثبتناه موافق 
جلميع النسخ التي بأيدينا.
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من خيار))) أصحاب سعد))).

وكان أبو القاسم من ثقات أصحابنا وأجاّلئهم يف احلديث والفقه، روى عن أبيه 
وأخيه عن سعد، وقال: ما سمعت من سعد إّل أربعة أحاديث)3).

وهو أستاذ الشيخ املفيد، ومنه محل)4)، وكّلام يوصف به الناس من مجيل وثقة)5) 
وفقه؛ فهو فوقه)6).

له تصانيف ذكرناها يف كتابنا الكبري.

تويف سنة تسع وستني وثالثامئة)7).

))) البهائّي: »أي مسلمة ل جعفر، كام سيجيء يف أواخر باب املحّمدين«. 
))) البهائّي: »هو سعد بن عبداهلل األشعرّي«. 

بكتاب  »جئت  قال:  أّنه  الغضائرّي  ابن  عن  نقاًل  عبداهلل  بن  سعد  ذكر  عند  النجاشـّي  أورد   (3(
املنتخبات من تصنيفات جعفر بن قولويه إليه ألقرأه عليه، فقلت: حّدثك سعد، فقال: ل، بل 
حّدثني أيب و أخي عنه و أنا مل أسمع من سعد إّل حديثني؛ انتهی. و ل ينايف هذا ما نقله؛ ألّنه 
جيوز أن يكون مراده أّن األحاديث التي رووها يف كتاب املنتخبات مل يسمع من سعد إّل حديثني 

منهام. و اهلل أعلم«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 467.
وقال املحّقق املامقايّن يف وجه اجلمع: »إّن جعفر بن قولويه سمع من سعد حديثني من كتاب   

املنتخبات، وحديثني من غري هذا الكتاب«. تنقيح املقال: 356/30، اهلامش.
وقال السّيد الزنجايّن- مّد ظّله-: »لعّل أّنه سمع عن سعد روايتني إّل أّن لِكال هاتني الروايتني   
أربعة  سعد  من  سمع  أّنه  آخر  وباعتبار  روايتني،  إّل  سعد  من  يسمع  مل  أّنه  فباعتباٍر  فقرتني، 

أحاديث«. كتاب النكاح:  7)/5587.
)4) )عة( زيادة: »العلم واحلديث«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) )عة( مل ترد: »وثقة«. وهو وإن كان موافًقا ملا يف املصدر إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ 
التي بأيدينا.

)6) البهائّي: »من األّول إلی هنا كالم النجاشـّي«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 8)3.
)7) الشهيد: »ذكر الشيخ يف كتاب الرجال: أّنه توّفـي سنة ثامن وسّتني. واستظهره ابن داوود= 
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الشني  وبعدها  نقطة،  حتتها  املنّقطة  الباء  بفتح  بشري)1(-  بن  جعفر   ]7/190[
املعجمة- أبو حمّمد، الَبَجيّل، الوّشاء))).

ابن داوود:  الرقم: 6038؛ رجال  =بعد نقله ما ذكره املصنِّف عنه«. لحظ: رجال الطويّس، 
88، الرقم: ))3.

وقد ورد يف اخلرائج واجلرائح أّن ابن قولويه يف سنة سبع وثالثني وثالثامئة، وهي السنة التي   
رّد القرامطة فيها احلجر إىل مكانه من البيت، مرض يف مّكة ورأی صاحب الزمان يف نصب 
ابن  العّلة ويكون موته بعد ثالثني سنة. فامت  بأّنه ل خوف عليه يف هذه  احلجر مكانه وبرّشه 
تسع  وفيه: سنة  واجلرائح: )/477-476،  اخلرائج  ]وثالثامئة[.  قولويه يف سنة سبع وسّتني 

وثالثني وثالثامئة؛ وسنة تسع وسّتني؛ ولكنّه تصحيح اجتهادّي علی خالف النسخ.
وبناء علی ما يف اخلرائج قال املحّدث النورّي: »إّن ما ورد يف )اخلالصة( من كون موته سنة   
خامتة  القّصة«.  يقاوم  ل  الشيخ  رجال  يف  وما  بالتسع،  السبع  تصحيف  وثالثامئة  وسّتني  تسع 

املستدرك: 48/3).
أِن  بعد  وثالثني،  تسع  سنة  يف  األسود  احلجر  رّدوا  القرامطة  أّن  التاريخ  كتب  اّتفقت  أّنه  إّل   
اغتصبوه يف سنة سبع عرشة وثالثامئة، وكان مكثه عندهم اثنتني وعرشين سنة. قال املسعودّي 
احلجر  أعيد  املطيع[  ]أي  خالفته  من  خلت  سنني  »وخلمس  الواقعة:  هبذه  العهد  قريب  وهو 
األسود إىل موضعه من البيت احلرام يف ذي احلّجة سنة )339هـ(، وكان أخذه يف سنة )7)3هـ( 
يف خالفة املقتدر«. التنبيه واإلرشاف: 346. ولحظ أيًضا: الكامل: 486/8، العب: )/56، 

البداية والنهاية: ))/3)).
فعليه الصواب ما يف )اخلالصة(، وأّما ما ورد يف اخلرائج فتصحيف التسع بالسبع.  

))) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )جعفر بن بشري اخلّزاز(. بصائر الدرجات: )/36)، ح5، 
الكايف: 7/6، ح). 

منه،  ومهـًا  كونه  والظاهر  النجاشـّي،  يف  إّل  ليس  بالوّشاء  »وصفه   :التسرتي املحّقق  قال   (((
والوشاء هو احلسن. والظاهر أّنه رأی يف سند )عن الوّشاء وجعفر بن بشري( فتوّهم وقرأه )عن 
منهام«.  كّل  يروي عن  املفّضل  بن  متعارصين وكان حمّمد  كانا  فإّنام  بشري(،  بن  الوّشاء جعفر 

قاموس الرجال: )/3)6، الرقم: 430).
هذا ولكن ورد يف سند جعفر بن بشري الوّشاء. لحظ: تأويل اآليات الظاهرة: 6)4.  
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من زّهاد أصحابنا، وعّبادهم، ونّساكهم، وكان ثقًة.

قال النجايّش: »إّن له))) مسجًدا بالكوفة باقًيا))) يف بجيلة إىل اليوم، وأنا وكثري 
من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصيّل فيه مع املساجد التي ُيرّغب يف الصالة فيها، وكان 

ثقًة، جليَل القدر«)3).

: »قال نرص)4): ُأخذ جعفر بن بشري فُضـِرب ولقي شّدة حّتى خّلصه اهلل  قال الكّشّ
.(7(»تعاىل)5)، ومات يف طريق مّكة، وصاحبه)6) املأمون بعد موت الرضا

الثقات ورووا  العلم، روى عن  كثري  العلم)9)؛ ألّنه كان)0))  بفقة)8)  يعرف  وكان 
عنه.

له كتاب )املشيخة( مثل كتاب احلسن بن حمبوب إّل أّنه أصغر منه، وله كتب ُأخر)))) 

))) )عة( مل ترد: »له« وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) )ش(: »باق«.

)3) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 304.
)4) )ت، س، ش، ع(: »نصري«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) )ت، ش، ح، ع، س( مل ترد: »تعاىل«.
)6) )عة، س(: »صاحب«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

: 605، الرقم: 5))). )7) رجال الكّشّ
)8) )عة(: »بفقحة«. وهو موافق ملا يف النجاشـّي، إّل أّن ما أثبتناه موافق ملا يف مجيع النسخ التي 

بأيدينا.
)9) الشهيد: »كذا وجدت يف النسخ التي عندي، والذي ذكره املصنِّف يف )إيضاح الشتباه(: 
فقحة بالفاء والقاف واحلاء املهملة. ثّم حكى عن السّيد صفّي الدين بن معّد: أّنه نفحة بالنون 

والفاء واحلاء املهملة«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 5)).
)0)) )ش، ع، م، هـ، ح( مل ترد: »كان«.

)))) )ح(: »كتاب آخر«. )عة(: »كتب أخری«.
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.(((ذكرناها يف الكتاب الكبري، ومات باألبواء))) سنة ثامن ومائتني

]8/191[ جعفر بن عّفان الطائّي

روى الكّشّ حديًثا يف سنده نرص بن الصباح وحمّمد بن سنان، ومها ضعيفان: أّن 
الصادق شِهد له باجلنّة)3).

ومل يثبت عندي غري ذلك)4)؛ فالوجه)5) التوّقف يف روايته.

]9/192[ جعفر بن عمرو

املعروف بالعمرّي)6) و)7).

روى الكّشّ عن حمّمد بن إبراهيم بن مهزيار: أّن أباه لـاّم حرضه املوت دفع إليه 

))) الشهيد: »بالباء املنّقطة حتتها نقطة، قرية بني مّكة واملدينة«.
البهائّي: »األبواء بالباء املوحّدة قرية بني مّكة و املدينة«.  

أقول: األبواء: قرية من أعامل الفرع من املدينة، بينها وبني اجلحفة ممّا ييل املدينة ثالثة وعرشون   
وهناك  املدينة،  من  مّكة  إىل  للمصعد  الطريق  ويمني  آرة،  يمني  عىل  جبل  األبواء  وقيل:   مياًل. 

بلد ينسب إىل هذا اجلبل. معجم البلدان: )/79.
))) من قوله: »وكان يعرف« إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 304.

: 89)، الرقم: 508. )3) رجال الكّشّ
ساعته  يف  جعفر  يا  لك  اهلل  أوجب  لقد   :قوله بأّن  يقتيض  التدّبر  »بل   :اخلراسانـّي  (4( 
اجلنّة، إخبار عن فضل البكاء عىل احلسني. وإجيابه اجلنّة ككثري من املندوبات والواجبات، 
بعد  اجلنّة  هلم  جتب  أيًضا  الشيعة  فّساق  مجيع  بل  وغــريهــم،  الثقات  يعّم  اجلنّة  ــاب   وإجي

تزكيتهم«.
)5) )م، عة(: »والوجه«.

)6) البهائّي: »العمرّي املشهور الوكيل هو عثامن بن سعيد، فاملناسب أن يكون هو القابض، وأّما 
جعفر هذا فليس من الوكالء فال وجه حلمله علی أحدهم وإن شارك يف النسبة«.

)7) يف املصدر: »َحْفص بن عمرو املعروف بالعمرّي«.
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العمرّي، فأعطاه  أنا  فقال:  إليه شيخ  املال، فدخل  إليه  ماًل، وأعطاه عالمة ملن يسّلم 
املال))).

وسند الرواية ذكرناه))) يف كتابنا الكبري، وفيه ضعٌف)3).

]10/193[ جعفر بن عيسى بن َيْقطني

عيسى  بن  حمّمد  جعفر  أبو  »حّدثنا  قال:  وإبراهيم،  محدويه  عن  الكّشّ  روى 
العبيدّي، عن هشام بن إبراهيم اخلتيّل)4) املرشقّي، وهو أحد من أثنى عليه يف احلديث 

أّن أبا احلسن قال فيه خرًيا«)5).
]11/194[ جعفر بن عثامن بن زياد الرّوايّس)6(

 عن محدويه، عن أشياخه أّنه ثقٌة، فاضٌل، خيِّـٌر)7). روى الكّشّ

: )53، الرقم: 5)0). ثّم فيه بعد نقل الرواية هكذا: »وَحْفص بن عمرو كان  ))) رجال الكّشّ
العمرّي، وكان وكيل  ابن  أبو جعفر حمّمد بن َحْفص بن عمرو فهو  وكيل أيب حمّمد، وأّما 

النّاحية، وكان األمر يدور عليه«.
))) )ش، هـ(: »ذكرناها!«.

)3) الشهيد: ألّن يف طريقه أمحد بن كلثوم، عن إسحاق بن حمّمد البرصّي، ومها غاليان. ومع 
اآلخذ  العمرّي  وأّن  لإلمام  املذكور  املال  كون  الظاهر  أّن  وهو  آخر،  وجه  من  نظر  ففيه  ذلك 
وكيلُه؛ ألّن أحد نّوابه يف الغيبة األوىل عثامن بن سعيد العمرّي، فناَسب أن يكون هو القابض. 
نّوابه كام سيأيت فال وجه حلمله  النسبة، لكنّه ليس من  العمرّي هذا، وإن وافقه يف  وأّما جعفر 
عليه بمجّرد كونه العمرّي، وأقّل ما فيه أّنه مشرتك. وباجلملة فليس يف هذه الرواية يش ء يوجب 

تعديله بوجه.
البهائّي: »سبب الضعف أّن فيه أمحد بن كلثوم و إسحاق بن حمّمد، ومها غاليان«.  

)4) )عش، س، ح، ع(: »اجلبلـّي«.
: 498، الرقم: 956. )5) رجال الكّشّ

)6) )عة(: »الرواس«. ولعّله غلٌط مطبعّي.
: )37، الرقم: 694. ثّم إّنه قد ورد يف النجاشـّي: »جعفر بن عثامن بن رشيك بن=   )7) رجال الكّشّ
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بن  اهلل  عبد  بن  الثاين  جعفر  بن  املــذرّي)1(  رأس  اهلل  عبد  بن  جعفر   ]12/195[ 
جعفر بن حمّمد بن عّل بن أيب طالب)))، أبو عبد اهلل.

=عدي الكاليّب الوحيدّي«. رجال النجاشـّي، الرقم: 0)3.
وقد ورد يف الفهرست: »جعفر بن عثامن، صاحب أيب بصري«. الفهرست، الرقم: )5).  

وقد ورد يف رجال الشيخ يف أصحاب الصادق: جعفر بن عثامن الروايّس. رجال الطويّس،   
الرقم: 068).

فذهب السّيد اخلوئّي إلی احّتاد اجلميع وقال: »إّن جعفر بن عثامن صاحب أيب بصري مّتحد مع   
جعفر بن عثامن بن رشيك.

أّواًل: من جهة بعد أن يكون املسّمى هبذا السم رجلني، لكلِّ منهام كتاب يتعّرض النجاشـّي   
ألحدمها، ويتعّرض الشيخ لآلخر.

وثانًيا: أّن الشيخ مل يتعّرض يف رجاله، إّل جلعفر بن عثامن الروايّس فلو كان هذا غريه لتعّرض   
له، كام تعّرض له يف الفهرست، مع أّن تأليف الفهرست كان قبل تأليف الرجال عىل ما رّصح به 

.يف عّدة موارد. منها: يف ترمجة إبراهيم بن رجاء اجلحدرّي، يف َمن مل يرِو عنهم
وممّا يؤّيد ذلك أّن الصدوق روى يف الفقيه عن جعفر بن عثامن، من غري توصيف، كام ذكره يف   
املشيخة، وهذا يكشف عن الحّتاد، وإّل لزم عليه تعيني املراد. معجم رجال احلديث: 48/5، 

الرقم: 98)).
وقال أيًضا: الرواسّيون من بني كالب، فإّن رواس بن احلارث الذي ينسب إليه الرواسّيون   
بالروايّس  الشيخ  أفلح بن محيد وصفه  أّن  ابن كالب بن ربيعة، كام عن األزهرّي. ويدّل عليه 

الكاليّب«. معجم رجال احلديث: 48/5، الرقم: 97)).
أقول: وذهب إلی الحّتاد مجاعة ُأخر. لحظ: جممع الرجال: )/30، هداية املحّدثني: 83)،   
تعليقة عىل منهج املقال: 06)، قاموس الرجال: )/636، الرقم: 464)، واستظهر يف األخري 

كون الختالف يف نسبهام ولقبهام من باب الختالف يف نسب واحد ولقبه.
))) )عش، ت، م، ش، ع(: »املدري«. والصواب ما يف املتن. لحظ: عمدة الطالب: 354-353.

)للصدوق(:  األمــايل  جعفر«.  بن  اهلل  عبد  بن  »جعفر  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (((
)للمفيد(:  األمايل  ح)،   ،(05 ح)،   ،45 األخبار:  معاين  ح)،   ،(36 التوحيد:  ح)،   ،3(6
تفسري   ،3(7 عرش:  السّتة  األصول  املحّمدّي(.  اهلل  عبد  بن  )جعفر  بعنوان:  وكذا  ح5.   ،89
القّمّي: )/4))، الكايف: 63/8، ح))، الغيبة )للنعاميّن(: 7)، )))، ح9)، 4)3، ح)،= 
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كان وجًها يف أصحابنا وفقيًها، وأوثق الناس يف حديثه))).

األزدّي  ُنَعْيم  بن  الرمحن  عبد  بن  السلم  عبد  بن  امُلَثنَّی  بن  جعفر   ]13/196[
العّطار)2(، ثقة من وجوه أصحابنا الكوفّيني)3).

]14/197[ جعفر بن أمحد بن أّيوب السمرقندّي

أبو سعيد، يقال له: ابن العاجز)4)، باجليم والزاي.

كان صحيَح احلديث، واملذهب، روى عنه حمّمد بن مسعود العّيايّش)5) و)6).

]15/198[ جعفر بن حمّمد بن إسحاق بن ِرباط، أبو القاسم، الَبَجّل

شيٌخ، ثقٌة، من أصحابنا)7).

=األمايل )للصدوق(: 4))، ح4، هتذيب األحكام: 63/4)، ح)3، 3/6))، ح)). وكذا 
بعنوان: )جعفر بن عبد اهلل العلوّي(. األصول السّتة عرش: 87)، الكايف: 4/5، ح6، األمايل 
)للمفيد(: 90، ح6، )3)، ح)، 39)، ح4، 44)، ح3، )5)، ح)، دلئل اإلمامة: 530، 

ح))، األمايل )للطويّس(: 709، ح).
))) ما نقله العاّلمة يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 306.

ح3)،   ،(45/( األحكام:  هتذيب  العّطار(.  املثنّى  بن  )جعفر  بعنوان:  سند  يف  وقع  وقد   (((
الستبصار: )/49)، ح)).

)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 309.
)4) الشهيد: »يف كتاب الرجال للشيخ: )ابن التاجر(. وذكر ابن داوود أّنه وجده )التاجر( بخّط 

الشيخ«. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 6040، رجال ابن داوود: )8، الرقم: 96).
سبيل  وعلی  أيًضا.  األسانيد  بعض  يف  ورد  كام   ،الشيخ رجال  يف  ما  الصواب  ولعّل  أقول:   

.((8 ،(05 ،(03 ،(5 : املثال، لحظ: رجال الكّشّ
.384 ،335 ،55 : )5) لحظ: رجال الكّشّ

)6) يف املتن مأخوذ ممّا يف رجال النجاشـّي، الرقم: 0)3.
)7) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))3.
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]16/199[ جعفر بن سليامن القّمّي، أبو حمّمد

ثقٌة، من أصحابنا))).

 ]17/200[ جعفر بن حمّمد بن جعفر بن احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن 
(((عّل بن أيب طالب

ًما، وكان ثقًة يف)4) أصحابنا. كان وجًها)3) يف الطالبّيني مقدَّ

مات يف ذي القعدة سنة ثامنني وثالثامئة، وله نّيف)5) وتسعون سنة)6)و)7).

))) ما يف املتن منقول من رجال النجاشـّي، الرقم: ))3.
))) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )جعفر بن حمّمد بن جعفر العلوّي(. األمايل )للصدوق(: 
الفوائد: )/88، األمايل )للطويّس(: 477، ح))، 556، ح6، 0)6، ح8،  34)، ح7، كنز 
)63، ح)، )63، ح4، 634، ح9. وكذا بعنوان: )جعفر بن حمّمد بن جعفر احلسنّي(. األمايل 
)للمفيد(: 40، ح8، 63، ح9، األمايل )للطويّس(: 456، ح5)، 474، ح5، 486، ح34، 
 ،5(0/5 الكايف:  احلسنّي(.  حمّمد  بن  )جعفر  بعنوان:  وكذا  ح8.   ،588 ح4)،  584ـ585، 
ذيل ح3، الغيبة ) للنعاميّن(: )4، ح)، 87، ح8)، األمايل )للصدوق(: 3))، ح)، التوحيد: 
84)، ح))، معاين األخبار: 65، ح)، األمايل )للمفيد(: 34ـ35، ح)، 37-38، ح5-4، 
45، ح6ـ7، 6))، ح4، 86)، ح4، ))3، ح3، 79، ح7)، األمايل )للطويّس(: 00)، ح8، 

)8)، ح6، 487، ح35.
)3) )ت، هـ، ش، عش(: »وجيًها«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)4) )ح، عة(: »من«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)5) )س ل(: »سّت«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

الشهيد: »نيف: بتشديد الياء وتفيفها«.  
)6) هذا، ولكن نقل النجاشـّي عنه: أّنه قال: »ولدت برّسمن رأى سنة أربع وعرشين ومائتني«. 
من  ذكره  ما  يالئم  ل  هذا  سنة«:  وتسعون  نيف  »له  قوله:  البوجردّيعلی  السّيد  فعّلق 
تاريـَخي الولدة والوفاة، فإّن مقتضامها أّنه عّمر مخًسا وثامنني سنة. لحظ: رجال النجاشـّي، 

الرقم: 4)3، اهلامش. 
)7) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 4)3.
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]18/201[ جعفر بن أمحد بن يوسف األودّي)1(

أبو عبد اهلل، شيٌخ من أصحابنا الكوفّيني، ثقة))).

]19/202[ جعفر بن أمحد بن َوْنَدك- بالنون، والدال غري املعجمة، والكاف- 
الرازّي

أبو عبد اهلل، من أصحابنا املتكّلمني واملحّدثني، له كتاب يف اإلمامة كبري)3).

]20/203[ جعفر بن احلسن)4( بن علـّي بن شهريار)5(- بالشني املعجمة، والراء 
املؤمن،  حمّمد،  أبو  األلف-  قبل  نقطتان  حتتها  املنّقطة  والياء  األلف،  وبعد  اهلاء  بعد 
أربعني  سنة  هبا  ومات  الكوفة،  إىل  انتقل  ثقة،  القمّيني،  أصحابنا  من)6)  شيٌخ   القّمّي، 

وثالثامئة)7).

بن  ُصَلة  بن  َوْرقاء  بن  بن حمّمد  والقاف-  بالراء  َوْرقاء-  بن   ]21/204[ جعفر 
عمري

))) )ع، س، عش(: »األزدّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
هذا، ولكن قد وقع يف األسانيد بعنوان: )جعفر بن أمحد بن يوسف األزدّي(. األمايل )للصدوق(:   
4، ح6، 384، ح)، اخلصال: )/07)، ح7)، معاين األخبار: 89)، ح)، األمايل )للطويّس(: 

7)4، ح)). 
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 5)3.

)3) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 6)3.
)4) التسرتّي: »فيام عندنا من نسخة النجاشـّي: )احلسني(، كام يوجد يف بعض نسخ هذا ]الكتاب[«. 
املؤمن(. الختصاص: 5، 9، 79،  بن احلسني  بعنوان: )جعفر  )5) وقد ورد يف بعض األسانيد 

 .(05 ،(9( ،8(
)6) )س ل( مل يرد: »من«. وهو موافق ملا يف املصدر.

)7) إّن ما نقله العاّلمة يف املتن مقتبس من رجال النجاشـّي، الرقم: 7)3.
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السلطان،  بالعراق ووجههم، وكان عظياًم عند  بني شيبان  أمري  أبا حمّمد،  يكنّى: 
.(((صحيح املذهب، وله كتاب يف إمامة أمري املؤمنني

]22/205[ جعفر بن ييى بن العلء)2(

أبو حمّمد، الرازّي، ثقٌة وأبوه أيًضا.

روى أبوه)3) عن أيب عبد اهلل)4)، وهو أخلُط بنا من أبيه، وأدخُل فينا، وكان أبوه 
حييى بن العالء قاضًيا بالرّي)5).

]23/206[ جعفر بن عبد اهلل)6( بن جعفر

له مكاتبٌة)7).

جعفر  بن  اهلل)8(  عبد  بن  عــّل  بن  حمّمد  بن  إبراهيم  بن  جعفر   ]24/207[ 
الطّيار

بالوفيات: ))/4)).  الوايف  الرقم: 9)3، وانظر:  النجاشـّي،  املتن مأخوذ من رجال  ))) ما يف 
ولحظ أيًضا: تاريخ اإلسالم: 6)/70.

))) )ح(: »عالء«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)3) )عش، م، ح، س، ت، هـ، ع، ش( مل ترد: »أبوه«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)4) لحظ: ترمجة أبيه يف القسم الثاين من هذا الكتاب.
)5) ما يف املتن مقتبس من رجال النجاشـّي، الرقم: 7)3.

)6) )ش، هـ، ب، ع، س، ت(: »عبيد اهلل«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)7) هذا منقول مـّمـا ذكر النجاشـّي يف ترمجة أخيه حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر حيث قال: »كان 
الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  مكاتبة«.  له  كان  كّلهم  وأمحد،  واحلسني  جعفر  إخوة:   له 
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)8) )ع(: »عبيد اهلل«. والصواب ما أثبتناه، كام ل خيفی.
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روى عن أيب عبد اهلل)))، ثقة))).

]25/208[ جعفر بن حمّمد بن عون)3( األسدّي

وجٌه، روى عنه أمحد بن حمّمد بن عيسى)4).

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ ممّا نقله النجاشـّي يف ترمجة ابنه سليامن بن جعفر بن إبراهيم. لحظ: 
 فالعاّلمة احلسن؛  وأيب  اهلل  عبد  أيب  عن  أبوه  وروى  وفيه:   .483 الرقم:  النجاشـّي،  رجال 
جعفر،  بن  سليامن  ابنه  ترمجة  يف  ذلك  نقل  أّنه  مع  وجهه،  ندر  ومل   »احلسن »وأيب  ينقل   مل 

فراجع.
الكايف: )/6))،  القّمّي: )/55،  تفسري  الصادق يف  أبيه عن  رواية  كان، لحظ:  وكيف   
ح9)، )/47)، ح7)، )/))5، ح)، 68/3، ح4، 3/)8)، ح4، 59/4، ح3، 79/8، 
هتذيب  ح)،   ،30(/( الرشائع:  علل  ح0)،   ،4/( اخلصال:  ح5)،  التوحيد:459،  ح34، 
الكايف: 369/3،  أيًضا. لحظ:   السّجاد األحكام: )/84)، ح35، ووردت روايته عن 
إّن  ثّم   ،الكاظم عن  روايته  علی  نعثر  مل  ولكن  ح45،   ،(59/3 األحكام:  هتذيب  ح5، 
الشيخ والبقّي ذكراه يف رجاله يف أصحاب السّجاد. لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 

089)، رجال البقّي: 9.
8)3)؛  الرقم:  الطويّس،  رجال   .والصادق  الباقر أصحاب  يف  ذكره   الشيخ وكذا   

.(065
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ مـّمـا نقله النجاشـّي يف ترمجة ابنه سليامن بن جعفر بن إبراهيم. لحظ: 

رجال النجاشـّي، الرقم: 483.
)3) )س ل(: »عدن«. وما يف املتن موافق للمصدر.

)4) هذا مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف ترمجة ابنه حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن عون األسدّي. رجال 
النجاشـّي، الرقم: 0)0).
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الباب الثاين: جميل

)ثلثة رجال(

]1/209[ مجيل بن دّراج- بالدال غري املعجمة، والراء املشّددة، واجليم- ودّراج 
يكنّى: بأيب الصبيح))) بن عبد اهلل، أبو علـّي النخعّي.

وقال ابن فّضال:»أبو حمّمد، شيخنا، ووجه الطائفة، ثقة«))).

.(3(روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن

أصــحــابــنــا،  مــــن  ــــًضــــا  أي ــــقــــايض  ال دّراج)4)  ــــن  ب ـــــوح  ن ـــــــوه  وأخ
 ،(5(الـــــــرضـــــــا أّيـــــــــام  يف  دّراج  ـــــــات  وم أمـــــــــره،  ـــي  ـــف خي ـــــــان   وك

))) )حج، ع(: »الصبح«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
ووجه  »شيخ  قوله:  ومقول  فّضال،  ابن  كنية  حمّمد  أيب  كون   املعارصين بعض  استظهر   (((
الطائفة«. تنقيح املقال: 6)/86)، اهلامش. ولكن هذا مل يعهد يف رجال النجاشـّي. نعم، ابن 

فّضال مكنّی بـ: )أيب حمّمد(.
ا، فالحظ الكايف: )/47، ح3، )/)5، ح3)، )/4)، ح3،  )3) روايته عن الصادقكثرية جدًّ
)/38، ح6، )/9))، ح9، )/50)، ح)، )/98)، ح8، )/04)، ح)، )/06)، ح)، 
)/406، ح8، )/4)4، ح)، )/)67، ح)، )/)67، ح)، 8/3)، ح3)، 50/3، ح3، 
8/3))، ح)، 305/3، ح8)، وغريها، وأّما روايته عن أيب احلسن ففي هتذيب األحكام: 
)/73)، ح7))، 7/4، ح6، تأويل اآليات الظاهرة: 763، وروی عن أيب جعفر. لحظ: 

الكايف: )/669، ح)، الزهد: )7، ح89). 
)4) لحظ الرقم: 044) يف هذا الكتاب.

)5) )عة( مل ترد: »ومات دّراج يف أّيام الرضا«. وهو موافق للمصدر إّل أّن ما أثبتناه موافق= 
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وكان أكب من نوح، وُعمي يف آخر عمره))).

أخذ عن زرارة)))، له أصٌل)3).

يقول  ما  يف  عنه  يصّح  ما  تصحيح  عىل  العصابة  أمجعِت)4)  ممّن  :»إّنه  الكّشّ قال 
واإلقرار له بالفقه«)5).

]2/210[ مجيل بن صالح األسدّي

ثقٌة، وجه، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)6)، ذكره أبو العّباس يف كتاب 
الرجال)7).

]3/211[ مجيل بن عبد اهلل بن نافع الـَخْثَعمّي اخلّياط)8( الكوفـّي

 مل أَر فيه مدًحا من طرق أصحابنا، غري أّن ابن ُعْقدة روى عن حمّمد بن عبد اهلل بن 
=جلميع النسخ التي بأيدينا.

))) )عة( زيادة: »ومات يف أّيام الرضا«. لحظ: اهلامش السابق.
))) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 8)3.

)3) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 54).
)4) )عة(: »اجتمعت«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

.375 : )5) رجال الكّشّ
)6) لحظ روايته عن الصادق يف: الكايف: )/)))، ح))، 6/3))، ح)، 68/4)، ح4، 
 ،(88/6 ح5،   ،((9/5 ح3،   ،(37/5 ح)،   ،7(/5 ح9،   ،408/4 ح3،   ،(94/4
ح3، 455/7، ح4، 383/8، ح)58، من ل حيرضه الفقيه: 56/3)، ح3566، 93/3)، 

ح4050، 400/4، ح5858، وغريها.
األحكام:  هتذيب  ح7)،   ،457/7 الكايف:  لحظ:  جًدا.  فقليلة   الكاظم عن  روايته  وأّما   

306/8، ح4).
)7) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 9)3.

)8) )ش(: »احلنّاط«. قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق: »مجيل بن عبد اهلل بن نافع 
اخلَْثَعمّي احلنّاط )اخلّياط( الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 04)).
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أيب حكيمة قال: »سألنا))) ابن نمري عن حمّمد بن مجيل بن عبد اهلل بن نافع اخلّياط)))، 
فقال: ثقة قد رأيته، وأبوه ثقة.

وهذه الرواية ل تقتيض عندي التعديل)3)؛ لكنّها من املرّجحات«.

))) )عة(: »سألت«.
))) )ش(: »احلنّاط«. لحظ: اهلامش السابق.

)3) الشهيد: »ألّن راوهيا ابن ُعْقدة وهو زيدّي عن حمّمد بن عبد اهلل، وهو جمهول«.
البهائّي: »ألّن سندها ضعيف؛ ألّن فيه بعض الزيدّية«.  

وقد عّلق الوحيد البهبهايّن كالم الشهيد: »من جهة ابن نمري العاّمّي أوىل، وابن ُعْقدة وإن كان   
ا إّل أّن الظاهر أّنه ثقة يف النقل، مع أّنه له خصوصّية تاّمة بنا وبأصحابنا«. منتهى املقال:  زيديًّ

.(93/(
وقال السّيد اخلوئّي: »بل ل تكون من املرّجحات أيًضا، فإّن ابن نمري مل يوّثق من طرقنا، وحمّمد   

ابن عبد اهلل جمهول«. معجم رجال احلديث: 35/5).
ثّم قال املحّقق التسرتّي: »حيث إّن ابن نمري عاّمّي، فإمامّيته ل تعلم بتوثيقه، بل ظاهر سكوته   

عن مذهبه عاّمّيته«. قاموس الرجال: 79/9).
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الباب الثالث: جابر

)ثلثة رجال(

]1/212 [ جابر بن عبد اهلل)1(

من أصحاب رسول اهلل، شهد بدًرا.

))) يف مدحه روايات كثرية، من غري أن يورد ما خيالفها، وقد ذكرناها  أورد الكّشّ
أمري  إىل  رجعوا  الذين  السابقني  من  »إّنه  شاذان:  بن  الفضل  قال  الكبري،  الكتاب  يف 

.(3(»املؤمنني

.وقال ابن ُعْقدة: »إّن جابر بن عبد اهلل منقطٌع إىل أهل البيت

عن  حريز،  عن  سنان،  بن  حمّمد  عن  مفّضل،  بن  حمّمد  عن  مدحه  وروى 
.(4(»الصادق

))) الشهيد: »مات جابر باملدينة سنة ثالث وسبعني. وقيل: سنة ثامن  و سبعني. وقيل: سنة ثامن 
وسّتني. وسنّه أربع وتسعون سنة، وكان قد ذهب برصه«. لحظ: املعارف: 33)، هتذيب تاريخ 

دمشق: 389/3، هتذيب الكامل: 453/4، الرقم )87.
.40 : ))) لحظ: رجال الكّشّ

: 38، الرقم: 78. )3) رجال الكّشّ
)4) وقال الشيخ يف رجاله: »نزل املدينة، شهد بدًرا وثامين عرشة غزوة مع النبّي. مات سنة 

ثامن وسبعني«. رجال الطويّس، الرقم: 34).
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]2/213[ جابر بن يزيد)))و)))

روى الكّشّ فيه مدًحا وبعض الّذّم)3)، والطريقان ضعيفان، ذكرنامها يف الكتاب)4) 
الكبري.

عن  أبان،  بن  عاّمر  عن)5)  أيب  »روى  العلوّي:  العقيقّي  أمحد  بن  عيّل  السّيد  وقال 
احلسني بن أيب العالء أّن الصادق ترّحم عليه، وقال: إّنه كان يصدق علينا«.

وقال ابن ُعْقدة: »روى حمّمد بن أمحد)6) بن الباء الصائغ)7) عن أمحد بن الفضل 
عن)8) حنان بن سدير، عن زياد بن أيب احلالل: أّن الصادق ترّحم عىل جابر، وقال: 

إّنه كان يصدق علينا، ولعن امُلِغرية، وقال: إّنه كان يكذب علينا«)9).

))) الشهيد: »هو جابر بن يزيد بن احلارث بن معاوية بن وائل مرئي بن جعفر بن سعد العشرية 
اجلعفّي، أبو عبد اهلل الكويّف. ذكره صاحب )اإلكامل القديّس(، ووّثقه وأثنى عليه كثريًا، وقال: 

ومات سنة ثامن وعرشين ومائة«.
البهائّي: »يف كتب رجال العاّمة أّن جابر اجلعفّي من أكب علامء الشيعة روی عن أيب الطفيل   

وعن حمّمد بن عيّل الباقر. مات سنة مائة و سبعة و عرشين«.
أقول: ذكره املّزّي بعنوان: »جابر بن يزيد بن احلارث بن عبد يغوث بن كعب بن احلارث بن   

معاوية بن وائل بن َمرئي بن ُجعفي اجلُعفّي«. هتذيب الكامل: 465/4 الرقم 879.
الكايف: )/09)، ح6، )/)7)، ح)،  اجلعفّي(.  بعنوان: )جابر  األسانيد  ))) وقع يف كثري من 

)/6))، ح))، )/66)، ح)، 4/5)5، ح3، 466/6، ح6.
.(9( : )3) لحظ: رجال الكّشّ

)4) )م، ش(: »كتابنا«.
)5) )ش(: »روي عن«. )عة(: »روي عن أيب«.

)6) )عة(: »أمحد بن حمّمد«.
)7) اخلراسانـّي: »صحيح: حمّمد بن أمحد بن البـّر الصائغ«. 

)8) )عة(: »بن«، والصواب ما يف املتن، كام ل خيفی.
 =،(9( : )9) أقول: قد روي هذ اخلب يف مصادر كثرية عن زياد بن أيب احلالل. لحظ: رجال الكّشّ
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وقال ابن الَغضائرّي: »جابر))) بن يزيد اجلعفّي الكوفـّي ثقة يف نفسه، ولكن جّل من 
ن))) أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن َشِمر اجلعفّي، ومفّضل بن   روى عنه ضعيف، فممَّ
ل)4)، بن مجيل األسدّي، وأرى الرتك ملا)5) روى هؤلء عنه،  كويّن)3)، وُمنَخَّ صالح، والسَّ

والوقف يف الباقي إّل ما خرج شاهًدا«)6).

 ،(8(اهلل عبد  وأبا)7)  جعفر،  أبا  لقي  اجلعفّي  يزيد  بن  »جابر  النجايّش:  وقال 
ومات يف أّيامه سنة ثامن وعرشين ومائة.

بن صالح  ومفّضل  َشِمر  بن  منهم: عمرو  فيهم وضعفوا،  عنه مجاعة غمز  روى 

=الرقم: 336، بصائر الدرجات: )/38)، ح))، الختصاص: 04)، دلئل اإلمامة: )8)، 
.((9/4 :ح57، اخلرائج واجلرائح: )/733، مناقب آل أيب طالب

))) )عة(: »إّن جابر«.
))) )ح، س، ش، عة(: »فمن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) اخلراسانـّي: »الصحيح: عمرو بن شمر اجلعفّي، ومفضل بن عمر، والسكونـّي، إلخ«.
أقول: بل الصواب ما يف املتن.  

)4) )حج، ع(: »مبجل«. والصواب ما يف املتن، ملوافقته مع ما يف املصدر، وكذا رجال النجاشـّي.
)5) )ع(: »بام«.

)6) رجال ابن الغضائرّي: 0))، الرقم: 60).
)7) )ش( زيادة: »ولقي أبا«.

)8) روايته عن الباقر كثرية. فالحظ: الكايف: )/3))، ح)، )/307، ح7، )/)44، ح0)، 
)/93، ح))، )/65)، ح0)، )/53)، ح9، 5/3)4، ح0)، 447/5، ح)، 7/)7)، 
ح)، 8/8)، ح4، 57/8)، ح49)، وغريها، ولحظ روايته عن الصادق يف املحاسن: 
)/34)، ح3)، )/485، ح539، )/487، ح553، بصائر الدرجات: )/4، ح5، )/8، 
ح)، )/8)، ح)، )/33، ح)، الكايف: )/33، ح5، )/44، ح)، )/)6، ح9، )/60)، 
ح0)، )/557، ح6، 9/3))، ح6، 499/3، ح0)، وغريها، وروی عن السّجاد أيًضا. 

لحظ: الكايف: 34/3)، ح4، التمحيص: )4، ح46. 
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ل))) بن مجيل ويوسف بن يعقوب. وُمنَخَّ

وكان يف نفسه خمتلًطا، وكان شيخنا أبو عبد اهلل))) حمّمد بن حمّمد بن النعامن ينشدنا 
أشعاًرا كثرية يف معناه تدّل عىل الختالط)3)، ليس هذا موضًعا لِذكرها)4).

ابن  الشيخ  قاله  كــام  عــنــه)5)  ــؤلء  ه يــرويــه  مــا  يف  التوّقف  عندي  ـــوى  واألق
الَغضائرّي)6)و)7).

]3/214[ جابر املكفوف الكويّف

احلـــســـن، عن  ـــن  ب عــــيّل  مــســعــود، عـــن  ـــن  ب ـــّشّ عـــن حمـــّمـــد  ـــك ال روى 
ــاًرا  ــن دي بــثــالثــني  وصــلــه   الصادق أّن  املــكــفــوف:  ــر  جــاب ــن  ع  الـــعـــّبـــاس)8)، 

))) )حج، ع(: »مبجل« والصواب ما يف املتن، ملوافقته مع ما يف املصدر وكذا رجال النجاشـّي.
))) )عة( مل ترد: »أبو عبد اهلل«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) قال املحّدث النورّي: »الظاهر أّن الشيخ املفيد أنشد هذه األشعار من باب احلكاية والنقل من 
دون اعتقاد بصدق مضمونا فيه، وإّل كيف عّده يف الرسالة العددّية من الفقهاء األعالم؟!«. 

خامتة املستدرك: 8/4)).
وقال السّيد اخلوئّي: »إّن فساد العقل والختالط لو سّلم ذلك يف جابر، ومل يكن جتنّنًا كام رّصح   
به فيام رواه الكلينّي«. لحظ: الكايف: )/396، ح7، ل ينايف الوثاقة، ولزوم األخذ برواياته، 

حني اعتداله وسالمته. معجم رجال احلديث: 344/4، الرقم: 033).
)4) رجال النجاشـّي، الرقم: )33.

)5) )عة( مل ترد: »عنه«.
لرّد  املوجب  أنفسهم،  يرويه هؤلء عنه، لشّدة ضعفهم يف  فيام  للتوّقف  الشهيد: »ل وجه   (6(
روايتهم، وإّنام كان ينبغي توّقف املصنِّف فيام يرويه جابر نفسه، لختالف الناس يف مدحه وذّمه 

إْن مل يرّجح اجلارح. و عىل كلِّ حال فال وجه إلدراجه يف هذا القسم«.
)7) انظر: هتذيب التهذيب: )/)4-44، الرقم: 75، ولحظ أيًضا ميزان العتدال: )/379-

384، الرقم: 5)4)، تاريخ اإلسالم: 60-59/8.
)8) )عة(: زيادة: »بن العامر«.
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وعرَض بمدحه))).

جابر  عامر، عن  بن  عّباس  حّدثنا  قال:  احلسن،  بن)))  عيّل  ُعْقدة عن  ابن  وروى 
رّبام  فقلُت:  يصلونك،  أما  فقال:  عليه،  دخلت  قال:   ،اهلل عبد  أيب  عن  املكفوف 
فعلوا، فوصلني بثالثني ديناًرا، ثّم قال: يا جابر، كم من عبٍد إن غاب مل يفقدوه وإن 

شهد مل يعرفوه يف أطامر، لو أقسم عىل اهلل ألبّر قسمه)3).

: 335، الرقم: 3)6. ))) رجال الكّشّ
. ))) )عة(: »أيب احلسن« بدل من »علـّي بن احلسني«. والصواب ما يف املتن، كام يف نقل الكّشّ

)3) الشهيد: »يف هذه الرواية ُأمور: منها: إّن الشهادة فيها لنفسه فال تسمع، ومنها: أّن يف الطريق 
ضعًفا أو جهالة املستند كام ل خيفى، وحينئٍذ فإحلاقه هبذا القسم ُمشِكل«.
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الباب الرابع: يف الآحاد

)سبعة رجال(

املعجمة  غري  والدال  الساكنة،  والنون  املضمومة،  باجليم  ُجنَْدب-   ]1/215[
املفتوحة، والباء املنّقطة حتتها نقطة- بن جنادة- باجليم املضمومة، والنون والدال بعد 
األلف غري املعجمة- الغفارّي، أبو ذّر، وقيل: ُجنَْدب بن السكن، وقيل: اسمه بريد))) 

ابن جنادة.

مهاجرّي)))و)3).

أحد األركان األربعة)4).

. ُرِوَي عن الباقر أّنه مل يرتدَّ

مات يف زمن)5) عثامن بالربذة)6).

))) )ت، حج، س(: »يزيد«، )عة(: »برير«. وهو املوافق ملا يف املصدر، ولعّله الصواب.
))) )عة(: »مهاجر«، وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) إلی هنا مأخوذ عن رجال الطوسـّي، الرقم: 43).
)4) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 60).

 .»هم سلامن واملقداد وأبو ذّر وحذيفة« :الشهيد  
)5) )ع، ح، هـ، عش(: »زمان«.

)6) هذا مأخوذ عن رجال الطوسـّي، الرقم: 43).
الشهيد: »تويّف أبو ذّر سنة اثنتني وثالثني وصىّل عليه ابن مسعود، وقدم ابن مسعود املدينة=   
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.(((له خطبٌة يرشح فيها األمور بعد النبّي

]2/216[ جرير بن عبد اهلل الَبَجّل

قِدم الشام برسالة أمري املؤمنني إىل معاوية))) و)3).

]3/217[ جبري بن مطعم

روى الكّشّ عن حمّمد بن قولويه، قال: حّدثني سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف، قال: 
حّدثني عيّل بن سليامن بن داوود الرازّي، قال: حّدثني عيّل بن أسباط، عن أبيه أسباط بن 

 
سامل، عن أيب احلسن الكاظم: أّنه كان من حوارّيي عيّل بن احلسني)4) و)5).

=فأقام عرشة أّيام، فامت بعد عارشه، اإلكامل«.
البهائّي: »وفاته سنة اثنني و ثالثني، وصّلی عليه ابن مسعود«.  

))) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 60).
وحلوقه   له مفارقته  لكن  أّوًل،  مدحه  عىل  دّل  وإْن  املؤمنني  أمري  إرسال  »إّن   :الشهيد  (((
بمعاوية ثانًيا كام هو معلوم مشهور يدفع هذا املدح وخيرجه من هذا القسم، وسريته وتريب 

عيّل داره بالكوفة بعد حلوقه بمعاوية لعنة اهلل عليه مشهورة«.
فيها  قبض  التي  السنة  يف  »وأسلم  وزاد:   ،(48 الرقم:  الطوسـّي،  رجال  من  مأخوذ  هذا   (3(
اإلصابة:  أيًضا  ولحظ  إسحاق«.  بن  حمّمد  ذكره  أذرع،  سّتة  كان  طوله  إّن  وقيل:   ،النبّي

)/)58-583، الرقم: 38)).
 )4) الشهيد: »علـّي بن سليامن املذكور جمهول، فال يعّول عىل اخلب. وعلـّي بن أسباط سيأيت ما فيه 
من اخلالف، وأبوه أسباط وإن كان من أصحاب األصول لكن مل ينّص األصحاب عليه بشء«.

: 0)، الرقم: 0). )5) رجال الكّشّ
ورواه يف الختصاص عن حمّمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد، عن حمّمد بن احلسن الصّفار، عن   
عيّل بن سليامن بن داوود الرازّي، وحّدثنا أمحد بن حمّمد بن حييى قال: حّدثني سعد بن عبد اهلل 

عن عيّل بن سليامن عن عيّل بن أسباط عن أبيه أسباط بن سامل. الختصاص: )6.
ثّم إّنه روی الكّشّ عن أيب عبد اهلل أّنهˆقال: »ارتّد الناس بعد قتل احلسني إّل ثالثة أبو خالد   

الكابيّل، وحييى بن أم الطويل، وجبري بن مطعم، ثّم إّن الناس حلقوا وكثروا«.=
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نقطتان،  حتتها  املنّقطة  والياء  املعجمة،  غري  بالعني  عياض-  بن  جلبة   ]4/218[
والضاد املعجمة- أبو احلسن الليثّي)))، أخو أيب َضْمرة.

ثقة، قليل احلديث))).

]5/219[ َجْهم- باجليم املفتوحة، وامليم بعد اهلاء- بن حكيم

: 3))، الرقم: 94). =رجال الكّشّ  
ولكن املحّقق التسرتّي قال: »الظاهر كون جبري بن مطعم حمّرف )حكيم بن جبري بن مطعم(،   
فأّن جبرًيا كان صحابيًّا مات قبل السّتني، وكانت إمامته بعدها، وكان جبري عثامنيًّا«. قاموس 

الرجال: 8/3)6.
هذا ولكن نقل الكّشّ يف موضٍع آخٍر عن الفضل بن شاذان أّنه قال: »ومل يكن يف زمن عيّل بن   
احلسني يف أّول أمره إّل مخسة أنفس: سعيد بن جبري، سعيد بن املسيب، حمّمد بن جبري بن 

: 5))، الرقم: 84). مطعم، حييى بن أّم الطويل، أبو خالد الكابيّل«. رجال الكّشّ
حمّرف  مطعم(  بن  جبري  بن  )حمّمد  قوله:  كون  »الظاهر  ذيله:  يف   التسرتّي املحّقق  وقال    
يف  اإلمامّية  يراعي  ل  اّلذي  الشيخ  حّتى  )حمّمًدا(  أحد  يعّد  فلم  مطعم(  بن  جبري  بن  )حكيم 

أصحاب عيّل بن احلسني«. قاموس الرجال: 8/3)6.
«. والصواب ما أثبتناه، ملوافقته مع ما يف املصدر. ))) )س ل، هـ، ع(: »الكّشّ

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 330.
الصواب:  كون  املجمع  هامش  يف  القهبائّي  واستظهر  »جبلة«.  املصدر:  يف  ورد  قد  إّنه  ثّم    

»جبلة«.
اللغة  يساعده  وقد  )جبلة(.  عن  مصّحًفا  )جلبة(  كون  الظاهر  »إّن  األبطحّي:  السّيد  وقال   
 وكثرة املسّمني بـ)جبلة( يف رجال الشيعة والعاّمة، وذكر الفريقني جلامعة منهم بعنوان )جبلة(. 
ول يوجد غري املوضعني من رجال النجاشـّي يف كتب الذهبّي وابن حجر وغريمها ذكر لـ)جلبة(، 
بل املوجود يف لسان امليزان عن النجاشـّي )جبلة بن عياض(. ولعّل املوجب لعدم التوّجه إىل 
التصحيف ما يف خالصة العاّلمة: )جلبة بن عياض(، بالعني غري املعجمة والياء املنقطة حتتها 
والباء  املضمومة،  باجليم  )جلبة(،  داوود:  ابن  رجال  يف  ما  وأيًضا  املعجمة؛  والضاد   نقطتان، 

املفردة، بن حيان«. هتذيب املقال: 35/5-36. ولحظ الرقم: 563.
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كويّف، ثقة، قليل احلديث))).

]6/220[ جارود بن الـُمنِْذر)))، أبو الـُمنِْذر الكندّي)3)، النّخاس)4)، كوفـّي.

روى عن أيب عبد اهلل)5)، ثقة، ثقة)6).

بن الـَحَكم الَعْبدّي، أبو الـُمنِْذر عربـّي،  ]7/221[ جفري)7(- بالفاء بعد اجليم- 
.(8(ثقة، روى عن جعفر بن حمّمد

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 333.
))) )عة(: زيادة: »الكندّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) مل ترد يف )عة(: »الكندّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) )عة(: »النحاس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

 : )5) لحظ: الكايف: 35/3)، ح4)، 6/6، ح9، األمايل )للمفيد(: 93)، ح3)، رجال الكّشّ
7))، الرقم: )0).

)6) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 334.
)7) ضبطه العاّلمة كام يف املتن ثّم قال: »وقيل: جيفر«. إيضاح الشتباه، الرقم: 48).

ولعّل نظره إلی ما قاله الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق: »جيفر بن احلكم العبدّي   
جممع  لحظ:  »جفري«.  نسخه:  بعض  يف  ولكن   .(((( الرقم:  الطويّس،  رجال  الكويّف«. 

الرجال: 00/7).
)8) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 337.

البهائّي: »مل يذكر جّراح املدائنّي، و قد ذكره النجاشـّي وقال: إنَّ له كتاًبا لكن مل يذكر جرحه   
بالديباج«.   املكفوف  القميص  لبس   الصادق كراهة  حديث  روی  الذي  وهو  توثيقه،  ول 

لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 335.



 
يف احلاء

وفيه أربعة)1( عرش باًبا

))( )عة(: »مخسة«، وهو يوافق املعدود، إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا. ولِحظ: 
مة التحقيق. مقدِّ
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الباب الأّول: احل�صن

)ثلثة ومخسون رجل)1((

]1/222[ احلسن بن حمبوب الرّساد

وُيقال: الزّراد. يكنّى: أبا عيّل، موىل بجيلة، كويّف.

يف  األربعة  األركان  يف  يعّد  القدر،  جليل  وكان   ،الرضا عن  روى  عني،  ثقٌة، 
عرصه))).

: أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصّح عن)3) هؤلء وتصديقهم، وأقّروا  قال الكّشّ
هلم بالفقه والعلم، وذكر احلسن بن حمبوب من اجلامعة)4)، قال: وقال بعضهم موضع 

احلسن بن حمبوب: احلسن بن عيّل بن فّضال)5).

))) الشهيد: »كذا يف النسخ، واملوجود فيها اثنان ومخسون، واحلسن بن أبان مذكور مع احلسني 
ابن سعيد يف باب احلسني استطراًدا«.

اخلراسايّن: »مل يذكر إّل تسعة وأربعني رجاًل ثّم.... بواحد. قال املامقايّن عند ذكر احلسن بن   
مة يف اخلالصة، فكأّن النسخ الصحيحة مل تشتمل إّل  حمّمد احلرضمّي: وقد سقط من قلم العالَّ

عىل اثنني ومخسني رجاًل«. لحظ: تنقيح املقال: 0)/399-)40، الرقم: 8)56.
))) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: )6).

)3) )س(: »من«.
)4) الشهيد: »وهم سّتة: يونس بن عبد الرمحن، صفوان بن حييى، حمّمد بن أيب عمري، عبد اهلل بن 

الـُمِغرية، احلسن بن حمبوب، وأمحد بن حمّمد بن أيب نرص«. 
.556 : )5) رجال الكّشّ

ً
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ومات احلسن بن حمبوب))) يف آخر سنة أربع وعرشين ومائتني، وكان من أبناء 
مخس وسبعني سنة))).

]2/223[ احلسن بن عّل بن فضال التيمّل)3) و)4) بن ربيعة بن بكر، موىل تيم بن)5) 
ثعلبة. يكنّى: أبا حمّمد.

روى عن الرضا، وكان خصيًصا به، وكان جليل القدر، عظيم املنزلة، زاهًدا 
ورًعا، ثقة يف رواياته)6).

بن  عيّل  عن  القّمّي،  اهلل  عبد  بن  سعد  عن  قولويه،  بن  حمّمد  عن  الكّشّ  روى 

أّن  أّن احلسن بن حمبوب روی عنه، مع  الثاملـّي:  النجاشـّي عند ذكر أيب محزة  البهائّي: »ذكر   ((( 
الرقم:  النجاشـّي،  رجال  عنه«.  روايته  يتصّور  فكيف  ومائة  مخسني  سنة  مات  الثاميّل  محزة   أبا 

.(96
: 584، الرقم: 094). ))) هذا مأخوذ من رجال الكّشّ

: »قال نرص بن الصباح: أمحد بن حمّمد بن عيسى ل يروي عن ابن حمبوب، من  ثّم إّنه قال الكّشّ  
أجل أن أصحابنا يّتهمون ابن حمبوب يف روايته عن أيب محزة، ثّم تاب أمحد بن حمّمد فرجع قبل 
: ))5، الرقم:  ما مات، و كان يروي عّمن كان أصغر سنًّا منه، وأمحد مل يرزق«. رجال الكّشّ
الرقم: 98). وقد بحثنا عن ذلك يف ذيل ترمجة )ثابت بن  النجاشـّي،  989. ومثله يف رجال 

دينار(، فراجع.
)3) البهائّي: »نسبة إلی تيم اهلل«.

اخلراسانـّي: »التيُميّل بضّم امليم نسبة إىل تيم اهلل«.  
)4) قد وقع يف بعض يف بعض األسانيد بعنوان: »احلسن بن فّضال«. لحظ: املحاسن: )/59)، 
كامل  ح3،   ،4(4/4 الكايف:  ح9،   ،(9(/( ح3،   ،(58/( الدرجات:  بصائر  ح97، 
ح3،   ،4(6/( اخلصال:  ح4)59،   ،4(8/4 الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح)،   ،(6 الزيارات: 

)/7)5، ح)، وكذا بعنوان: »احلسن التيمّي« الكايف: 46/7)، ح).
)5) )عة(: »بني تيم بن«، )ش( مل ترد: »تيم بن«. ويف املصدر: »تيم اهلل«.

)6) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 64).
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الرّيان)))، عن حمّمد بن عبد اهلل))) بن زرارة بن أعني، قال: كنّا)3) يف جنازة احلسن بن 
عيّل بن فّضال؛ فالتفت إيّل وإىل حمّمد بن اهليثم التميمّي فقال)4): أَل أبرّشكام؟ فقلنا له: 
وعنده  الغمرات،  تلك  يف  وهو  فضال)5)  بن  عيّل  بن  احلسن  حرضت  قال:  ذاك؟  وما 
د)7) احلسن)8)؛  د، فتشهَّ حمّمد بن احلسن بن جهم؛ فسمعته يقول له)6): يا أبا حمّمد تشهَّ
فعب عبد اهلل وصار)9) إىل أيب احلسن)0)) فقال له حمّمد بن احلسن)))): وأين)))) عبد 

اهلل؟ فسكت.

))) )هـ، ع(: »الزّيات«. والصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف املصدر.
))) )ب(: »عبيد«. والصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف املصدر.

)3) التسرتّي: »كان فاعل )قال كنّا( علـّي بن الريان وفاعل )فالتفت( حمّمد بن عبداهلل بن زرارة 
علی ما يشهد به ترك النجاشـّي حمّمد بن عبداهلل بعد عيّل بن الريان، وذكره أّياه يف آخر الرواية 

بعنوان نسبة مضمون البشارة إليه«. 
)4) )م، ش(: »وقال«، )عة( زيادة: »لنا«.

)5) )عة( زيادة: »قبل وفاته«. وهو موافق ملا يف املصدر إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي 
بأيدينا.

)6) )ت، س( مل ترد: »له«.
)7) الشهيد: »بخّط السّيد مجال الدين بن طاووس: »تشّهد، فتشّهد« بغري لفظ )اهلل( يف املوضعني، 

ويف بعض نسخ الكتاب بحذفها يف الثاين«. 
)8) )ح(: »اهلل« بدل »احلسن«.

ملا  املتن موافق  ما يف  أّن  إّل  فتشّهد فصار«.  الّثانية: تشّهد،  له  فقال  املصدر: »فسكت عنه  )9) يف 
رجال  لحظ:  النجاشـّي.  رجال  عن  هذا  أخذ   العاّلمة أّن  فالظاهر  النجاشـّي،  رجال  يف 

النجاشـّي، الرقم: )7.
)0)) البهائّي: »املراد أّنه عّد األئّمة بعد الشهادتني فتجاوز عن عبد اهلل ومل يعّده يف األئّمة وذكر يف 

 .»مكانه الكاظم
)))) )ت(: »فقال حمّمد بن احلسن له«.

)))) )ش، م(: »فأين«.
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د وصار إىل أيب احلسن فقال له حمّمد بن  د فتشهَّ ثّم عاد الثانية، فقال))) له: تشهَّ
احلسن))): فأين عبد اهلل؟ فقال له احلسن بن علـّي: ]قد[)3) نظرنا يف الكتب فلم نجد 

لعبد اهلل شيًئا)4).

 وكان احلسن بن عيّل بن فضال فطحيًّا يقول بـ)عبد اهلل بن جعفر( قبل أيب احلسن
فرجع)5).

مقرئ  عىل  أقرأ  الربيع  مسجد  يف  الربيع  قطيعة  يف  كنُت  شاذان:  بن  الفضل  قال 
ُيقال له: إسامعيل بن عباد؛ فرأيُت قوًما يتناجون فقال أحدهم: باجلبِل رجل)6) يقال له: 
ابن فّضال، أعبد من رأينا وسمعنا به، قال: فإّنه ليخرج إىل الصحراء فيسجد السجدة 
فيجيء الطري فيقع عليه فام يظّن)7) إّل أّنه ثوب أو خرقة، وإّن الوحش لرتعى)8) حوله 
الغارة أو  فام تنفر)9) منه ملا قد آنست)0)) به، وإن عسكر الصعاليك ليجيؤون يريدون 

))) )ت، س، م، ش، ع(: »وقال«.
))) مل ترد يف )عة(: »حمّمد بن احلسن «.

)3) )عة(: »لقد«.
)4) الشهيد: »يف نسخة الكّشّ بخّط ابن طاووس: نظرنا يف هذا فلم نجد.. إىل آخره«.

: 565، الرقم: 067). )5) رجال الكّشّ
الشهيد: »يف هذا السند، حمّمد بن عبد اهلل بن زرارة، وحاله جمهول، وفيه أيًضا أّن املبرّش غري   

معلوم كام ل خيفى، فثبوت إيامنه بذلك غري واضح«.
البهائّي: »يف هذا السند حمّمد بن عبداهلل بن زرارة وحاله جمهول، و يف هذا املتن أيًضا نظر فإّن   

املبرّش غري معلوم«.
)6) )عة(: »رجل باجلبل«.

)7) )عة(: »نظّن«، )ع(: »تظّن«.
)8) )م، هـ، ع(: »لريعی«.

)9) )م، ح، ع(: »ينفر«.
)0)) )س(: »آنس«.
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مال))) قوم))) فإذا رأوا شخصه طاروا يف الدنيا.

ذلك  بعد  أنا  فبينا  األّول،  الزمان  يف  كان  رجل  هذا  أّن  فظننت  حمّمد)3):  أبو  قال 
الشامئل، عليه  الوجه حسن  إذا جاء شيخ حلو   الربيع مع أيب بيسري قاعد يف قطيعة 
إليه  فقام  أيب،  نعل خمرص)7)، فسلم عىل  نريّس)4) ورداء نريس)5)، ويف رجله)6)  قميص 
الشيخ؟ قال: هذا ابن أيب عمري، قلت: من هذا  يريد  فلاّم أن مىض  به وبّجله،   فرّحب 
الفاضل؟ قال: هو ذاك)9). قلُت:  العابد  احلسن بن عيّل بن فّضال، قلت)8): هذا ذاك 
 ليس)0)) هو ذاك))))، ذلك باجلبل))))؟ قال: هو ذاك كان يكون يف اجلبل، قال: ما أغفل)3)) 

التي  النسخ  موافق جلميع  أثبتناه  ما  أّن  إّل  املصدر،  ملا يف  موافق  »قتال«. وهو  ))) )ش ل، عة(: 
بأيدينا.

: )أو قتال قوم(، وهي أنسب بالعطف عىل الغارة«.  ))) الشهيد: »يف نسخة الكّشّ
)3) البهائّي: »أبو حمّمد هو فضل بن شاذان«.

)4) )عة(: »بريّس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) )عة(: »بريّس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)6) )عة(: »رجليه«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)7) )ح: عة(: »حمرض«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
البهائّي: »النعل املخرّص باخلاء املعجمة والصاد املهملة املشّددة علی وزن مفّعل، اسم مفعول،   

هو الذي وسطه مستدّق«.
)8) )ت، حج(: »فقلُت«.

أّنه  خيفی  ول  النجاشـّي،  عبارة  هو  املصنِّف  نقله  والــذي  الصحيح،  هو  »هذا  البهائّي:   (9(
نسخة  من  ساقًطا  فكأّنه  عقلك(،  أغفل  ما  )قال  وبني  اجلبل(  )يف  بني  كالم  توّسط   ينبغي 

النجاشـّي«. 
)0)) )عة(: »أليس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)))) مل ترد يف)عة(: »ذاك«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)))) )ع(: »بجبل«.

)3)) )عة(: »أقل«. وما أثبتناه موافق ملا يف النجاشـّي.
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عقلك))) من غالم؟! فأخبته بام سمعته من القوم، قال: هو ذاك.

فكان بعد ذلك خيتلف إىل أيب، وكان مصاّله بالكوفة يف اجلامع))) عند األسطوانة 
.(4((3(السابعة، ويقال هلا أسطوانة إبراهيم

مات سنة أربع وعرشين ومائتني)5).

]3/224[ احلسن بن سعيد بن مّحاد بن ِمْهران

موىل عيّل بن احلسني، كويّف، أهوازّي، يكنّى: أبا حمّمد)6).

))) الشهيد: »كذا وجدت يف مجيع نسخ الكتاب يّتصل قوله: )ما أغفل عقلك( بقوله: )باجلبل( 
وليس بجّيٍد كام ل خيفى. والذي يف كتاب الكّشّ بعد قوله: )هو ذاك كان يكون باجلبل( قلُت: 
الصحيح، وكأّنه سقط من نسخ  إىل آخره، وهو  أقّل عقلك من غالم(..  ما  قال:  ذاك،  )ليس 

املصنِّف لـاّم نقل اخلب«.
البهائّي: »يف الكّشّ هكذا )قال: هو ذاك كان يكون باجلبل، قلت: ليس ذاك، قال: ما أقّل عقلك   

من غالم(«.
))) )عة(: »يف الكوفة باجلامع«. وما أثبتناه موافق ملا يف النجاشـّي.

)3) )عة(: زيادة: »اخلليل«. وما أثبتناه موافق ملا يف الكّشّ والنجاشـّي.
رجال  بواسطة  اخلب  نقل   العاّلمة أّن  الظاهر  ثّم   .993 الرقم:   ،5(5  : الكّشّ رجال   (4(

النجاشـّي، الرقم: )7، فراجع.
يف  مذكور  وعرشين  أربع  سنة  مات  فّضال  بن  احلسن  أّن  من  املصنِّف  ذكره  »ما   :الشهيد  (5(
النجاشـّي، وكأّنه عّول يف ذلك عليه، وقد مىض يف ترمجة أمحد بن حمّمد بن أيب نرص أّنه مات سنة 
إحدى وعرشين ومائتني بعد  موت احلسن بن فّضال ثامنية أشهر، وهكذا يف النجاشـّي أيًضا، 

والتدافع بني الكالمني ظاهر«.
أقول: قد فّصلنا الكالم يف ذلك يف ترمجة )أمحد بن حمّمد بن أيب نرص(، فراجع.  

 فعّده يف كتابه من أصحاب الرضا هذا لفظ النجاشـّي يف كتابه. وأّما الشيخ« :6) الشهيد(
ولكن  خاّصة،   الرضا أصحاب  من  احلسني  أخاه  أّن  وسيأيت  داوود.  ابن  وكذلك   خاّصة. 

ل منافاَة«. 
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 هو))) الذي أوصل علـّي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم احلضينّي))) إىل الرضا
وكان  الرّيان)4)،  بن  علـّي  إسحاق)3)  بعد  أوصل  ثّم  أيدهيام،  عىل  اخلدمة  جرِت  حّتى 
سبب)5) معرفة الثالثة هبذا)6) األمر، ومنه سمعوا احلديث وبه عرفوا، وكذلك فعل بعبد 

اهلل بن حمّمد احلضينّي)7).

كان  وسعيد  مصنًَّفا،  مخسني  صنَّف  احلسن  إّن  ويقال:  الكثرية،  الكتب  وصنّف 
ُيعرف بدندان)8) و)9).

وشارك احلسن أخاه احلسني يف كتبه الثالثني، وكان رشيك أخيه يف مجيع رجاله إّل 

))) البهائّي: »تقّدم عند ذكر )إسحاق بن ابراهيم( أّن الذي أوصله إلی الرضا هو )احلسني بن 
سعيد أخو احلسن( «. 

))) )عة(: »احلصينّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)3) )عة( زيادة: »بن«.

)4) قال القهبائّي: »الصواب علـّي بن مهزيار، فإّنه من أصحاب الرضا، وأّما ابن الرّيان فهو 
معجم  يف  منه  وقريب  اهلامش.   ،(((4/( الرجال:  جممع   .»العسكرّيني أصحاب  من 

رجال احلديث: 338/5، الرقم: 849).
أوصل  الذي  سعيد  بن  احلسن  كان  لفظه:  ما  رجاله  يف  البقّي  قال  أّنه  لذلك  ويشهد  أقول:   
إسحاق بن إبراهيم إىل الرضا حّتى جرت اخلدمة عىل يديه، وعيّل بن مهزيار من بعد إسحاق 
ابن إبراهيم، وكان سبب معرفتهم هلذا األمر. فمنه سمعوا احلديث وبه يعرفون، وكذلك فعل 
بعبد اهلل بن حمّمد احلضينّي وغريهم. رجال البقّي: 56، وقريب منه يف رجال الطويّس، الرقم: 

.5(43
)5) )ت، س( زيادة: »هذه«.

)6) )عة(: »هلذا«.
)7) )عة(: »احلصينّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)8) أقول: إّنه يظهر من النجاشـّي كون أمحد بن احلسني بن سعيد ملّقًبا بـ)دندان(. لحظ: رجال 
النجاشـّي، الرقم: 83). 

: )55، الرقم: )04). )9) إلی هنا مأخوذ من رجال الكّشّ



3(6

مّي، وفضالة بن أّيوب، فإّن احلسني كان يروي عن أخيه  يف زرعة بن ِمْهران))) الـَحرْضَ
عنهام))) و)3).

وكان احلسن ثقًة، وكذلك احلسني أخوه)4).

]4/225[ احلسن بن عّل بن َيْقطني بن موسى

موىل بني هاشم، وقيل: موىل بني أسد.

مـــوســـى،  ـــن  ـــس احل أيب  عــــن  روى  ـــاًم،  مـــتـــكـــلِّ فـــقـــيـــًهـــا،  ثــــقــــًة،   كـــــان 

))) )عة(: »حمّمد«. وهو الصواب املوافق ملا يف املصدر، إّل أّن ما أثبتناه موافق ملا يف مجيع النسخ 
التي بأيدينا. لحظ: حاشية الشهيد يف املقام أيًضا.

الشهيد: »زرعة بن ِمْهران يف عاّمة النسخ، وهو وهم. والذي يف الكّشّ زرعة بن حمّمد، كام هو   
الصواب«.

اخلراسايّن: »قال املامقايّن: الصحيح زرعة بن حمّمد احلرضمّي، فإّن زرعة بن ِمْهران ل ذكر له   
يف الرجال«.

عن  سعيد  بن  احلسني  روى  فإّنه  بذلك،  اللتزام  يمكن  ل  أّنه  »الظاهر  اخلوئّي:  السّيد  قال   (((
عن  سعيد،  بن  احلسني  روايــات  عددنا  وقد  مــوارد.  عرشة  تبلغ  املــوارد  من  عّدة  يف  زرعة، 
كيف  ذلك  ومع  مورًدا.  وسبعني  ومخسة  تسعامئة  زهاء  فبلغ  ]األربعة[،  الكتب  يف  فضالة، 
عن  النجاشـّي  حكاه  كام  يلقه،  مل  وإّنه  غلط،  فضالة  عن  احلسني  رواية  إّن  يقال:  أن  يمكن 
معجم  بمقالته«.  اعتداَد  فال  جمهول،  السورايّن  يزيد  بن  احلسني  أّن  مع  هذا  الــســورايّن. 
الرقم:   ،9(/( الرجال:  نقد  يف  باختصار  ومثله   .(849 الرقم:   ،338/5 احلديث:   رجال 

.(45(
الشتباه  »وحيتمل  قــال:  ثــّم  الكثري،  علی  أو  األكثر  علی  ذلــك  بكون  حكم  والقهبائّي   
 ،(77/( الـــرجـــال:  جمــمــع  ــر«.  ــاه ــظ ال خـــالف  كـــان  وإن  بـــاإلرســـال  ــقــال  ي أو   فيها 

اهلامش.
)3) من قوله: »شارك«.. إلی آخره مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 36). 

)4) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 97).
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والرضا))) و))).

]5/226[ احلسن بن راشد

يكنّى أبا عيّل، موىل آل املهلب، بغدادّي.

روى عن أيب جعفر اجلواد، ثقة)3).

]7))/6[ احلسن بن مالك القّمّي)4)

من أصحاب أيب احلسن الثالث اهلادي، ثقة)5).

))) البهائّي: »يف النجاشـّي: روی عن أيب احلسن موسی والرضا«. لحظ: رجال النجاشـّي: 
.9(

.586 ،(69 : لحظ روايته عن الكاظم هتذيب األحكام: )/5))، ح)5، رجال الكّشّ  
.أكثرها بواسطة أخيه، عن أبيه، عنه هذا، ولكن روايته عن أيب احلسن الكاظم  

 ،40 ،37  :فالحظ: املحاسن: )/545، ح857، طب األئّمة وأّما روايته عن الرضا  
.490 : رجال الكّشّ

وروی هو عن أيب جعفر اجلواد أيًضا. لحظ: الكايف: 434/6، ح4).  
 .ثّم إّنه جاء يف هامش نسخة )س(: »يف نسخة الشيخ هباء الدين: روی عن أيب احلسن الرضا  

.»وهو أليق؛ ألّن األصحاب مل يذكروه إّل يف أصحاب الرضا
أصحاب  يف  البقّي  قال  وإّنه   ،الكاظم عن  روی  عرفت  كام  فإّنه  تأّمل،  حمّل  هذا  أقول:   

الكاظم: احلسن بن عيّل بن يقطني. رجال البقّي: )5.
))) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )9. ولحظ أيًضا الفهرست، الرقم: 66).

)3) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 5545.
ابن  واختاره  بالياء.  مالك(  بن  )احلسني  للشيخ:  الرجال  كتاب  نسخ  بعض  »يف   :الشهيد  (4(
داوود، ونسب ما هنا إىل الشتباه. والذي وجدته بخطِّ السّيد ابن طاووس يف كتاب الرجال 

.»احلسن( بغري ياء، كام ذكره املصنِّف( للشيخ
)5) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )576، وفيه:» احلسني بن مالك القّمّي«.

قال ابن داوود: »اشتبه عىل بعض أصحابنا فأثبته يف باب احلسن وليس كذلك، وإّنام هو احلسني=    
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]7/228[ احلسن بن موسى النوبختّي

ابن أخت أيب سهل بن نوبخت، يكنّى أبا حمّمد.

متكلٌِّم فيلسوف، وكان إماميًّا، حسن العتقاد)))، ثقة))).

شيخنا املتكلِّم املّبز عىل نظرائه يف زمانه قبل الثالثامئة)3)، وبعدها)4).

له عن األوائل)5) كتٌب كثرية ذكرناها يف كتابنا الكبري.

]8/229[ احلسن بن محزة)6( بن علـّي بن عبد اهلل بن حمّمد بن احلسن بن احلسني 
(7(ابن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب

ـــرف بـــــاملـــــرعـــــّش)8)، مــــن أجـــــــاّلء هـــذه  ـــع ـــد الـــــطـــــبّي، ي ـــّم أبـــــو حم
 

=ابن مالك«. رجال ابن داوود: 6))، الرقم: 486.
))) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: )6).

))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 6069.
)3) البهائّي: »فيكون جمّدد رأس املائة علی ِكال املذهبني«. 

)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 48).
)5) البهائّي: »أي يف اإليراد علی األوائل«. 

)6) الشهيد: »يف كتاب ابن داوود: )احلسن بن حمّمد بن محزة(، والصواب ما هنا، ملوافقته لكتب 
الرجال والنسب«.

بشارة  33؛  )للمفيد(:  األمايل  الطبّي(.  محزة  بن  )احلسن  بعنوان:  األسانيد  يف  وقع  وقد   (7(
املصطفى: )/70. وكذا بعنوان: )احلسن بن محزة العلوّي(. اخلصال: )/0)4، ح4)، عيون 
أخبار الرضا: )/45، ح3، كامل الدين: )/))3، معاين األخبار: 3)3، ح)، ويف اجلميع: 

)احلسن بن محزة العلوّي(.
)8) يف املصدر: »باملرعش«.

بن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  بن  عيّل  هو  مرعش  النّسابة:  قال   :الشهيد بخّط  »وجدت   :الشهيد  
احلسن بن احلسني األصغر، واملرعشّية منسوبون إليه، وأكثرهم بالديلم وطبستان«.=
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الطائفة وفقهائها))).

كان فاضاًل دّينًا، عارًفا فقيًها زاهًدا، ورًعا، كثري املحاسن، أديًبا))) و)3).

روى عنه التلعكبّي، وكان سامعه منه أّوًل سنة ثامن وعرشين وثالثامئة، وله منه 
إجازة بجميع)4) كتبه ورواياته.

وأمحد  اهلل،  عبيد  بن  احلسني  منهم:  مجاعة  أخبنا   :(5(الطويّس الشيخ  قال 
وستني  أربع  سنة  منه  سامعهم  وكان  النعامن،  بن  حمّمد  بن  وحمّمد  عبدون،  ابن 

وثالثامئة)6).

وقال النجايش: مات سنة ثامن ومخسني وثالثامئة)7).

.(8(وهذا ل جيامع قول الشيخ الطويّس

=أقول: املراد من النّسابة هو ابن فندق مؤلِّف لباب األنساب، فإّن الشهيد األّول قد نقل هذه   
العبارة بعينها عن لباب األنساب. لحظ: لباب األنساب: )/)30.

))) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 50).
))) اخلراسانـّي: »وكان فاضاًل دّينًا، عارًفا فقيًها زاهًدا، ورًعا، كثري املحاسن أديًبا روى عنه.. 

إلخ. نسخة«. 
)3) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 95).

)4) )عة(: »جلميع«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)5) )عة( مل ترد: »الطوسـّي«.

)6) من قوله: »روی عنه« إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 6089.
)7) رجال النجاشـّي، الرقم: 50).

)8) الشهيد: »ما نقله املصنِّف عن الشيخ وجدته بخطِّ ابن طاووس يف نسخة كتاب الشيخ. 
كتاب  ويف  وثالثامئة.  ومخسني  أربع  سنة  منه  سامعهم  أّن  معتبة:  بنسخة   الشيخ رجال  ويف 
الفهرست له: )أّنه كان سنة سّت ومخسني وثالثامئة(. وعليهام يرتفع التناقض بني التارخَيني«. 

لحظ: الفهرست، الرقم: 95)، رجال الطويّس، الرقم: 6089.
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]9/230[ احلسن بن عّل بن أيب عقيل

أبو حمّمد، العاميّن، هكذا قال النجايّش))).

عقيل  أيب  بابن  املعروف  عيّل،  أبو  عيسى،  بن  احلسن   :الطويّس الشيخ  وقال 
العاميّن))).

فقيه،  احلــّذاء)3)،  العاميّن،  عقيل  أيب  ابن  له:  يقال  واحد  شخص  عن  عبارة  ومها 
متكّلم، ثقة)4).

كتاب  الرسول(  آل  بحبل  املتمّسك)5)  منها:)كتاب  والكالم،  الفقه  يف  كتٌب  له 
مشهور عندنا، ونحن نقلنا أقواله يف كتبنا الفقهّية.

.وهو من مجلة املتكّلمني وفضالء اإلمامّية

قال النجايّش: سمعُت شيخنا أبا عبد اهلل يكثر الثناء عىل هذا الرجل)6).

]10/231[ احلسن)7( بن علـّي بن سفيان)8( بن خالد بن سفيان الَبَزْوَفرّي

))) رجال النجاشـّي، الرقم: 00).
))) الفهرست، الرقم: 03). وقريب منه يف موضع آخر. لحظ: الفهرست، الرقم: 0)9.

)3) قال السّيد اخلوئّي: »إّنه من املحتمل أن يكون عيسى اسم )أيب عقيل(، الذي هو جّد احلسن، 
وبذلك يرتفع التنايف بني كالمي النجاشـّي والشيخ« معجم رجال احلديث: 7/6). 

)4) )عة(: »فقيه ثقة متكّلم«.
)5) )عة(: »التمّسك«، )ش(: »املستمسك«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصادر.

)6) رجال النجاشـّي، الرقم: 00).
الرجال  علامء  من  كالمه  رأينا  مـّمن  أحد  يذكر  مل  فإّنه  سهو،  ذلك  أّن  »الظاهر   :الشهيد  (7(

)احلسن(، وإّنام املوجود )احلسني( وقد ذكره املصنِّف يف بابه، وذكر فيه قريًبا من هذه العبارة.
)8) )س ل، ش ل(: »سفري«. )ت، س، ش، م(: »سفني«. وما أثبتناه موافق للمصدرين.

الشهيد: »كتبهام السّيد مجال الدين: )سفني( فيهام، ولكن أثبت األلف يف الثاين خاّصة«.  
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.(((خاّص)))، يكنّى: أبا عبد اهلل، مل يرِو عن األئّمة

وكان شيًخا ثقًة، جلياًل من أصحابنا)3).

]11/232[ احلسن بن احلسني اللؤلؤّي

كويّف، روى عنه حمّمد بن أمحد بن حييى)4).

قال النجايّش: إّنه ثقٌة كثري الرواية، له كتاٌب)5).

وقال الطويّس)(6: إّن ابن بابويه ضّعفه)7).

 وقال النجايّش: كان حمّمد بن احلسن بن الوليد يستثني من رواية حمّمد بن أمحد بن 
اللؤلؤّي،  احلسني  بن  احلسن  به  تفّرد  ما  مجلتهم  من)8)  وعّد  مجاعة،  عن  رواه  ما  حييى 

وتبعه أبو جعفر بن بابويه عىل ذلك)9).

))) )عة(: »خايص«.
))) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )609، وفيه: »احلسني بن علـّي بن سفيان الَبَزْوَفرّي«.
)3) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )6)، وفيه: »احلسني بن علـّي بن سفيان بن خالد بن 

سفيان أبو عبد اهلل الَبَزْوَفرّي«.
)4) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 0))6.

)5) رجال النجاشـّي، الرقم: 83.
)6) )م، عة(: »الشيخ الطويّس«.

)7) رجال الطوسـّي، الرقم: 0))6.
)8) )عة(: »يف«.

)9) لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 939.
قال السّيد التفريّش: »يظهر من كالم النجاشـّي والشيخ يف الفهرست عند ترمجة أمحد بن احلسن   
ابن احلسني اللؤلؤّي: أّن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي رجالن، فالتمييز بينهام يف األخبار ُمشكل، 
إّل أّنه يمكن أْن ُيفهم من كالمهام أّن الراوي واحد، وهو املذكور يف كتب الرجال«. نقد الرجال: 

)/5)، الرقم: 56)).=
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بابويه وابن  الوليد وابن  ابن  النجاشـّي غري من ضّعفه  »إّن من وّثقه  التسرتّي:  املحّقق  =وقال   
الفهرست يف باب أمحد: أمحد  اثنان، كام يدّل عليه قول  اللؤلؤّي  نوح، فإّن احلسن بن احلسني 
ابن احلسن ابن احلسني اللؤلؤّي وليس بابن املعروف باحلسن بن احلسني اللؤلؤّي. ثّم قال: إّن 
املعروف هذا، وأّما والد أمحد فلم يعلم كونه من الرواة ومل يوقف عليه يف خب أو رجال حمّقًقا«. 

قاموس الرجال: 3/)))، رقم: 873).
اللؤلؤّي،  احلسني  بن  احلسن  بتعّدد  قد رّصحا  والشيخ  النجاشـّي  »إّن  األبطحّي:  السّيد  وقال   
فيأيت يف أمحد بن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي قوله: له كتاٌب يعرف باللؤلؤة، وليس هو احلسن 
احلسني  بن  احلسن  عن  زاهر  أيب  بن  أمحد  عن  بإسناده  كتابه  روى  ثّم  اللؤلؤّي،  احلسني  ابن 
بابن  ثقة وليس  قال:  أّنه  إّل  الفهرست،  الشيخ نحوه يف  ابن احلسن. وذكر  اللؤلؤّي عن أمحد 

املعروف باحلسن بن احلسني اللؤلؤّي، كويّف، وله كتاب اللؤلؤة... إلخ.
والظاهر أّنام اعتمدا يف نفي الحّتاد عىل أمر آخر غري اإلسناد املتقّدم إىل كتابه، وإّل فالعتامد عليه   
ل خيلو عن نظر؛ إلمكان رواية احلسن بن احلسني اللؤلؤّي عن أبيه أمحد املصنّف له. والعدول 
عن القول هكذا )عن أبيه( إىل ما ذكر ل يوجب القطع بالتعّدد، وإّن كون أمحد صاحب كتاب 

ُيعرف بـ)اللؤلؤة( ل يوجب نسبته بذلك ولعّله ُنسب إليه ألجل أبيه املعروف باللؤلؤّي.
هذا عىل ما هو ظاهر كالمها من انتساب احلسن أو احلسني باللؤلؤّي، وأّما لو كان اللؤلؤّي هو   
جّد احلسن كام هو ظاهر العنوان يف املتن فاألمر أوضح، بل حينئٍذ حيتمل كون اسمه عيّل ويّتحد 
مع املذكور يف الفهرست قال: احلسن بن عيّل اللؤلؤّي له كتاٌب، أخبنا به احلسني بن عبيد اهلل، 

عن أمحد حمّمد بن حييى، عن أبيه، عن حمّمد بن عيّل بن حمبوب، عنه.
ثّم إّنه عىل ما تقّدم من تعّددمها فالظاهر من النجاشـّي والشيخ أّن والد أمحد غري معروف فهو   
غري موّثق وأّن املعروف املشهور روايته هو الثقة الذي طعن ابن الوليد فيام يتفّرد به فإّن مورد 
اجلميع هو املعروف وكالمهام يف نفي كون أمحد ابن املعروف باللؤلؤّي ليس لنفي وثاقة واحد 

منهام وتوثيق اآلخر بل يمكن كون احلسن والد أمحد شخًصا ثالًثا.
ومن ذلك يظهر أّن اللتزام بالتعّدد ل يفيد يف رفع التنايف البدوي املتقّدم يف كالم النجاشـّي،   

فالحظ«. هتذيب املقال: )/45-44.
وقال السّيد اخلوئّي: »ذكر مجاعة أّن املسّمى باحلسن بن احلسني اللؤلؤّي رجالن، أحدمها والد   
أمحد، وثانيهام الراوي عنه، وهو املعروف، واستندوا يف ذلك إىل قول النجاشـّي والشيخ. قال 
 النجاشـّي: أمحد بن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي، له كتاٌب يعرف: بـ)اللؤلؤة( وليس هو احلسن بن= 



3(3

املنّقطة  والباء  املعجمة،  غري  املضمومة  باحلاء  ُحبيش)1(،  بن  احلسن   ]12/233[
حتتها نقطة، والياء املنّقطة حتتها نقطتان، والشني املعجمة.

روى الكّشّ عن حمّمد بن مسعود، قال: حّدثني محدويه، قال: حّدثني احلسن بن 
موسى، عن جعفر بن))) حمّمد الـَخْثَعمّي، عن إبراهيم بن عبد احلميد الصنعانـّي، عن 
أيب أسامة زيد الشّحام، قال: كنُت عند أيب عبد اهلل إذ مّر احلسن بن حبيش)3)، فقال: 

.(4(أبو عبد اهلل حتّب هذا، هذا من أصحاب أيب

وروى السّيد عيّل بن أمحد العقيقّي العلوّي، عن أبيه، عن إبراهيم بن هاشم، عن 

=احلسني اللؤلؤّي. وقال الشيخ: أمحد بن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي، ثقة، وليس بابن املعروف 
باحلسن بن احلسني اللؤلؤّي.

ولكن الصحيح، أّنه اسم لرجٍل واحٍد، وهو الراوي عن أمحد، وأّما والد أمحد فهو مل يوصف   
أّنه وصف  اللؤلؤة، ل  كتاب  أّنه صنَّف  باعتبار  نفسه،  اللؤلؤّي وصف ألمحد  فإّن  باللؤلؤّي، 

والده، ويظهر ما ذكرناه من عبارة النجاشـّي والشيخ، بأدنى تأّمل.
اللؤلؤّي إىل من هو  التعّدد، فال شّك يف انرصاف احلسن بن احلسني  تقدير تسليم  إّنه عىل  ثّم   
املعروف هبذا الوصف عند التوثيق أو التضعيف، فإّن والد أمحد مل يتحّقق له ول رواية واحدة، 
كيف ولو كانت له رواية، لرواها ابنه أمحد، ل حمالَة، وعليه كان توثيق النجاشـّي، وتضعيف ابن 
الوليد، والصدوق، وأيب العّباس، مع تقرير النجاشـّي له واردين عىل مورد واحد، فال يمكننا 

احلكم بوثاقة الرجل«. معجم رجال احلديث: 98/5)، الرقم: 793).
الشيعة:  الشيخ مجاعة. لحظ: وسائل  مع من ضّعفه  النجاشـّي  وّثقه  باحّتاد من  القائل  أقول:   

30/)34، منتهى املقال:)/)37، الرقم: 7)7. وراجع ترمجة حمّمد بن أمحد بن حييی.
))) يف املصدر: »خنيس«. ولعّله الصواب. لحظ: رجال البقّي: 6)، رجال الطوسـّي، الرقم: 

.((59
))) )عة(: »عن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) يف املصدر: »خنيس«. ولعّله الصواب. لحظ: رجال البقّي: 6)، رجال الطوسـّي، الرقم: 
.((59

: 403، الرقم: 753. )4) رجال الكّشّ
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.((( ابن أيب عمري، عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أيب عبد اهلل مثل ما روى الكّشّ

]13/234[ احلسن بن زياد العّطار)2(

وقيل: الطائّي الضّبّي، موىل بني ضّبة.

ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)3) و)4).

حمّمد  بن  جعفر  األوىل  ويف  واقفّي،  وهو  احلميد،  عبد  بن  إبراهيم  طريقهام  »يف   :الشهيد  (((
شاهَد  فال  وحينئٍذ  ضعيف.  وهو  العقيقّي،  أمحد   بن  عيّل  الثانية  ويف  جمهول،  وحاله  اخلَْثَعمّي، 
يف الرواية، مع أّن مضمونا ل يقتيض مدًحا معتًبا يف هذا الباب، فإدخاله يف هذا القسم ليس 

بجّيٍد«.
))) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان )احلسن بن زياد الطائّي(. هتذيب األحكام: 343/7، ح37. 

علی تأّمل. لحظ: التذييل.
الكايف:  ح98)،   ،(58/( العياشـّي:  تفسري  ح7،   ،485/( الدرجات:  بصائر  لحظ:   (3(
)/86)، ح5، 09/7)، ح)، هتذيب األحكام: )/54)، ح43، هتذيب األحكام: 00/5)، 

ح4، 5/)9)، ح7)، 5/)48، ح359، 0)/69، ح)).
زياد  بن  الرقم: 96، وفيه: »احلسن  النجاشـّي،  املتن مأخوذ من رجال  العاّلمة يف  نقله  ما   (4(

العّطار، موىل بني َضّبة.. وقيل: احلسن بن زياد الطائّي«.
مل  قول  الطائّي  وكونه  الضّبّي،  عنده  العّطار  أّن  النجاشـّي  من  »املفهوم  التسرتّي:  املحّقق  قال   
يرتضه. ويؤّيده ورود كّل من الطائّي والعّطار يف األخبار، فال وجَه لحّتادمها بخالف الضّبّي 

فيحمل عليه العّطار.
ثّم قال: احلسن بن زياد أربعة: األّول الذي من أصحاب الرضا ول يشتبه؛ لتأّخر طبقته،   
األخبار  يف  لتقييدهم  يشتبهون؛  ل  أّنم  إّل   ،الصادق أصحاب  من  كانوا  وإن  والباقون 
النجاشـّي،  عبارة  تعبريه  غرّي يف  دأبه  إّن اخلالصة عىل خالف  ثّم  والعّطار.  والطائّي  بالصيقل 
فأفسد معناه، فقال: »احلسن بن زياد العّطار، وقيل: الطائّي الضّبّي، موىل بني ضّبة«، فإذا كان 
موىل بني ضّبة فال يمكن أن يكون طائيًّا نسًبا أو ولًء، مع أّنه لو فرض كونه طائيًّا يكون أيًضا 
الرجال:  قاموس  اهلل«.  أعتقه  مملوًكا  كونه  عىل  اخلب  لدللة  أمجل؛  النجاشـّي  كان  إن  و  ولًء، 

45/3)-46). قاموس الرجال: 45/3)-46)، الرقم: )90).
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]14/235[ احلسن بن القاسم

روى الكّشّ عن محدويه، عن احلسن بن موسى، قال بعد أن حكى قّصة ذكرناها 
يف الكتاب))) الكبري: إّن احلسن بن القاسم يعرف احلّق بعد ذلك، ويقول به))) و)3).

]15/236[ احلسن بن النَّض)4(

: إّنه من أجّلة)5) إخواننا)6) و)7). قال الكّشّ

]16/237[ احلسن بن عّل بن زياد الوّشاء)8) و)9)

))) )ش( مل ترد: »الكتاب«.
))) الشهيد: »متام القّصة يف الكّشّ عن احلسن بن موسى، قال: حّدثني احلسن بن القاسم قال: 
ثّم  فَغّمني ذلك؛ إلبطائه عن عّمه، قال:   الرضا فأبطأ عليه  املوت  حرض بعض ولد جعفر 
جاء فلم يلبث أن قام، قال احلسن: فقمُت معه، فقلُت: جعلُت فداك عّمك يف احلالة التي هو 
فيها، تقوم وتدعه، فقال: عّمي يدفن فالًنا، يعني الذي هو عندهم. قال: فواهلل ما لبثنا أن تعاف 
املريض ودفن أخاه الذي كان عندهم صحيًحا. قال احلسن اخلّشاب: فكان احلسن بن القاسم 
يعرف احلّق بعد ذلك ويقول به، انتهت القّصة. ول خيفى أّنا عىل تقدير سالمة سندها ل تدّل 
 ،6(3 : عىل أزيد من إثبات أصل اإليامن، وهو غري كاٍف يف قبول الرواية«. لحظ: رجال الكّشّ

الرقم: 43)).
: 3)6، الرقم: 43)). )3) رجال الكّشّ

)4) )م، ح، ش(: »النرص«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)5) )ش، عة(: »إجاّلء«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)6) )م، ش( زيادة: »ثقة«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
: 535، الرقم: 9)0). )7) لحظ: رجال الكّشّ

)8) البهائّي: »ومل يذكره ابن داوود«.
)9) وقد وقع يف أسانيد الروايات بعنوان: »الوّشاء«. قرب اإلسناد: 337؛ املحاسن: )/37، ح40، 
)/66، ح3))، )/84، ح))، )/86، ح4). وكذا بعنوان )احلسن بن عيّل ابن بنت إلياس(. 
تفسري القّمّي: )/355، قرب اإلسناد: 348، 493، تفسري العّيايّش: )/)37، ح67، الكايف: 
ح3)،=   ،3(/( ح))،   ،(8/( املحاسن:  إلياس(.  بنت  )ابن  بعنوان  وكذا  ح5.   ،468/(
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بجيّل، كويّف.

: يكنّى بـ)أيب حمّمد الوّشاء(، وهو ابن بنت إلياس الصرييّف، خّيـٌر)))،  قال الكّشّ
من أصحاب الرضا، وكان من وجوه هذه الطائفة))).

]17/238[ احلسن بن عّل بن النعامن)3(

موىل بني هاشم. أبوه عيّل بن النعامن األعلم.

ثقة)4)

أخبار  عيون   ،495  : الكّشّ رجال  إلياس(.  بنت  ابن  )احلسن  بعنوان  وكذا  ح9).   ،35/(=
الرضا: )/3)3، ح85. وكذا بعنوان )احلسن اخلّزاز الوّشاء(. كامل الزيارات: 34، ح5.

إّنه قد وقع احلسن بن عيّل الصرييّف يف بعض األسانيد. الكايف: 435/4، ح8. واألردبييّل  ثّم   
ذهب إلی احّتاده مع الوّشاء. لحظ: جامع الرواة: )/347.

))) يف املصدر: »خّزاز«.
قال املحّقق التسرتّي: »وهم اخلالصة فقرأ قوله: )خّزاز( )خرّيان( تثنية )خرّي( فجعل معناه: أّن   

احلسن وجّده إلياس رجالن خرّيان من أصحاب الرضا«. قاموس الرجال: )/)8).
  ))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 80. وما نقله النجاشـّي عن الكّشّ

ليس موجوًدا يف نسخة الختيار.
الرقم:  للطوسـّي،  الفهرست   ،8( الرقم  النجاشـّي،  لحظ:  الصّفار«.  عنه  »يروي  البهائّي:   (3(

.(0(
الحتامل  ومع  ولالبن،  لألب  يكون  أْن  حمتمل  التوثيق  إّن  قيل:  »قد   :الشهيد حفيد  قال   (4( 
ل يثبت توثيقه ]حكاه يف احلاوي: )/78) عن بعض مشاخيه املعارصين[. ثّم قال: ويف ظنّي 
أّن التوثيق لالبن؛ ألّن النجاشـّي وّثق األب يف بابه، ومن عادة النجاشـّي أّنه إذا وّثق األب مع 
البن ل يعيد التوثيق مع ذكر األب يف كثري من الرجال علی ما رأيت، واحتامل النادر واإلحلاق 

به فيام نحن فيه بعيد«. استقصاء العتبار: )/9.
وقال السّيد التفريّش: »حيتمل عود التوثيق إىل احلسن وإىل أبيه، وما ذكره النجاشـّي عند ترمجة   
عيّل بن النعامن إذ قال: )عيّل بن النعامن األعلم، وأخوه داوود أعىل منه، وابنه احلسن، وابنه أمحد، 
رويا احلديث، وكان عيّل ثقًة، وجًها، ثبًتا، صحيًحا، له كتاب(.. إىل آخره قرينة عىل أّنه صفة= 
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ثْبت))) ))) و)3).

]18/239[ احلسن بن عّل بن بّقاح)4(، بالباء املنّقطة حتتها نقطة، والقاف املشّددة، 
واحلاء غري)5) املعجمة.

.(6(كويّف، ثقة، مشهور، صحيح احلديث، روى عن أصحاب أيب عبد اهلل

=ألبيه«. نقد الرجال: )/50، الرقم: 336).
وقال السّيد اخلوئّي: »التوثيق يف كالم النجاشـّي يرجع إلی احلسن ومجلة:( وأبوه عيّل بن النعامن   
األعلم( مجلة معرتضة ونظري ذلك متكّرر يف كالم النجاشـّي«. معجم رجال احلديث: 6/)6، 

الرقم: 3003.
أقول: ظاهر العاّلمة يف املقام وكذا ابن داوود أيًضا علی كون التوثيق يف كالم النجاشـّي يرجع   

إلی احلسن. لحظ: رجال ابن داوود: 4))، الرقم: 439.
))) البهائّي: »بفتح الثاء و الباء، أي حّجة، وبسكون الباء بمعنی ثابت«.

))) )عة(: »ثبت ثقة«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)3) ما نقله العاّلمة منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: )8.

نوادر،  كتاب  )له  قال:  ثّم  النجاشـّي،  عبارة  هذه  هذا.  من  قريب  داوود  ابن  »كالم  البهائّي:   
صحيح احلديث، كثري الفوائد(«. لحظ: رجال ابن داوود: 4))، الرقم: 439.

من  يظهر  كام  بــقــاح(.  بن  يوسف  بن  علـّي  بن  )احلسن  عنوانه:  يف  الــصــواب  ــول:  أق  (4( 
األخبار.

املحاسن: )/40، ح49،  بن يوسف(.  بن عيّل  بعنوان: )احلسن  وقد وقع يف بعض األسانيد   
)/94)، ح456، )/387، ح). الكايف: )/604، ح5، 4/)5، ح5، 50/6، ح7، وفيه: 
بقاح(.  بن  يوسف  بن  عيّل  بن  )احلسن  بعنوان:  وكذا  األزدّي(.  يوسف  بن  عيّل  بن  )احلسن 
الكايف: )/86، ح3، 5/5)3، ح7. وكذا بعنوان: )ابن بقاح(. املحاسن: )/465، ح434، 
الكايف: )/87، ح6، )/4))، ح))، )/)8)، ح))، )/467، ح4.  )/543، ح846، 
 ،93/( الستبصار:  ح44،   ،(67/4 األحكام:  هتذيب  بقاح(.  بن  )احلسن  بعنوان:   وكذا 

ح5.
)5) )س، ح، ع(: »الغري«.

)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )8.
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]19/240[ احلسن بن موسى الـَخّشاب)1(

من وجوه أصحابنا، مشهور، كثري العلم واحلديث))).

]20/241[ احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن عّل بن أيب طالب، أبو 
حمّمد املدينّي)3).

ث عن األعمش، وكان ثقًة)5). روى عن جعفر بن)4) حمّمد، وحدِّ

]21/242[ احلسن بن َعطيَّة احلنّاط- باحلاء غري املعجمة- الـُمحاريّب، الكويّف)6)

.(8(موىل، ثقة، وأخواه أيًضا حمّمد وعيّل، كّلهم رووا)7) عن أيب عبد اهلل

ح)،   ،(75/( ح5،   ،((9/( الكايف:  )اخلّشاب(.  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (((
)/)39، ح6، )/87، ح6، )/4))، ح))، )/467، ح4.

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 85.
)3) )ع(: »املدائنّي«. )ع ل، م، س، عة(: »املدنـّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)4) )ش(: »عن أيب جعفر«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
الفرج  أبو  منهم  مجاعة  ذكره   .9( الرقم:  النجاشـّي،  رجال  من  مأخوذ   العاّلمة نقله  ما   (5(
األصفهايّن يف مجاعة ثامنية من العلوّيني ممّن ُقتل أو تويّف يف احلبس باهلاشمّية يف أّيام املنصور بعد 
مقتل حمّمد وإبراهيم، فعّد من هؤلء جعفر بن احلسن بن احلسن وابنه. مقاتل الطالبّيني: 97).
)6) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: )أيب ناب(. كامل الزيارات: 94)، ح5، وفيه: )ابن أيب 

ناب(، وهو حمّرف، 97)، ح6).
)7) الكايف: 8/4)4، ح9، 578/4، ح4، 470/5، ح5)، كامل الزيارات: 55، ح3، 88)، 

ح5، 94)، ح)، 45)، ح3.
)8) الشهيد: »ثالثة إخوة ثقات«. أقول: إّن إخوة احلسن بن عطية أربعة: حمّمد وعلـّي، ذكرمها 
. النجاشـّي، وجعفر ذكره النجاشـّي يف ترمجة حمّمد بن عطية، ومالك ذكره الشيخ يف رجاله والكّشّ
 : الكّشّ رجال  و)3))،   95( الرقم:  النجاشـّي،  رجال  فالحظ:  ومالك،  وجعفر  حمّمد  أّما   

.367
أّما عيّل، فالحظ: الفهرست، الرقم: ))4، رجال الطويّس، الرقم: 5)5).  
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املعجمة،  والغني  املعجمة)))،  غري  بالدال  الــَدْغــّش)))،  عطّية  بن  احلسن  وهو 
والشني املعجمة)3).

))) الشهيد: »قوله: )وهو احلسن بن عطّية الدغّش(، هذا لفظ النجاشـّي أيًضا يف كتابه، وفيه 
داوود  ابن  وتبعه  والنسبة.  الشخص  خمتلَفي  الرجلني  كتابه  يف  ذكر  فإّنه   ،بالشيخ تعريض 

وضّعف كونام واحًدا، واهلل أعلم بحقيقة احلال«.
))) الشهيد: »بالدال غري املضمومة«.

)3) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 93.
ثّم إّن الشيخ قال يف الفهرست: »احلسن بن عطّية احلنّاط«. الفهرست، الرقم: 88).  

ناب،  أبو  الدغّش،  املحاريّب  عطّية  بن  »احلسن   :الصادق أصحاب  يف  رجاله  يف   وقال  
الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 63)).

وقال فيه تارًة أخری: »احلسن بن عطّية، احلنّاط، الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 64)).  
وقال فيه تارًة ثالثة: »احلسن بن عطّية، أبو ناب الدغّش، أخو مالك وعيّل«. رجال الطويّس،   

الرقم: 438).
بعض  ذكر  ثقة،  )جخ(.  ق  الكويّف،  ناب  أبو  الدغّش،  عطّية  بن  »احلسن   :داوود ابن  قال   
أصحابنا أّنه هو احلنّاط الذي قبله. وفيه نظر؛ ألّن الشيخ ذكرمها يف كتاب الرجال خمتلَفي النسبة، 
وفصل بينهام، وذكر األّول يف الفهرست دون الثاين، وهذا يدّل عىل تغايرمها«. رجال ابن داوود: 

0))، الرقم: 8)4.
كالم  من  ويظهر  ثالثة،  عطّية  بن  احلسن  أّن  الشيخ  رجال  من  »يظهر  التفريّش:  السّيد  قال   
الرجال:  نقد   .» والكّشّ النجاشـّي  من  يظهر  كام  واحٌد  أّنم  والظاهر  رجالن،  أّنه  داوود  ابن 

)/34ـ35، الرقم: 305).
وقال حفيد الشهيد: »ويف الظّن أّن قول الشيخ يف كتاب الرجال: )احلسن بن عطّية احلنّاط(،   
ليس املراد به التعّدد، بل املراد أّن احلسن بن عطّية املحاريّب هو احلسن بن عطّية احلنّاط كام قاله 
مني بصورته، والنجاشـّي فهم الحّتاد،  النجاشـّي. ول يبعد أن يكون الشيخ أخذه من كتب املتقدِّ
والشيخ ظّن التعّدد أو فهمه أيًضا، إّل أّن ذكره مّرة أخرى يف آخر الباب، ل وجَه له، غري أّن 
تكرار السم كثري يف كتابه«. استقصاء العتبار: 380/4. وقريب منه يف معجم رجال احلديث: 

374/5، الرقم: 8)9).
وقال الوحيد: »عىل أيِّ تقدير التكرار متحّقق ولعّل ذكره يف آخر الباب؛ إظهاًرا لكونه أخا=   
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]22/243[ احلسن بن احلسني بن احلسن الـَجْحَدرّي- باجليم املفتوحة، واحلاء 
املهملة الساكنة، والدال املهملة، والراء- الكِنْدّي)))

.(((ثقة، روى عن أيب عبد اهلل ، عريبٌّ

ّي الكاتب الكرخّي ِ ]23/244[ احلسن بن الرسَّ

ثقة، وأخوه عيّل)3)، َرَويا عن أيب عبد اهلل)4)و)5).

]24/245[ احلسن بن ُقدامة بالقاف املضمومة الكِنايّن احلنفّي

روى عن أيب عبد اهلل، وكان ثقة، وتأّخر موته)6) و)7).

]25/246[ احلسن بن حمّمد بن أمحد الصّفار البرصّي، أبو عيّل شيٌخ من أصحابنا، 
ثقة.

=مالك وعيّل. ويؤّيد ما ذكره من أّن مراد الشيخ الحّتاد والكتفاء والقتصار يف الفهرست بِذكر 
اخلّياط؛ فتأّمل«. تعليقة عىل منهج املقال: 4)).

ح4.   ،(((/5 الكايف:  األنبارّي(.  احلسني  بن  )احلسن  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (((
وظاهر األردبييّل كونه مّتحًدا مع َمن يف املتن. لحظ: جامع الرواة: )/65) وتأّمل.

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 95.
كويّن. ولحظ أيًضا: ترمجة احلسن بن احلسني السَّ  

)3) )عة(: زيادة »بن الرسّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) لحظ: رواية احلسن عن أيب عبد اهلل يف املحاسن: )/609، ح0)، الكايف: )/)67، ح3، 

)/673، ح4، 306/3، ح6)، 365/5، ح3، 365/5، ح4.
)للصدوق(:  األمايل  ح4،   ،84/5 ح5،   ،6(8/( الكايف:  فالحظ:   عنه عيّل  رواية  وأما   

)8)، ح6.
)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 97.

)6) الظاهر أّن املراد من )تأّخر موته( كون صاحب الرتمجة من املعّمرين، أّي تأّخر موته بالنسبة إلی 
معارصيه. لحظ: املعارف لبن قتيبة: )34.

)7) ما نقله العاّلمة منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 98.
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الرواجنّي)))،  وعباد  تسنيم)))،  بن  وحمّمد  سامعة،  بن  حمّمد  بن  احلسن  عن  روى 
وحمّمد بن احلسني، ومعاوية بن حكيم)3).

له كتاب دلئل خروج القائم، ومالحم)4).

]26/247[ احلسن بن حمّمد النهاوندّي

أبو عيّل، متكلِّم، جّيد الكالم.

له كتٌب، منها: كتاب النقض عىل سعيد بن هارون اخلارجّي يف احلكمني، وكتاب 
الحتجاج يف اإلمامة، وكتاب الكايف يف فساد الختيار)5).

نقطتان  فوقها  املنّقطة  والتاء  املفتوحة)7)،  بامليم  َمتيِّيل)6(،  بن  احلسن   ]27/248[
املشّددة، والياء املنّقطة حتتها نقطتان)8).

وجٌه من وجوه أصحابنا، كثري احلديث.

له كتاُب نوادر)9).

املطبوعة غلط  النسخة  أّن ما يف  الظاهر  أثبتناه موافق ملا يف املصدر، بل  ))) )عة(: »تسليم«. وما 
مطبعّي.

))) )ش(: »الروامجّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر
)3) )عة(: »احلكم«، )س(: »احلكيم«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر

)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )0).
)5) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: )0).

)6) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: )احلسن بن متيل الدّقاق(. هتذيب األحكام: 6/)4، ح)، 
معاين األخبار: )40، ح63.

)7) يف كتاب ابن داوود: »بضّم امليم«.
)8) )عة( زيادة: »املشّددة«.

)9) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 03)، أو الفهرست، الرقم: 99).
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]28/249[ احلسن بن عّل

أبو حمّمد احلّجال، من أصحابنا القمّيني، ثقة.

كان رشيًكا ملحّمد بن احلسن بن الوليد يف التجارة.

له كتاب اجلامع يف أبواب الرشيعة كبري.

يبيع)3)  الذي كان  الكوفـّي،  دائًمـا يعادل احلّجال)))  وُسّمي))) احلّجال؛ ألّنه كان 
احلجل؛ فُسّمي باسمه)4).

َبْيدّي الكويّف ]29/250[ احلسن بن عّل بن أيب الـُمِغرية الزُّ

ــي  ـــ ـــ ـــ وأب جـــعـــفـــر،  أبـــــــــي  ــــن  ع روى)6)  وأبـــــــــــــوه)5).  ــــو  ه  ثــــقــــٌة 

))) )س(: »يسّمی«.
))) قال السّيد التفرشـّي: »أي: كان عدًل له، حيث ركب أحدمها عىل أحد طريف محل البعري واآلخر 
عىل اآلخر«. نقد الرجال: )/40، الرقم: ))3). وقال القهبائّي: »كونه عديله يف الثقة، أو يف 

البحث والعلم، أو كان عديله يف السفر« جممع الرجال: )/)))، اهلامش. 
)3) )ت، س، ش(: »يتبع«.

)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 04).
الرجال عليًّا  الشيخ يف كتاب  يؤّيده ذكر  التسرتّي: »يمكن أن يكون )أبوه( مستأنفة. ومـّمـا   (5(
يف أصحاب الباقر والصادق وعدم ذكر احلسن عند أصحاهبام«. لحظ: الطويّس 530)، 

 .383( ،3383
النجاشـّي، وقد استوفينا  أّن مأخذ ما ذكره كالم  املصنِّف  التسرتّي: »والذي يفهم من سرية   (6(

اشتباهات العاّلمة يف اخلالصة املبنّية عىل شّدة العجلة يف الرسالة املعمولة يف حال النجاشـّي«.
أقول: نقلنا هذه احلاشية بواسطة الرسائل الرجالّية: 377/4.  

هو  »ثقة  هكذا:  النجاشـّي  عبارة  فإّن  »أبيه«،  إلی  راجع  »روی«  قوله:  يف  الضمري  أّن  الظاهر   
النجاشـّي،  أبيه عنه«. رجال  وأبوه، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل، وهو يروي كتاب 

الرقم: 06).=
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عبد اهلل)))و))).
]30/251[ احلسن بن اجَلْهم بن ُبَكرْي بن أعني)3(

أبو حمّمد، الشيبايّن، ثقٌة، روى عن أيب احلسن موسى والرضا)4)و)5).

]31/252[ احلسن بن حمّمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن َنْوَفل بن احلارث 
ابن عبد املطلب)6(

أبو حمّمد، ثقٌة، جليل)7).

=وكيف كان، لحظ: رواية عيّل عن أيب جعفر يف الكايف: 6/6)5، ح6، 537/6، ح0)،   
املحاسن: )/))6، ح8).

وأّما روايته عن أيب عبد اهلل فالحظ: الكايف: 59/6)، ح7، 398/3، ح6، 9/5))، ح5،   
07/8)، ح83، 8/)3)، ح)0).

وروی أيًضا عن أيب احلسن. الكايف: )/8)6، ح4.   
.»م، ش(: »أيب عبد اهلل وأيب جعفر( (((

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 06).
)3) البهائّي: »ذكره ابن داوود يف باب احلسني«. لحظ: رجال ابن داوود: )))، الرقم: 469.

)4) لحظ: روايته عن أيب احلسن يف الكايف: )/73، ح3، )/)53، ح7)، )/543، ح))، 
)/)65، ح4، 404/3، ح)3، 6/4، ح8.

وأّما روايته عن الرضا فكثرية، لحظ: الكايف: )/))، ح4، )/7)، ح)3، )/59)، ح4،   
)/4))، ح3)، 89/5، ح).

)5) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 09).
 ،وقال أبو غالب: »كان جّدنا األدنى احلسن بن اجلهم من خواّص سّيدنا أيب احلسن الرضا  
وله كتاٌب معروف، وقد رويته عن أيب عبد اهلل أمحد بن حمّمد العاصمّي؛ ألّنه كان ابن أخت عيّل 

ابن عاصم«. رسالة أيب غالب الزرارّي: 5)).
وإّن الشيخ أيًضا وّثقه يف رجاله يف أصحاب الكاظم. رجال الطويّس، الرقم: 4979.  

)6) وقد وقع بعنوان: )احلسن بن حمّمد بن الفضل اهلاشمّي(. املحاسن: )/)5)، ح75.
)7) )عة( زيادة: »القدر«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
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 ،موسى احلسن  وأيب  اهلل  عبد  أيب  عن  أبيه  وعن  نسخة   الرضا عن  روى 
وعمومته كذلك إسحاق ويعقوب وإسامعيل)))، وكان ثقة))) و)3).

كويّن ]32/253[ احلسن بن احلسني السَّ

، ثقٌة)4). ، كويفٌّ عريبٌّ

))) البهائّي: »أي رووا عن أبيه الذي هم أحدهم«.
))) الشهيد: »قد تقّدم احلكم بأّنه ثقة، فال وجَه إلعادته. واملوجب لتكرار املصنِّف: أّن النجاشـّي 
بينهام،  ذكره يف موضعني، فذكر أّول كالمه املصنّف يف األّول، وآخر كالمه يف اآلخر، فجمع 

فأوجب التكرار«.
)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))).

ثّم إّن النجاشـّي عنون رجاًل آخر: »احلسني بن حمّمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد بن َنْوَفل   
ابن احلارث بن عبد املطلب، أبو حمّمد، شيخ من اهلاشمّيني«. رجال النجاشـّي، الرقم: )3).

وعّلق عليه السّيد البوجردّي بقوله: »مّر يف هذا الباب احلسن بن حمّمد بن الفضل بن يعقوب   
ابن سعيد بن َنْوَفل بن احلارث، أبو حمّمد، وأّنه روی عن الرضا نسخة، وعن أبيه عن أيب عبد 
اهلل وأيب احلسن، وأّن له كتاًبا كبرًيا، والظاهر أّنه تكّرر ذكره سهًوا وأّن واحًدا من احلسن أو 

احلسني من أغالط النسخ كسعد وسعيد، وحيتمل بعيًدا تعّددمها وكونام أخوين.
يذكر  مل  ثّم  »ومن  وقال:  الفضل،  بن  حمّمد  بن  احلسن  مع  احّتاده  احتمل  التفريّش  السّيد  وإّن   
نقد  له«.  أثبت  النجاشـّي يف شأن احلسن واحلسني  إّل احلسن، وما ذكره  العاّلمة يف اخلالصة 

الرجال: )/63-64، الرقم: )37).
ولكن ذهب القهبائّي إلی كونه أخا احلسن بن حمّمد املذكور. جممع الرجال: )/97)، اهلامش.  

ولحظ أيًضا: الرقم: 75.  
عليه  والشاهد  أيًضا،  البوجردّي  السّيد  عن  احتامله  مّر  كام  التفريّش  السّيد  مع  احلّق  ولكّن   
مضاًفا إلی ما مّر يف كالم السّيد التفريّش تكنيته بـ)أيب حمّمد(. ولحظ أيًضا: قاموس الرجال: 

373/3-374، الرقم: 4)0).
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 4)).

ثّم إّنه قال املحّقق التسرتّي: »احتمل احّتاد َمن يف املتن مع احلسن بن احلسني اجلحدرّي الكندّي؛=    
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]33/254[ احلسن بن ُعْلوان الكلبّي

مولهم كويّف، ثقة.

وكان  عاميًّا،  احلسني  وكان  احلسني)))،  وأخوه  هو   ،(((اهلل عبد  أيب  عن  روى 
احلسن أخصُّ بنا، وأوىل)3).

]34/255[ احلسن بن موّفق)4(

، شيٌخ من أصحابنا، قليل احلديث، ثقة)5). كويفٌّ
]35/256[ احلسن)6( أبو)7( حمّمد بن هارون بن عمران اهلمذانـّي)8(

وكيل)9).

عنوان  وحدة  النجاشـّي  عنوان  تعّدد  ويعارض  أعّم،  الطريق  وتعّدد  كندة،  ولد  سكوًنا  =ألّن 
الفهرست له املوافق له يف املوضع ورجال الشيخ الذي موضوعه الستيعاب، وكّل منهام عريّب 
ُعْقدة  ابن  عنه  روی  النجاشـّي  طريق  يف  ألّن  كويّن؛  السَّ بتأخر  القول  يمكن  لكن  ثقة.  كويّف 

بواسطة واحدة وروی عن اجلحدرّي بواسطتني«. قاموس الرجال: 9/3))، الرقم: )87).
))) لحظ: الزهد: )0)، ح74)-76).

))) الشهيد: »هكذا يف كتاب ابن داوود، وذكر احلسن واحلسني ُكاًل يف باب«. 
النجاشـّي،  رجال  لحظ:  علوان(.  بن  )احلسني  يف  النجاشـّي  قاله  مـّمـا  مأخوذ  املتن  يف  ما   (3(

الرقم: 6)).
)4) الشهيد: »كتبه ابن داوود يف باب احلسني«.

)5) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )3).
)6) الشهيد: »يف كتاب ابن داوود: احلسني بن حمّمد«. لحظ: رجال ابن داوود: 8))، الرقم: 

457، وفيه: )احلسن بن حمّمد بن هارون(.
)7) )س، عش، ش ل، عة(: »بن«. والصواب ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف املصدر.

 )8) )عة(: »الـَهْمدانـّي«. يف )ش( زيادة: »بالذال املعجمة بلدة وبغري املعجمة قبيلة«. والصواب 
ما يف املتن؛ ملوافقته مع ما يف املصدر.

)9) هذا مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف ترمجة حمّمد بن علـّي بن إبراهيم بن حمّمد اهلمذانـّي. رجال= 
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]36/257[ احلسن بن عمرو بن ِمنْهال

، ثقٌة، هو وأبوه أيًضا))). كويفٌّ

]37/258[ احلسن بن خالد بن حمّمد بن عّل الربقّي)2(

أبو عيّل، أخو حمّمد بن خالد، كان ثقًة)3).

]38/259[ احلسن بن ظريف)4( بن ناصح)5(

، يكنّى: أبا حمّمد، ثقة. كويفٌّ

كان يسكن بغداد وأبوه قبل)6).

الساكنة،  والنون  املفتوحة،  املعجمة  بالعني غري  َعنَْبسة-  بن  ]39/260[ احلسن 
والباء املنّقطة حتتها نقطة، والسني غري املعجمة- الصويّف

، ثقٌة)7). كويفٌّ

=النجاشـّي، الرقم: 8)9.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 33).

))) الشهيد: »خالد بن عبد الرمحن بن حمّمد، كام ذكر يف نسب أخيه حمّمد وابنه أمحد«.
)3) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 39).

)4) )ح، س(: »طريف«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
 ،49/5 ح3،   ،(07/3 الكايف:  طريف.  بن  احلسن  بعنوان  األسانيد  بعض  يف  وقع  وقد   (5(
ح))، 0/5)5، ذيل ح3، املحاسن: )/3)، ح37، )/36، ح33، )/0)4، ح95)، األمايل 

)للشيخ الطويّس(: 64، ح3.
)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 40).

)7) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )4).
الرقم:  النجاشـّي،  الصويّف(. رجال  النجاشـّي عنون رجاًل آخر: )احلسني بن عنبسة  إّن  ثّم   

=.(58
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ثقٌة يف   ، أبو حمّمد، برصيٌّ العّمّي)))و)))،  بن مجهور  بن حمّمد  ]40/261[ احلسن 
نفسه، ُينسب إىل بني العّم من متيم.

يروي)3) عن الضعفاء ويعتمد املراسيل، ذكره أصحابنا بذلك، وقالوا: كان أوثق 
من أبيه)4)و)5).

]41/262[ احلسن)6( بن أمحد بن ِريَذَويه- بالراء غري املعجمة املكسورة، والياء 
املنّقطة حتتها نقطتان الساكنة، والذال املعجمة املفتوحة)7)، والواو الساكنة، والياء املنّقطة 

ّيني. ّي، ثقة، من أصحابنا القمِّ حتتها نقطتان املفتوحة- القميِّ

له كتاُب املزار)8).

=قال السّيد التفريّش: »حيتمل أْن يكونا واحًدا«. نقد الرجال: )/53، الرقم: 344).  
وقريب منه يف منتهى املقال: 65/3، الرقم: ))9.  

))) الشهيد: »مجهور، بضّم اجليم، والعّمي، بالعني املهملة، وامليم املشّددة، منسوب إىل بني العّم 
بتشديد امليم من بني متيم«.

))) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: )ابن مجهور(. الكايف: )/376، ح5، )/447، ح4)، 
 ،((9/3 ح6،   ،((7/3 ح)،   ،(47/3 ح9،   ،57(/( ح6)،   ،494/( ح)،   ،473/(

ح0). وكذا بعنوان: )احلسن بن حمّمد العّمّي(. تاريخ بغداد: 67/3).
)3) )عش، م، ش(: »ويروي«.

)4) البهائّي: »قوله: )وكان أوثق من أبيه( يعطي توثيق األب لكّن املصنِّف ذكره يف قسم الضعفاء 
ا، ول تظّن أّن حمّمًدا املذكور يف الضعفاء غري هذا، فإّن النسبة إلی اجلّد شائعة وقرائن  وضّعفه جدًّ

الحّتاد ظاهر علی املتأّمل«.
)5) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 44)، وفيه: )كان أوثق من أبيه وأصلح(.

احلسن  ذكر  داوود  ابن  كتاب  ويف  طاووس،  ابن  بخطِّ  النجاشـّي  كتاب  يف  »كذا   :الشهيد  (6(
واحلسني كالًّ يف بابه«.

)7) الشهيد: »يف اإليضاح جعلها مضمومة«. إيضاح الشتباه، الرقم: ))).
)8) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 45).
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]42/263[ احلسن بن عبد الصمد بن حمّمد بن عبيد اهلل)1( األشعرّي)2(

شيخ، ثقة، من أصحابنا)3).

]43/264[ احلسن بن عّل بن عبد اهلل بن الـُمِغرية الَبَجّل

موىل ُجنَْدب بن عبد اهلل، أبو حمّمد.

من أصحابنا الكوفّيني، ثقة، ثقة)4)و)5).

أبو  الطيالسـّي،  بن أيب عبد اهلل)6( حمّمد بن خالد بن عمر)7(  ]44/265[ احلسن 
العّباس)8) التميمّي، أبو حمّمد)9)

))) )عش، م، ش(: »عبد اهلل«.
من  ثقٌة،  شيٌخ،  األشعرّي،  عبيداهلل  بن  حمّمد  بن  الصمد  عبد  بن  »احلسن   :اخلراسانـّي  (((

أصحابنا«.
أقول: هذه التعليقة لتصحيح ما يف النسخة احلجرّية: »احلسن بن عبد الصمد بن حمّمد بن عبد   

اهلل بن الـُمِغرية الَبَجيّل«. 
)3) هذا مقتبس عن رجال النجاشـّي، الرقم: 46).

)4) الشهيد: »هكذا حكى السّيد مجال الدين بن طاووس يف كتابه توثيق هذا الرجل عن كتاب 
ا«. النجاشـّي، وليس يف نسخة الكتاب إّل كلمة )ثقة(. واحتامل السهو يف الزيادة قريب جدًّ

)5) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 47)
)6) )م، ع( زيادة: »بن«. وما أثبتناه هو الصواب املوافق للمصدر.

)7) )ش(: »نجم!«.
)8) )م، ش( زيادة: »بن«. وما أثبتناه هو الصواب املوافق للمصدر.

)9) الشهيد: »اقترص ابن داوود من الكنيتني عىل )أيب العّباس( وهو أجود«. لحظ: رجال ابن 
داوود: 97)، الرقم: 5)8.

كنية  العّباس(  )أبا  أّن  اهلل  أيب عبد  بن  اهلل  أخيه عبد  النجاشـّي عند  يفهم من  »الذي  التسرتّي:   
لعبد اهلل، وأّن )أبا حمّمد( كنية للحسن، ل كام ُيفهم من املصنِّف يف مجع الكنيتني«. لحظ: رجال 

النجاشـّي، الرقم: )57.
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ثقٌة))).

]45/266[ احلسن بن شجرة بن ميمون بن أيب أراكة

ثقٌة))).

]46/267[ احلسن بن أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجّل

أبو حمّمد، ثقٌة، من وجوه أصحابنا، وأبوه وجّده ثقتان.

وهم من أهل الرّي)3).

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ ممّا نقله النجاشـّي يف ترمجة عبد اهلل بن أيب عبد اهلل حمّمد بن خالد بن عمر 
الطياليّس. رجال النجاشـّي، الرقم: )57. ثّم إّن )أبا العّباس( كنية عبد اهلل ل احلسن.

قال املحّقق التسرتّي: »اختلفوا يف كنيته ومل حيّققوا توثيقه من أين أخذه اخلالصة؟ وإّنام مستنده   
أّن النجاشـّي قال يف أخيه: )رجل من أصحابنا، ثقٌة، سليم اجلنبة( ثّم قال: )وكذلك أخوه أبو 
حمّمد احلسن( فيصري معنى كالمه: أّن احلسن هذا أيًضا مثل أخيه رجل من أصحابنا، ثقٌة، سليم 
وفاء  اخلالصة،  فعل]يف[  كام  )ثقة(  كلمة  عىل  القتصار  من  أحسن  فيه  هكذا  والتعبري   اجلنبة، 
ألداء مجيع ما يستفاد من النجاشـّي. وحيث إّن املسّمني باحلسن مكنّون بأيب حمّمد، فالصواب 
القتصار فيه عىل )أيب حمّمد( مع دللة كالم النجاشـّي عليه أيًضا«. قاموس الرجال: 85/3)-

.(86
))) هذا مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف ترمجة أخيه )عيّل بن شجرة بن ميمون بن أيب أراكة النّبال(. 

رجال النجاشـّي، الرقم: 0)7.
النّبال  أراكة  أيب  ميمون،  بن  الصادق: »شجرة  الشيخ يف رجاله يف أصحاب  قال  إّنه  ثّم   

الوابّش، مولهم الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 8)30.
ترمجة  الشيخ يف  والد ميمون، ورصيح  أراكة  أبا  أّن  النجاشـّي  »إّن رصيح  اخلوئّي:  السّيد  قال   
برش وظاهره هنا، أّن أبا أراكة كنية ميمون نفسه، ول يبعد أن تكون زيادة كلمة »ابن« يف كالم 
الرقم:   ،(6/(0 احلديث:  رجال  معجم  النّساخ«.  زيادة  من  أو  القلم،  سهو  من  النجاشـّي 

.5694
)3) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )5).
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 ،(((طالب أيب  بن  عّل  بن  حمّمد  بن  القاسم  بن  أمحد  بن  احلسن   ]47/268[
الرشيف النقيب، أبو حمّمد، سّيٌد يف هذه الطائفة، قاله النجايّش، ثّم قال: غري أيّن رأيُت 

بعض أصحابنا يغمز عليه يف بعض رواياته))).

له كتٌب ذكرناها يف كتابنا الكبري.

]48/269[ احلسن بن أيب سارة

.(3(ثقة، روى عن أيب عبد اهلل

]49/270[ احلسن بن سيف بن سليامن التاّمر

قال ابن ُعْقدة عن عيّل بن احلسن: إّنه ثقٌة، قليل احلديث.

املحّمدّي(. هتذيب  العلوّي  القاسم  بعنوان )الرشيف أيب حمّمد احلسن بن أمحد بن  ))) وقد ورد 
املحّمدّي(.  بعنوان: )أيب حمّمد  األحكام )املشيخة(: 86، الستبصار )املشيخة(: )34. وكذا 
بعنوان:  الرقم: 3)7. وكذا  الرقم: 37، 446،  الفهرست: 33،  الغيبة: 75)، 389؛ 486، 

)أيب حمّمد احلسن بن أمحد العلوّي(. دلئل اإلمامة: 79، ح9)، )8، ح)).
))) رجال النجاشـّي، الرقم: )5).

وقد عّلق السّيد البوجردّي يف املقام بقوله: »هو أبو حمّمد احلسن بن أيب احلسن أمحد بن القاسم   
ابن حمّمد العويد بن عيّل بن عبد اهلل رأس املذري بن جعفر بن عبد اهلل بن جعفر بن حمّمد بن 
ببغداد«.  النقابة  يف  املرتضی  خيلف  هذا  حمّمد  أبو  وكان  لالختصار،  نسبه  من  فأسقط  احلنفية، 

رجال النجاشـّي، الرقم: )5)، اهلامش. ولحظ: أيًضا عمدة الطالب: 354.
رجال  ســارة(.  أيب  بن  احلسن  بن  )حمّمد  ولده  ترمجة  يف   النجاشـّي ذكره  ممّا  مأخوذ  هذا   (3(

النجاشـّي، الرقم: 883.
ثّم إّنه يف النسخة املطبوعة زيادة: »احلسن بن أشيم ما رأيناه يف كتاٍب من كتب الرجال، مع أّنه   

مذكور يف كتب احلديث«. وليست منها أثر يف مجيع النسخ التي بأيدينا.
أقول: ل ريَب يف أّن هذه الرتمجة ليست من كتاب اخلالصة، فإّن الرجل ليس بمذكور يف املصادر   
الرجالّية، فكيف يعنونه العاّلمة يف القسم األّول من كتابه، مع أّن هذا القسم خمتّص بالثقات 

واملعتمدين.
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ومل أقف له عىل مدٍح، ول جرٍح من طرقنا سوى هذا، واألوىل التوّقف يف ما ينفرد 
به حّتى تثبت))) عدالُته))).

]50/271[ احلسن بن حمّمد، أبو عّل، القّطان، الكويّف)3)و)4)

قال ابن)5) ُعْقدة: قال علـّي بن احلسن: إّنه ثقٌة، والكالم فيه كالسابق.

]51/272[ احلسن بن صدقة املدائنّي

ا،  قال ابن ُعْقدة: أخبنا عيّل بن احلسن، قال: احلسن بن صدقة املدائنّي أحسبه أزديًّ
وأخوه مصّدق)6) رويا عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن، وكانوا)7) ثقات.

))) )س(: »يثبت«.
املوافق ملذهبه  الراوي، وهو  يقتيض اشرتاط عدالة  تثبت عدالته  فيه حّتى  »توّقفه   :الشهيد  (((
يف كتب األصول، ولكنّه خيالف كثرًيا ممّا ذكره يف رجال هذا القسم. وعىل كلِّ حاٍل فال وجَه 

إلدخاله يف هذا القسم، وكذا ما بعده، ملخالفته ملا رشطه أّوًل«.
قال السّيد اخلوئّي: »ل يثبت وثاقة الرجل بتوثيق عيّل بن احلسن إّياه جلهالة طريقي العاّلمة وابن   
داوود إىل ابن عقدة، وأّما توقف العاّلمة فمن جهة أّنه مل يثبت كون الرجل من الفرقة املحّقة 

عىل ما بنى عليه من عدم حّجية خب الواقفة ونحوهم«.
معجم رجال احلديث: 357-356/4.  

)3) )م، ش(: »كوفـّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) إلی هنا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 78)).

)5) )عة(: »أبو«. والظاهر أّنه غلٌط مطبعٌي.
 :الصادق الشيخ يف رجاله يف أصحاب  قال  املتن.  ما يف  )6) )ش(: »مصّدقة«. والصواب 

»احلسن بن صدقة املدائنّي، أخو مصدق بن صدقة«. رجال الطويّس، الرقم: 86)).
)7) الشهيد: »ضمري )كانوا( ل مرجَع له إلَّ رجالن )احلسن ومصّدق( فكأّنه جتوز يف اجلمع. 
قسم  يف  عّده  من  سيأيت  ما  النظر  ووجه  ُعْقدة،  ابن  قول  إىل  ترجع  )بذلك(  بقوله:  واإلشارة 
الضعفاء إن كان من األجاّلء، ومع ذلك ل ينبغي النظر ول التوّقف كام ل خيفى. و ل جيوز تعّلق 
اإلشارة بمجّرد قوله: )وكانوا ثقات(؛ ألّن ذلك ترصيح بالتوثيق ل جمال للنظر فيه، بل النظر= 
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ويف تعديله بذلك نظر)))، واألوىل التوّقف))).

بامليم املضمومة، والطاء غري  ابن ُمطّهر،  ]52/273[ احلسن بن يوسف بن عّل 
املعجمة، واهلاء املشّددة، والراء.

ّ مولًدا ومسكنًا، مصنِّف هذا الكتاب)3). أبو منصور، احِليلِّ

له كتٌب:

=من جهة املوّثق، كام ذكرناه«.

البهائّي: »صوابه وكانا ثقتني«.  
))) البهائّي: »ألّن ابن عقدة من الضعفاء«.

))) قد جاء يف رجال الشيخ يف أصحاب الكاظم: »احلسني )احلسن( بن صدقة، ثقة«. رجال 
الطويّس، الرقم: )498. ويف نسخة ابن داوود: )احلسن(. رجال ابن داوود: 08)، الرقم: 

.4(0
، ووّثقه. ولكن العاّلمة ذكر )احلسني( مستقالًّ  

املثال  سبيل  وعلی  )احلسن(.  هو  األسانيد  يف  املذكور  فإّن  )احلسن(،  الصواب:  أّن  والظاهر   
الكايف: 356/3، ح3، 65/4، ح4)، 4/)56-)56، ح6، 5/)47، ح6، ثواب  لحظ: 
 ،345/( األحكام:  هتذيب  ح)))،   ،((0 الثالثة:  األشهر  فضائل  ح)))،   ،5( األعامل: 

ح0)، 7/7))، ح5))، 7/)7)، ح89.
وأّما احلسني فلم نجده يف أّي سند.  

بخطِّ  وجدُت  الكتاب:  مصنِّف  العاّلمة  خطِّ  من  نقل   ]األّول[ الشهيد  »بخّط   :الشهيد  (3(
والدي ما صورته: ُولِد الولد الباّر، أبو منصور احلسن بن يوسف ابن املطّهر ليلة اجلمعة يف 
الثلث األخري من الليل رابع عرشين رمضان من سنة ثامن وأربعني وسّتامئة، ومولد حمّمد كان 
قريًبا من نصف الليل ليلة العرشين من مجادى األُوىل سنة اثنتني وثامنني وسّتامئة، أطال اهلل عمره 
ورزقه اهلل تعاىل العمر املزيد والعيش الرغيد. تويف يف العرشين من املحّرم احلرام سنة سّت 
وعرشين وسبعامئة. قال اإلمام فخر الدين ولد املصنّف: قرأت التهذيب يف احلديث عىل والدي 
اإلمام مّرتني: إحدامها باملشهد املقّدس الغروّي، واألُخرى بطريق احلجاز، وحصل الفراغ منه 

وَخْتُمه يف املسجد احلرام«. 
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مذاهب  مجيع  فيه  ذكرنا  مثله،  يعمل  مل  املذهب،  حتقيق  يف  املطلب  منتهی  كتاب 
املسلمني يف الفقه، ورّجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه، يتّم إن شاء اهلل 
تعاىل))). عملنا منه إىل هذا التاريخ وهو شهر ربيع اآلخر سنة ثالث وتسعني وسّتامئة 

سبع جمّلدات.

كتاب تلخيص املرام يف معرفة األحكام، كتاب غاية األحكام يف تصحيح تلخيص 
املرام))).

فيه  كتاب حترير األحكام الرشعّية عىل مذهب اإلمامّية، حسن جّيد، استخرجنا 
فروًعا مل ُنسبق إليها مع اختصاره.

كتاب خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، ذكرنا فيه خالف علامئنا خاّصة، وحّجة 
كّل شخٍص، والرتجيح ملا نصري إليه.

كتاب تبرصة املتعّلمني يف أحكام الدين.

كتاب استقصاء العتبار يف حترير معاين األخبار، ذكرنا فيه كّل حديث وصل إلينا، 
 وبحثنا يف كلِّ حديث منه)3) عىل صّحة السند أو إبطاله، وكون متنه حمكاًم أو متشاهًبا، 

من  املتن  من  يستنبط  وما  واألدبّية)4)،  األصولّية  املباحث  من  املتن  عليه  اشتمل  وما 
األحكام الرشعّية وغريها، وهو كتاب مل ُيعمل مثله.

كتاب مصابيح األنوار، ذكرنا فيه كّل أحاديث علامئنا)5)، وجعلنا كّل حديٍث يتعّلق 

))) )ع، ت( مل ترد »تعاىل«.
))) )عش، ش، هـ، ح، ع، س(: » كتاب غاية األحكام يف تصحيح تلخيص املرام «.

)3) )عة( مل ترد: »منه«.
)4) )ع( زيادة: »وما يستنبط من املتن من املباحث األصولّية واألدبّية«.

)5) )ع( مل ترد: »علامئنا«.
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 بفّن))) يف بابه، ورّتبنا كّل فنٍّ عىل أبواب، ابتدأنا فيها بام ُروي عن النبّي، ثّم بعده 
.وهكذا إىل آخر األئّمة ،(((ما روي عن عيّل

كتاب الدرُّ واملرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان.

كتاب التناسب بني األشعرّية وفرق السوفسطائّية)3).

كتاب)4) نج اإليامن يف تفسري القرآن، ذكرنا فيه ملّخص الكشاف والتبيان وغريمها.

كتاب القول)5) الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)6).

.كتاب األدعية الفاخرة املنقولة عن األئّمة الطاهرة

كتاب النكت البديعة يف حترير الذريعة، يف أصول الفقه.

يف  واألمل،  السؤل  منتهى  خمترص  رشح  يف  السبل  وإيضاح  الوصول  غاية  كتاب 
أصول الفقه.

كتاب مبادئ األصول إىل علم األصول.

كتاب مناهج اليقني يف أصول الدين.

كتاب منتهی الوصول إىل علَمي الكالم واألصول.

كتاب كشف املراد يف رشح جتريد العتقاد، يف الكالم.

))) )ش(: »بفّن يتعّلق«.
))) )ش(: »أمري املؤمنني«.

)3) )ح( مل ترد:»كتاب التناسب بني األشعرّية وفرق السوفسطائّية«.

)4) هذا الكتاب مذكور يف النسخة )م( و)ش( بعد الكتاب الالحق.
)5) )ت، عة(: »السـّر«.

)6) )ح( مل ترد »كتاب القول الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز«.
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كتاب أنوار امللكوت يف رشح))) الياقوت، يف الكالم.

كتاب نظم الباهني يف أصول الدين.

كتاب معارج الفهم يف رشح النظم، يف الكالم.

كتاب األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة.

كتاب ناية املرام يف علم الكالم.

كتاب كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد، يف الكالم.

كتاب املنهاج يف مناسك احلاّج))).

كتاب تذكرة الفقهاء)3).

كتاب هتذيب الوصول إلی)4) علم األصول.

كتاب القواعد واملقاصد، يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي.

كتاب األرسار اخلفّية يف العلوم العقلّية.

كتاب كاشف األستار يف رشح كشف األرسار.

كتاب الدّر املكنون يف علم القانون يف املنطق.

كتاب املباحث السنّية واملعارضات النصريّية)5).

))) )عة( زيادة: »فّص«.
))) )عة(: »احلّج«.

)3) )ش، م( زيادة: »خرج منها إلی كتاب النكاح أربعة عرش جمّلًدا«.
)4) )ح، عة(: »يف«.

)5) )ح(: »النرصّية«.
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كتاب املقاومات، باحثنا فيه احلكامء السابقني، وهو يتّم مع متام عمرنا.

كتاب حّل املشكالت من كتاب التلوحيات.

كتاب إيضاح التلبيس من كالم الرئيس، باحثنا فيه الشيخ الرئيس))) ابن سينا.

يف  اجلزولّية  رشح  اختصار  وهــو  القانون،  كتاب  من  املكنون  كشف   كتاب 
النحو.

كتاب بسط الكافية، وهو اختصار رشح الكافية يف النحو.

كتاب املقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية، مجعنا فيه بني اجلزولّية والكافية يف 
النحو، مع متثيل ما حيتاج إىل املثال.

كتاب املطالب العلّية يف علم))) العربّية.

كتاب القواعد اجللّية يف رشح الرسالة الشمسّية، يف املنطق.

كتاب اجلوهر النضيد يف رشح كتاب التجريد، يف املنطق.

كتاب خمترص رشح نج البالغة)3).

كتاب إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد.

كتاب نج العرفان يف علم امليزان، يف املنطق.

كتاب إرشاد األذهان يف أحكام اإليامن، يف الفقه حسن الرتتيب)4).

))) )هـ، ح، ت، عة( مل ترد: »الشيخ الرئيس«.
))) )ش، عة(: »معرفة«.

)3) هذا الكتاب مذكور يف النسخة )ش( بعد كتاب نج العرفان.
)4) )عة( مل ترد: »حسن الرتتيب«.
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كتاب تسليك األفهام إىل))) معرفة األحكام، يف الفقه))).

كتاب مدارك األحكام، يف الفقه.

كتاب ناية الوصول إلی)3) علم األصول.

كتاب قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام.

كتاب كشف اخلفاء من كتاب الشفاء، يف احلكمة.

كتاب مقصد)4) الواصلني يف أصول الدين.

كتاب تسليك النفس إىل حظرية القدس، يف الكالم.

كتاب نج املسرتشدين يف أصول الدين.

كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق، يف املنطق، والطبيعّي، واإلهلّي)5).

كتاب النهج الوّضاح يف األحاديث الصحاح)6).

كتاب ناية األحكام يف معرفة األحكام.

كتاب املحاكامت بني رّشاح)7) اإلشارات.

))) )حج(: »يف«.
))) هذا الكتاب مذكور يف النسخة املطبوعة بعد كتاب مدارك األحكام.

)3) )عة(: »يف«.
)4) )ح(: »مقعد«. )ش(: »مقاصد«.

د غفوري. ة يف مركز تراث احِللَّة، بتحقيق الدكتور الشيخ حممَّ ل مرَّ )5) وقد ُطبع هذا الكتاب ألوَّ
النسخة  عىل  إحلاق  الوّضاح  والنهج  املراصد  كتاب  وهاهنا  املقروءة،  يف  هنا  »إىل   :الشهيد  (6(

بخطِّ املصنّف )قّدس اهلل روحه(«.
)7) )س ل(: »رشحي«.
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كتاب نج الوصول إىل))) علم األصول.

كتاب مناهج اهلداية ومعارج الدراية، يف الكالم))).

كتاب نج احلّق وكشف الصدق.

كتاب منهاج)3) الكرامة يف اإلمامة.

رسالة)4) استقصاء النظر يف القضاء والقدر.

الرسالة السعدّية.

رسالة واجب العتقاد)5).

كتاب األلفني الفارق بني الصدق واملني)6).

وهذه الكتب منها)7) كثري مل يتّم، نرجو من اهلل تعاىل)8) إمتامه.

واملولد تاسع عرش شهر رمضان سنة ثامن وأربعني ومائة، ونسأل اهلل تعاىل خامتة 
اخلري بمنّه وكرمه)9).

))) )عش، ش(: »يف«.
))) إلی هنا انتهی ذكر الكتب يف النسخة )س، ش،هـ(، إّل أّن سائر الكتب مذكور فيها عن بعض 

النسخ.
)3) )ح، م، ش ل(: »نج«.

)4) )عة(: »كتاب«.
)5) )ع( مل ترد: » رسالة واجب العتقاد «.

)6) البهائّي: »من مجلة كتبه )قّدس اهلل روحه( كتاب رشح اإلشارات، ومل يذكره يف عداد الكتب 
املذكورة هنا، وهو موجود عندي بخطِّه )قّدس اهلل روحه(«.

)7) )عة(: »فيها«.
)8) )هـ، ش( مل ترد: »تعاىل«.

)9) )هـ( مل ترد:» واملولد تاسع عرش شهر رمضان سنة ثامن وأربعني ومائة، ونسأل اهلل تعاىل خامتة= 
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الباب الثاين: يف احل�صني

)تسعة وعرشون رجل)1((

]1/274[ احلسني بن الـَجْهم بن ُبَكرْي بن أعني

من أصحاب الكاظم، ثقٌة))).

]2/275[ احلسني بن صدقة

من أصحاب الكاظم، ثقٌة)3).

=اخلري بمنّه وكرمه«. )ش( زيادة: »قال مولنا وسّيدنا حمّمد بن احلسن ابن مطّهر: تويّف والدي 
قّدس اهلل روحه ليلة السبت حادي عرش املحّرم سنّة سّت وعرشين وسبعامئة«.

))) البهائّي: »مل يذكر احلسني بن أيب العالء، وذكره النجاشـّي وقال: إّنه أوجه أخوته مع أّنه وّثق 
بعضهم.« لحظ: النجاشـّي: 7)).

البهائّي: »مل يذكر احلسني بن حمّمد بن عامر بن عمران بن أيب بكر األشعرّي القّمّي، وهو شيخ   
الكلينّي، وكثرًيا ما يذكره يف أّول السند. وهو يروي عن عّمه عبد اهلل بن عامر األشعرّي، وهو 
وعّمه ثقتان كام نّص عليه النجاشـّي، وسيجيء ذكر عّمه هنا، وحيتمل أن يكون احلسني األشعرّي 

الذي يأيت عبارة عنه، بل الظاهر أّنه هو، واهلل أعلم«. لحظ: النجاشـّي: 56)، 570.
))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 4979، وفيه: »احلسن )احلسني( بن اجلهم بن بكري«. 

ويف نسخة ابن داوود كام يف املتن. رجال ابن داوود: )))، الرقم: 469.
ولحظ:   .(9(/( املقال:  طرائف  لحظ:  )احلسن(.  الصواب:  أّن  بعض  احتمل  إّنه  ثّم   
املقال:  هتذيب   ،7(0 الرقم:   ،366/( املقال:  منتهى   ،((46 الرقم:   ،((/( الرجال:   نقد 

.95/(
ابن=  الرقم: )498، وفيه: »احلسني )احلسن( بن صدقة، ثقة«. ويف نسخة  الطويّس،  )3) رجال 

ً
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]3/276[ احلسني بن عّل بن َيْقطني

من أصحاب أيب احلسن الرضا، ثقٌة))).

]4/277[ احلسني بن سعيد بن مّحاد بن ِمْهران األهوازّي

موىل عيّل بن احلسني، ثقٌة، عنٌي، جليُل القدر.

احلسن  بــــــي  وأ  (( ( نـــــي لثا ا جعفـــر  بـــي  أ وعن    لـرضـا ا عـن   روى 
. (3 ( لث لثا ا

أصله كويّف، وانتقل مع أخيه احلسن إىل األهواز، ثّم حتّول إىل قم، فنزل عىل احلسن 
.(5(ابن أبان)4)، وتويّف بقم

]5/278[ احلسني بن عمر بن يزيد

 ،ـــــــــا ـــــــــرض ــــــــي احلــــــــســــــــن ال ـــــــــ ـــــــــاب أب ـــــــــح ـــــــــن أص  م

بن  احلسن  ترمجة  أيًضا:  ولحظ   .4(0 الرقم:   ،(08 داوود:  ابن  رجال  »احلسن«.  =داوود: 
صدقة يف هذا الباب.

))) هذا من رجال الطوسـّي، الرقم: 59)5.
))) )عة( مل ترد: »الثاين«.

)3) )م، ش، عة( زيادة: »وعن أيب«.
جليل  أّنه  عىل  يدّل  هنا  ذكر  وما  الرجال،  كتب  يف  مذكور  غري  أبان  بن  »احلسن   :الشهيد  (4(
الرواية، خصوًصا عن احلسني بن سعيد، وليس بمذكوٍر يف كتب  مشهور، وابنه احلسني كثري 
نظر  وفيه  ممدوٌح.  أّنه  بسبب  احلسن،  يف  روايته  يعّد  أصحابنا  بعض  ورأيُت  أيًضا،  الرجال 

واضح«.
)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من الفهرست، الرقم: 30)، وإّن الشيخ ذكره يف موضع آخر من 
فهرسته. لحظ: الفهرست، الرقم: 97)، ووّثقه أيًضا يف رجاله يف أصحاب الرضا. رجال 

الطويّس، الرقم: 57)5.
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ثقة)))و))).

]6/279[ احلسني بن بّشار، بالباء املنّقطة حتتها نقطة، والشني املعجمة املشّددة.

.مدائنّي، موىل زياد، من أصحاب الرضا

.(3(إّنه ثقٌة صحيٌح، روى عن أيب احلسن :قال الشيخ الطويّس

: إّنه رجع عن القول بالوقف، وقال باحلّق)4). وقال الكّشّ

الكّشّ رواية يف  داوود وكثري، ويف كتاب  ابن  أيًضا، وأمهله  الشيخ ووّثقه  الشهيد: »ذكره   (((
احلسني بن عمر تدّل عىل خالف التوثيق«.

أقول: بل ذكره ابن داوود يف أخيه احلسن وقال: »احلسن بن عمر بن يزيد و أخوه احلسني ضا   
جخ ثقتان«. رجال ابن داوود: 5))، الرقم: 444.

هذه  التوثيق«  خالف  عىل  تدّل  عمر  بن  احلسني  يف  رواية  الكّشّ  كتاب  »يف  قوله:  من  واملراد   
الرواية: »نرص بن الصباح قال: حّدثني إسحاق بن حمّمد البرصّي، عن القاسم بن حييى، عن 
حسني بن عمر بن يزيد، قال: دخلُت عىل الّرضا وأنا شاّك يف إمامته، وكان زمييل يف طريقي 
رجل يقال له: )مقاتل بن مقاتل( وكان قد مىض عىل إمامته بالكوفة، فقلُت له: عّجلت فقال: 
عندي يف ذلك برهان وعلم. قال احلسني: فقلُت للّرضا: قد مىض أبوك؟ فقال: إي واهلل، 
وإيّن َلفي الّدرجة اّلتي فيها رسول اهلل وأمري املؤمنني صلوات اهلل عليه، ومن كان أسعد ببقاء أيب 
ُبوَن﴾ ]الواقعة:  ابُِقوَن*ُأولئَِك اْلـُمَقرَّ ابُِقوَن السَّ منّي! ثّم قال: إّن اهلل تبارك وتعاىل يقول: ﴿َوالسَّ
قال:  فقلُت: َمن؟  ما فعل صاحبك؟  قال:  ثّم  العارف لإلمامة حني يظهر اإلمام،   ،]((-(0
 مقاتل بن مقاتل، املسنون الوجه، الّطويل الّلحية، األقنى األنف، وقال: أّما إيّن ما رأيته ول دخل 
راقد،  مقاتل  فإذا  رحيل  إىل  عنده  من  فانرصفت  قال:  به.  فاستوص  وصّدق  آمن  ولكنّه  عيّل 
فحّركته ثّم قلت: لك بشارٌة عندي ل أخبك هبا حّتى حتمد اهلل مائة مّرة ففعل، ثّم أخبته بام 

: 4)6، الرقم: 46)). كان«. رجال الكّشّ
))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )6)5.

)3) رجال الطويّس، الرقم: 63)5.
: 449، الرقم: 847. )4) رجال الكّشّ

الشهيد: »يف طريق حديث رجوعه أبو سعيد اآلدمّي، وهو ضعيف عىل ما ذكره السّيد مجال=   
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إىل  الكّشـّي  طريق  كان  وإن  له)))،  الشيخني  بشهادة)))  يرويه  ما  عىل  أعتمد  فأنا 
الرجوع عن الوقف فيه نظر، لكنّه عاضد لنّص الشيخ عليه.

]7/280[ احلسني بن أسد، بالسني غري املعجمة.

من أصحاب أيب جعفر الثاين اجلواد، ثقٌة)3)و)4).

]8/281[ احلسني بن إْشكِيب)5(- بالشني املعجمة الساكنة)6)، والكاف املكسورة، 
والياء املنّقطة حتتها نقطتان، والباء املنّقطة حتتها نقطة- املروزّي، املقيم بسمرقند وكّش، 
من أصحاب أيب حمّمد)7) العسكرّي، ثقة ثقة، ثبت، عامل متكّلم، مصنّف الكتب)8).

=الدين بن طاووس، لكنّه مل يذكر هنا يف البابني وخلف بن مّحاد، وقد قال ابن الغضائرّي: إّن 
أمره خمتلط. ولكن وّثقه النجاشـّي«.

))) )حج(: »لشهادة«.
قول  من  الوقف  عن  الرجوع  فهم   العاّلمة ولعّل  الشيخ  توثيق  علی  »لالعتامد  البهائّي:   (((

الشيخ: إّنه صحيٌح«. 
)3) الشهيد: »هكذا ذكره الشيخ أيًضا يف كتابه. وأّما ابن داوود فذكره من رجال اهلادي ووّثقه، 
ابن  ذكرها  ما  العبارة  وتلك  خمصوصة،  بعبارة  تضعيفه  يقتيض  ما  الغضائرّي  ابن  عن  نقل  ثّم 
الغضائرّي إّل عن احلسن بن أسد، ل عن احلسني. والظاهر أّن ابن داوود سها هنا يف موضعني: 
ابن  رجال  لحظ:  فتأّمل«.  تضعيفه،  الغضائرّي  ابن  عن  ونقله   ،اهلادي رجال  من  جعله 
داوود: )))، الرقم: 466، وفيه: »احلسني بن أسد البرصّي«، رجال ابن الغضائري: 8))، 

الرقم: 90)، وفيه: »احلسني بن أسد البرصّي«.
)4) لحظ: رجال الطويّس، الرقم: )554، وفيه: »ثقة صحيح«.

هذا، ولكن ذكره ابن داوود ونسبه إلی أصحاب اهلادي من رجال الشيخ. رجال ابن   
داوود: )))، الرقم: 466.

)5) )عة(: »إسكيب«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصادر.
)6) )عة(: »بالسني غري املعجمة«.

)7) )ت، س، ش( زيادة: »احلسن«.
)8) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 88.
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له كتٌب ذكرناها يف كتابنا الكبري.

قال الشيخ الطويّس: إّنه))) فاضٌل، جليل القدر، متكّلم، فقيه، مناظر، صاحب 
تصانيف، لطيف الكالم، جّيد النظر، ونحوه))).

.(3(لكنّه من أصحاب العسكرّي ،قال الكّشّ والنجايّش: مل يرِو عن األئّمة

ـــــــّي، خـــــــــــادم الـــــــقـــــــب)4) : هـــــــو الـــــــقـــــــمِّ ّ  قـــــــــال الـــــــــكـــــــــشِّ

))) )عة( مل ترد: »إنَّه«.
))) رجال الطوسـّي، الرقم: )607.

)3) السّيد الزنجانـّي- مّد ظّله-: »يف الكتاب حتريف، والصواب: جّيد النظر، ذكر ضمن مل يرِو عن 
 .»ونحوه قال الكّشّ لكنّه عّده يف أصحاب العسكرّي .األئّمة

بالشني  جعله  فاملصنّف  إشكيب(،  بن  )احلسني  يف  اجلامعة  كالم  اختلف  »قد   :الشهيد  (4(
ا، ونقل عن الكّشّ أّنه قّمّي خادم القب.  املعجمة، ومن أصحاب العسكرّي وجعله َمْرَوزيًّ
وقريب من كالم املصنِّف عبارة النجاشـّي فيه، فإّنه جعله خراسانيًّا، ونقل عن الكّشّ أّنه من 
أصحاب العسكرّي. وأّما الشيخ أبو جعفر فذكره بنحو عبارة املصنِّف يف باب َمن مل يرِو عن 
 :أيًضا. وذكر يف باب َمن يروي عن اهلادي ويف باب َمن يروي عن العسكرّي ،األئّمة
القب )احلسني بن  القّمّي خادم  أّن  القب. وابن داوود ذكر  ّي( خادم  القمِّ )احلسني بن إشكيب 
املذكور اخلراسايّن. ونقل  الفاضل  باملعجمة هو  )ابن إشكيب(  املهملة، وأّن  بالسني  إسكيب( 
، كام نقله املصنِّف: أّنه القّمّي، خادم القب. ونقل عن فهرست الشيخ أّنه ممّن مل  ّ عبارة عن الكشِّ
يرِو عن األئّمة، وأّنه قال فيه: إّنه عاملٌ، فاضٌل، مصنٌِّف، متكلٌِّم. و نحن اّطلعنا عىل نسختني 

من الفهرست مل نجده أصاًل«.
خادم  القّمّي،  إشكيب  بن  »احلسني   :اهلادي أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ ذكره  أقول:   

القب«. رجال الطويّس، الرقم: )568.
»وقال يف أصحاب أيب حمّمد العسكرّي: احلسني بن إشكيب املروزّي، املقيم بسمرقند وكش،   

عامل، متكلِّم، مصنِّف الكتب«. رجال الطويّس، الرقم: 5838.
»وقال يف َمن مل يرِو عنهم: احلسني بن إشكيب املروزّي، فاضل، جليل متكّلم، فقيه مناظر،   

صاحب تصانيف، لطيف الكالم، جّيد النظر«. رجال الطويّس، الرقم: )607.=
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و))).

]9/282[ احلسني بن عّل بن سفيان بن خالد بن سفيان)2(

أبو عبد اهلل، الَبَزْوَفرّي. شيٌخ، ثقٌة، جليٌل من أصحابنا)3).

خاّص)4)و)5).

.احّتاد ما يف النجاشـّي مع من يف رجال الشيخ والظاهر من العاّلمة=  
اهلمزة  بكرس  إسكيب  بن  احلسني  موضع:  يف  قال  حيث  التعّدد  هو  داوود  ابن  ظاهر  »ولكن   

والسني املهملة: كر »جخ«. قيل: إّنه خادم القب«. رجال ابن داوود: )))، الرقم: 465.
املفردة  املثناة حتت والباء  املعجمة والياء  بالشني  »وقال يف موضع آخر: )احلسني بن إشكيب(   
املروزّي املقيم بسمرقند وكّش مل )ست( عامل فاضل مصنّف متكّلم )جش( شيخ لنا خراسايّن 

ّي خادم القب«. رجال ابن داوود: )))، الرقم: 467. ثقة )كّش( هو القمِّ
قال السّيد التفريّش: »اّلذي خيطر ببايل أّنام واحٌد؛ ألّنه ليس يف كالمهم ما يدّل عىل تغايرمها،   
عن  يرِو  مل  من  باب  يف  ومّرة  والعسكرّي  اهلادي  أصحاب  باب  يف  مّرة  إّياه   الشيخ ذكر  إّل 
الرقم:   ،80/( الرجال:  نقد  عبارته«.  من  يظهر  كام  تغايرمها  عىل  يدّل  ل  أيًضا  وهذا  األئّمة، 

8)4)، وقريب منه يف معجم رجال احلديث: 8/6))، الرقم: ))33.
الكّشّ  العاّلمة عن  نقله  فام  الرجل،  ترمجة  املوجود يف عرصنا خال عن  الكشِّّ  اختيار  إّن   (((

بواسطة النجاشـّي. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 88.
 : ّ بـ)أيب عبد اهلل(. لحظ: رجال الكشِّ الكّشّ وفيه تكنيته:  نعم، هو مذكور يف أسانيد كتاب   

0)، الرقم: 47، 0))، الرقم: )9)، 436، الرقم: ))8.
الَبَزْوَفرّي(. هتذيب األحكام: 6/)7، ح6.  ))) قد وقع يف األسانيد بعنوان: )احلسني بن علـّي 
الَبَزْوَفرّي(. هتذيب األحكام: 50/6)، ح47، 79/7)، ح9)،  اهلل  )أيب عبد  بعنوان:  وكذا 
7/))4، ح)، 39/8)، ح97 وكذا بعنوان: )الَبَزْوَفرّي(. هتذيب األحكام: 76/7)، ح8، 
ح57،   ،(9(/7 ح55،   ،(90/7 ح)5،   ،(89/7 ح49،  ج88/7)،  ح3)،   ،(77/7

344/7، ح)4، 350/7، ح60 
)3) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )6).

)4) )عة(: »خايّص«. وهذا موافق ملا يف املصدر، إّل أنَّ ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا.
)5) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )609.=
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]10/283[ احلسني بن عّل بن احلسني بن موسى بن بابويه

كثري الرواية، يروي عن مجاعة، وعن أبيه، وعن أخيه حمّمد بن عيّل، ثقٌة))).

]11/284[ احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الَغضائرّي)2(

=تنبيه:  
الشء الغريب يف املقام أّن الشيخ قال يف رجاله: »له كتٌب ذكرناها يف الفهرست. مع أّنه مل تذكر   

يف نسخ الفهرست التي بأيدينا مطبوعة كانت أم خمطوطة.
ثّم إّنه روی الشيخ عن أيب حمّمد احلسن بن عيّل بن إسامعيل بن جعفر بن حمّمد بن عبد اهلل   
ابن حمّمد بن عمر بن عيّل بن أيب طالب اجلرجايّن، قال: كنُت بمدينة قّم فجرى بني إخواننا كالم 
يف أمر رجل أنكر ولده، فأنفذوا رجاًل إىل الّشيخ- صانه اهلل- وكنت حارًضا عنده- أّيده اهلل-. 
فدفع إليه الكتاب فلم يقرأه، وأمره أن يذهب إىل أيب عبد اهلل البزوفرّي- أعّزه اهلل- ليجيب عن 

الكتاب.
فصار إليه وأنا حارض، فقال له أبو عبد اهلل: الولد ولده وواقعها يف يوم كذا وكذا يف موضع كذا   
ح عندهم القول وُولِد  وكذا فقل له: فيجعل اسمه حمّمًدا، فرجع الرسول إىل البلد وعّرفهم ووضَّ

الولد وسّمي حمّمًدا«. الغيبة: 308.
يكون  أن  ينقل، ويمكن  السفراء، ومل  البزوفرّي كان من  أّن  منه  »يظهر  املجليّس:  العاّلمة  قال   
األنوار:  بحار  الواقعة«.  خصوص  يف  توّسطهم  بدون  أو  السفراء  بتوّسط  إليه  ذلك  وصل 

)5/5)3. وقريب منه يف قاموس الرجال: ))/400.
))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 6093.

»وإّنه قد وّثقه النجاشـّي أيًضا«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 63).  
وقال الشيخ منتجب الدين يف فهرسته: »الشيخ أبو عبد اهلل احلسني بن عيّل بن احلسني موسى   
الفهرست  صلحاء«.  فقهاء  احلسني  وابنه  احلسن،  الدين  ثقة  الشيخ  وابنه  ّي  القمِّ بابويه  ابن 

)للشيخ منتجب الدين(: 48، الرقم: 75.
.وكام يأيت يف أبيه توّلد احلسني هذا وأخوه الصدوق بدعوة القائم  

))) الشهيد: »هذا موافق لإليضاح«.
أقول: املذكور يف اإليضاح هكذا: »الغضارّي بفتح الغني املعجمة والضاد املعجمة والراء املهملة   

بعد األلف بغري فصٍل«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم ))).
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يكنّى: أبا عبد اهلل، كثري السامع، عارف بالرجال))).

وله تصانيٌف ذكرناها يف كتابنا الكبري.

شيخ الطائفة)))، سمع الشيخ الطوسـّي منه، وأجاز له)3) مجيع رواياته)4).

أجــاز  ــذا  وك ــة)7)،  ــعــامئ وأرب عــرشة  ــدى  إح سنة  صفر  نــصــف)6)  يف)5)   مات
للنجاشـّي)8).

]12/285[ احلسني بن الـُمنِْذر

روى الكّشّ عن الصادق أّنه من فراخ الشيعة)9).

.((0(ويف الطريق حمّمد بن سنان عن احلسني بن منذر عن الصادق

))) إلی هنا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 7))6. وفيه: »وله تصانيف ذكرناها يف الفهرست«. 
مع أّنه مل ُتذكر يف نسخ الفهرست التي بأيدينا مطبوعة وخمطوطة!

))) )عش(: »شيخ الشيعة«. )عة( مل ترد » شيخ الطائفة«.
)3) )عة( مل ترد: »له«.

)4) لحظ: رجال الطويّس، الرقم: 7))6.
)5) )م، ش( مل ترد: »يف«.

)6) )عة(: »منتصف«.
)7) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 66).

)8) لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 66).
الغضائرّي  عبيداهلل  بن  احلسني  إّن  العتدال:  بميزان  املوسوم  كتابه  يف  الذهبّي  »قال  البهائّي:   
شيخ الرافضة، هذه عبارة الذهبّي وهو من علامء املخالفني«. لحظ: ميزان العتدال: )/534، 

الرقم: 70)).
: )37، الرقم: 693. )9) رجال الكّشّ

)0)) الشهيد: »ل خيفى أّن هذه الرواية مع ضعف سندها بمحّمد بن سنان وكونا شهادة احلسني 
لنفسه ل تدّل عىل ترجيح قوله بوجه؛ ألّن جمّرد كونه من الشيعة أعّم من قبول قوله«. 
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وهذه الرواية ل تثبت عندي عدالته)))؛ لكنّها مرّجحة لقبول قوله.

]13/286[ احلسني بن أيب محزة

الثاميّل  محزة  أيب  بن  عيّل  عن  نصري  بن  محدويه  احلسن  أبا  سألُت   : الكّشّ قال 
 

واحلسني بن أيب محزة وحمّمد أخويه)))؟ فقال)3): كّلهم ثقات فاضلون)4).

وهذا سند صحيح أعمل عليه، وأقبل روايته ورواية أخويه.

ومل  زيد)5)،  مع  ُقتلوا  نوح ومنصور ومحزة،  أيب محزة:  ولد  أسامء  النجايّش:  وقال 
يذكر احلسني من عدد أولده.

محزة،  أيب  بن  حمّمد  ــال)6)  خ الثاميّل  محزة  أيب  بنت  بن  حسني  ُعْقدة:  ابن  وقــال 

))) الشهيد: »لقصورها من حيث املتن والسند«.
))) )ع(: »إخوته«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر، ثّم فيه زيادة: »وأبيه«.

)3) )عة(: »قال«.
: 03)، الرقم: 357، 406، الرقم: )76. )4) رجال الكّشّ

)5) لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 96).
)6) الشهيد: »كذا يف نسخ الكتاب: خال حمّمد.. إىل آخره. ويف كتاب ابن داوود: خاله حمّمد بن 
أيب محزة، وهو أجود، ملا تقّدم من أّن أبا محزة له ولد اسمه حمّمد، وهذا احلسني بن بنت أيب محزة 

فيكون حمّمد خاله«.
البهائّي: »يف ابن داوود: وخاله«.  

داوود:  ابن  رجال  لحظ:  داوود«.  ابن  رجال  عن  حكي  كام  )خاله(،  »الظاهر   :اخلراسايّن  
3))، الرقم: )47.

اخلراسايّن: »الذي يظهر من الكّشّ والنجاشـّي وابن ُعْقدة أّن املسّمى بـ)احلسني( املنسوب إىل   
)أيب محزة( ثالثة:

األّول: احلسني بن أيب محزة نفسه بشهادة الكّشّ وابن ُعْقدة يف قوله: ابن ابنة احلسني بن أيب محزة.  
الّليثّي.=  محزة  أيب  بابن  يعرف  بأّنه  رّصحا  وقد  عقده.  وابن  النجاشـّي  بشهادة  ابنة  ابن  الثاين:    
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محزة  بن  احلسني  وإّن  الثاميّل،  محزة  أيب  بن  احلسني  ابنة  بن  محزة  أيب  بن  احلسني   وإّن 

=ول معنى لألكثر بإسقاط )أيب( بني البن وبني محزة. وبعد الترصيح بأّنه ابن بنته، بل ل بّد من 
القول بأّن أباه الذي كان صهر أيب محزة كان اسمه محزة أيًضا.

الثالث: ابن ابنة ابنه احلسني بن أيب محزة، و اسمه أيًضا احلسني. وهذا بشهادة ابن عقده، وقد   
رّصح أيًضا بأّنه ُيعرف باحلسني بن أيب محزة.

فاحلسني بن أيب محزة يرّدد بني ابن أيب محزة الثاميّل و بني ابن ابنة ابنه احلسني.  
حمّمد  خال  قوله  وأّن  خملوط،  ُعْقدة  ابن  أّن كالم  عليك  خيفى  الشهيد: ل  حفيد  قال  أقول:   
أيًضا،  ابنة احلسني، غلط  ابن  النجاشـّي، ولفظ احلسني بعد قوله:  غلط، بل خاله حمّمد كام يف 
واملراد أّن احلسني بن محزة هو ابن بنت أيب محزة الثاميّل، وحمّمد خاله، واحلسني الذي يقال له: ابن 

أيب محزة هو ابن محزة، لكن ملا كان ابن ابنة أيب محزة ُنسب إليه.
ثّم نقل كالم جّده الشهيد وأورد عليه:  

أّواًل: أّن كالم النجاشـّي يف احلسني بن محزة رصيح يف أّن خاله حمّمد بن أيب محزة، ولو كان له خال   
يقال له: )احلسني( لكان أحّق بالذكر، لكونه موثًقا يف كالم محدويه، فال أقل من ذكره مع حمّمد.

اللذين  والنقصان  الزيادة  من  الوهم  وقع  إّنام  بل  التعّدد،  يفيد  ل  ُعْقدة  ابن  كالم  أّن  وثانًيا:   
ذكرنامها مع زيادة ذكر احلسني مّرة ثالثة فكأّنه قال: احلسني بن محزة الليثّي يقال له )حسني بن 
بنت أيب محزة(، و)حسني بن أيب محزة(، و)حسني بن محزة الليثّي(، والكّل صحيح. ففي األّول: 

نسب ألّمه، ويف الثاين: جلّده ألّمه، ويف الثالث ألبيه.
نعم يبقى الكالم يف عيّل بن أيب محزة الثاميّل، فإّن عدم ذكر النجاشـّي له يشعر بعدم حتّققه. واهلل   

أعلم باحلال«. استقصاء العتبار: 83/3)-84).
ابن بنت أيب محزة دون احلسني بن أيب محزة،  النجاشـّي احلسني  السّيد اخلوئّي: »قد ترجم  قال   
ولكن الشيخ يف الفهرست عكس األمر، وكلٌّ منهام نسب الكتاب الذي رواه ابن أيب عمري إىل 
من ترمجه. والذي ظهر لنا أّنام رجالن: أحدمها ابن أيب محزة وأخواه حمّمد وعيّل، كام رّصح به 
النجاشـّي والشيخ يف رجاله، فاألّول خال  به  بنت أيب محزة كام رّصح  ابن  ، وثانيهام  الكّشّ يف 
الثاين، إّل أّنه مع ذلك ل أثر للبحث عن الوحدة والتعّدد، فإّن األّول وّثقه محدويه، والثاين وّثقه 

النجاشـّي«. معجم رجال احلديث: 46/6)، الرقم: 3384.
أقول: وقد ذهب إلی التغاير مجاعة. نقد الرجال: )/)7، الرقم: )40)، حاوي األقوال: )5،   

الرقم: 84).
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الليثّي))) ابن بنت أيب محزة الثاملـّي.

وقال النجايّش أيًضا: احلسني بن محزة الليثّي))) الكوفـّي، وهو)3) ابن بنت أيب محزة 
.(4(الثاميّل، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل

وأسقط لفظة )أيب( بني احلسني، ومحزة.

وباجلملة فهذا)5) الرجل عندي مقبول الرواية، وجيوز أن يكون ابن ابنة أيب محزة، 
وُغلبت)6) عليه النسبة إىل أيب محزة بالبنّوة)7).

]14/287[ احلسني بن عبد رّبه

روى الكّشّ عن حمّمد بن مسعود، قال: حّدثني حمّمد بن نصري، قال: حّدثني أمحد 
ابن حمّمد بن عيسى أّنه كان وكيال)8)و)9).

«. والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه. ))) )ع(: »الكّشّ

«. والصواب املوافق للمصدر ما أثبتناه. ))) )ع(: »الكّشّ
)3) )حج(مل يرد »و«.

)4) رجال النجاشـّي، الرقم: ))).
)5) )ت، س(: »هذا«.

)6) )عش، ت، س، حج(: »غلب«.
)7) الشهيد: »مل يظهر من مجيع ما ذكر ما ينايف ما شهد به محدويه الثقة اجلليل للحسني بن أيب 
محزة بالثقة؛ ألّن كالم النجاشـّي إّنام دّل عىل ذكر َمن ُقتل مع زيد، وظاهر أّنه غري مناٍف لغريهم. 
وكالم ابن ُعْقدة يدّل عىل وجود احلسني بن أيب محزة الثاميّل وإن شاركه غريه يف السم. وقول 
النجاشـّي: )إّن احلسني بن محزة الليثّي هو ابن بنت أيب محزة( ل ينايف كون أيب محزة له ولد اسمه 
احلسني. فظهر أّن مجيع ما ذكر ل يظهر له فائدة، ول منافاة، وأّن قوله: )وجيوز أن يكون( إىل 

آخره، غري متوّجه«.
)8) )م، ش(زيادة: »لإلمام«.

البهائّي: »هذا موضع تأّمل، فإّن املستفاد من الكّشّ أّن الوكيل هو عيّل بن احلسني بن عبد رّبه؛   
فتأّمل«.

رّبه=  عبد  بن  احلسني  مقام  علـّي  أبا  أقمت  »إيّن  وفيه:   ،99( الرقم:   ،5(3  : الكّشّ رجال   (9(
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وهذا سند صحيح.

]15/288[ احلسني بن عثامن بن رشيك بن َعدّي العامرّي الوحيدّي)))و)))

ثقٌة)3)، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)4).

له كتاٌب يرويه حمّمد بن أيب عمري عن احلسني بن عثامن)5).

، فاضٌل، ثقٌة)6). ٌ قال الكّشّ عن محدويه عن أشياخه أّن احلسني بن عثامن خريِّ

=وائتمنته عىل ذلك باملعرفة بام عنده الذي ل يتقّدمه أحد. وقريب منه يف موضع آخر«. رجال 
: 4)5، الرقم: )99. وفيه: »إيّن أقمت أبا عيّل بن راشد مقام عيّل بن احلسني بن عبد  الكّشّ
رّبه ومن كان قبله من وكالئي. والظاهر وقوع التحريف يف املوضع األخري. ففي بعض نسخه 
هكذا: إيّن أقمت أبا عيّل بن راشد مقام احلسني بن عبد رّبه ومن كان قبله من وكالئي«. لحظ: 

بحار األنوار: 3/50)). 
 ،75/4 الفقيه:  حيرضه  ل  من  الرواسـّي(.  )احلسني  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  ورد  وقد   (((

ح50)5، 4/)7)، ح5394.
))) ولحظ أيًضا: ترمجة احلسني بن عثامن األمحيّس الَبَجيّل يف هذا الكتاب.
)3) اخلراسانـّي: »ما بني اخلط ليس يف العبارات املحكّية من اخلالصة«.

 أقول: الوجه يف هذه التعليقة أّنه جاء يف الطبعة احلجرية زيادة: »وّثقه النجاشـّي«. فاخلراسايّن  
ذكر أّن هذه الزيادة ليست يف العبارات املحكّية من اخلالصة.

ح))،   ،49 الزيارات:  كامل  ح5،   ،(04/3 الكايف:  يف   الصادق عن  روايته  لحظ:   (4(
الكايف: 555/3، ح)، 3/4)4،  ففي   الكاظم وأّما روايته عن  اخلصال: )/87، ح9)، 
ح)، هتذيب األحكام: 40/5)، ح36)، وإّنه وقع يف بعض األسانيد روايته عن أيب احلسن 

الرضا. املحاسن: )/4)6، ح76.
)5) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 9)).

: )37، وفيه: »احلسني بن عثامن بن زياد الرواسـّي«. )6) رجال الكّشّ
وكذا عنون الشيخ يف فهرسته: احلسني بن عثامن الروايّس. الفهرست، الرقم: 4)).  

بن  مع احلسني  بن رشيك،  بن عثامن  احّتاد احلسني  الريب يف  ينبغي  »ل   :اخلوئّي السّيد  قال   
 عثامن الروايّس، وقد تقّدم ]لحظ ترمجة جعفر بن عثامن بن زياد[ أّن جعفر بن عثامن الروايّس = 
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=أخا احلسني بن عثامن، مّتحد مع جعفر بن عثامن بن رشيك الكاليّب الوحيدّي، وأّن الرواسّيني 
من بني كالب، والذي يكشف عن الحّتاد هنا أّن الشيخ اقترص يف الفهرست عىل ترمجة احلسني 
كانا  فلو  رشيك،  بن  عثامن  بن  احلسني  ترمجة  عىل  اقترص  النجاشـّي  وإّن  الــروايّس،  عثامن  ابن 
رجلني كيف ل يتعّرض النجاشـّي لرتمجة من ترمجه الشيخ؟! وكيف ل يتعّرض الشيخ لرتمجة 
من ترمجه النجاشـّي، ووّثقه وذكر أّن أصحابنا ذكروه يف رجال أيب عبد اهلل، فإّن من ترمجه 

النجاشـّي كان مشهوًرا بني األصحاب ومع ذلك مل يذكره الشيخ.
ثّم إّنه تعّرض يف رجاله لذكر احلسني بن عثامن بن رشيك العامرّي، ومل يتعّرض لذكر احلسني بن   
عثامن الروايّس مع أّنه ترمجه يف الفهرست، فلو كان هو غري احلسني بن عثامن بن رشيك لتعّرض 

له ل حمالَة«. معجم رجال احلديث: 30/7، الرقم: )350.
ثّم إّنه وقع الكالم يف احّتاد احلسني األمحيّس مع احلسني بن عثامن بن رشيك.  

قال رجل:   ،عبد اهلل أيب  األمحيّس عن  الشيخ روی عن احلسني  أّن  الحّتاد  فمن شواهد   
اًبا وهو جييء بيهودّي فيذبح له حّتى يشرتي منه اليهود؟ فقال:  »أصلحك اهلل، إّن لنا جاًرا قصَّ
ل تأكل ذبيحته ول تشرت منه«. هتذيب األحكام: 67/9، ح8)، الستبصار: 84/4، ح7). 

ومثله يف الكايف: 40/6)، ح8.
مع أّنه مروي يف كتاب حسني بن عثامن بن رشيك. األصول السّتة عرش: 5)3، ح39.  

اجلنّة:  »تقول  قال:   اهلل عبد  أيب  عن  األمحيّس  احلسني  عن  سعيد  بن  احلسني  رواه  ما  ومنها    
يا رّب مألت النار كام وعدهتا فامألين كام وعدتني، احلديث«. الزهد: 03)، ح)8).

مع أّنه مروي يف كتاب حسني بن عثامن بن رشيك. األصول السّتة عرش: 0)3، ح5).  
عبد  أبا  سألُت  قالت:  األمحسّية  سعيد  أّم  عن  األمحيّس  احلسني  عن  قولويه  ابن  رواه  ما  ومنها   
اهلل عن زيارة قب احلسني؟ فقال: »تعدل حّجة وعمرة ومن اخلري هكذا وهكذا وأومأ 
بيده«. مع أّنه مروي يف كتاب حسني بن عثامن بن رشيك. األصول السّتة عرش: 0)9-3)3، 

ح3).
والذي يشهد علی احّتادمها وقوع احلسني بن عثامن يف كثري من دون تقييد باألمحيّس أو الروايّس   

أو ابن رشيك.
وإّن الشيخ الذي ذكر يف الفهرست كتاب احلسني بن عثامن بن زياد الروايّس، مل يذكره يف رجال   

الصادق، بل ذكر األمحيّس وابن رشيك، ومل يذكر األخري يف فهرسته.=
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(((16/289[ احلسني بن زيد بن عّل بن احلسني[

ْمعة. أبو عبد اهلل، يلّقب ذا الدَّ

كان أبو عبد اهلل تبنّاه ورّباه وزّوجه بنت األرقط.

.(((روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن

وكتابه خمتلف الرواية)3).

الروايّس  عثامن  بن  جعفر  ترمجة  يف  الرجال  يف  اجلامع  كتاب  يف  الزنجايّن  موسى  الشيخ  =قال   
العبائر  هذه  يف  النظر  إمعان  بعد  »قلُت:  والنجاشـّي:  الشيخ  فهرستي  يف  ما  إيراد  بعد  الكويّف 
احّتاد جعفر بن عثامن وكذا احلسني ومّحاد بجميع  يبقى ترديد يف  والتتّبع يف أسانيد الكتب، ل 

العناوين، كام عليه مجاعة من املحّققني.
والستناد يف التعّدد إىل لفظة زياد يف اسم جّد املرتجم يف كالم الكّشّ كام عن بعض، مع إمكان   

محله عىل بعض املحامل ليس كام ينبغي«. اجلامع يف الرجال: )/385.
))) وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )احلسني بن زيد اهلاشمّي(. الكايف: 5/)5)، ح5، 8/ 

53)، ح43)، التوحيد: 75)، ح).
))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: 40/4)، ح3، 44/5)، ح3)، 5/)5)، ح5، 

364/5، ح)، 364/5، ح3، 500/5، ح).
اإلسناد:  قرب  من  يظهر  كام   أدركه هو  نعم،  عليها.  نعثر  فلم   الكاظم عن  روايته  أّما   

.(3(/(
)3) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 5)).

وقال البقّي يف أصحاب الصادق: »احلسني بن زيد بن عيّل بن احلسني، ويقال إّنه كان له يوم   
قتل أبوه أربع سنني، ومن ولده احلسن زيد«. رجال البقّي: 9).

قال السّيد اخلوئّي: »قالوا: تويّف احلسني هذا سنة أربعني، وقيل: مخس وثالثني بعد املائة، وله   
والعرشين  احلادية  السنة  يف  زيد  استشهد  وقد  ذلك  يمكن  كيف  ولكن  سنة.  وسبعون  سّت 
بعد املائة، وله من العمر اثنتان وأربعون سنة، وعىل ما ذكر يلزم أن يكون ولد احلسني بن زيد 
 قبل أبيه! وعىل أّنه ل جيتمع هذا مع روايته عن أيب احلسن، عىل ما رّصح به النجاشـّي، بل 
ل جيتمع مع رواية ابن أيب عمري املتوّف سنة 7))هـ عنه«. معجم رجال احلديث: 6/)6)،= 
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اف ]17/290[ احلسني بن ُنَعْيم، بضّم النون، وفتح العني غري املعجمة، الصحَّ

موىل بني أسد، ثقة، وأخواه عيّل وحمّمد، رووا))) عن أيب عبد اهلل)))و)3).

]18/291[ احلسني بن عثامن األمحيّس الَبَجّل)4)و)5)

.(6(كويّف، ثقة، ذكره أبو العّباس يف رجال أيب عبد اهلل

فاختة  أيب  بن  نقط-  ثالث  املنّقطة)8)  بالثاء  ــور)7)-  ث بن  احلسني   ]19/292[ 

=الرقم: 4)34.
قال ابن عنبة: »مات سنة مخس وثالثني ومائة، وقيل سنة أربعني ومائة، قال أبو نرص البخارّي:   

وهو الصحيح«. عمدة الطالب: 60)-)6).
))) )عش، ح، ع، ت، ش ل(: »روی«. وكذا يف هامش نسخة )حج( نقاًل عن نسخة مقروءة علی 

املصنِّف. إّل أّن ما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: )/3)4، ح4، )/6)4، ح74، )/565، ح3، 

95/3، ح)، املحاسن: )/390، ح7)-8)، علل الرشائع: )/)))، ح5.
حيرضه  ل  من  ح38،   ،38/7 ح)؛  ذيل   ،3((/( الكايف:  أيًضا.   الكاظم عن  روی  وقد   

الفقيه: 4/)5)، ح5595.
)3) ما يف املتن مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 0)).

)4) ولحظ: ترمجة احلسني بن عثامن بن رشيك يف هذا الكتاب.
 ،75/4 الفقيه:  حيرضه  ل  من  لحظ:  الروايّس(.  )احلسني  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  وقع   (5(

ح50)5، 4/)7)، ح5394.
)6) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: ))).

الفهرست،  لحظ:  مَصّغًرا«.  )ُثَوْير(  والفهرست:  الرجال  الشيخ:  كتايب  »يف   :الشهيد  (7(
الرقم:)3)؛ رجال الطويّس، الرقم: 05))، 455). وكذا ذكره البقّي. رجال البقّي: 7).

وكذا ضبطه العاّلمة يف اإليضاح. إيضاح الشتباه، الرقم: 03).  
قال علم اهلدى: »الصواب أّن اسمه )ُثوير( بالتصغري، كام هو مثبت يف كثري من كتب احلديث،   

ونّص عليه غري واحد من علامئنا يف كتب الرجال«. نضد اإليضاح: )0).
)8) )عة( زيادة: »فوقها«.
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سعيد بن مُحْران.

موىل أّم هاين بنت أيب طالب.

روى عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل)))، ثقة))).

مُحْران  بن  الباء-  بعد  والياء  العني،  بضّم  اهلل-  عبيد  بن  احلسني   ]20/293[
كونـّي، من أصحابنا الكوفّيني، ثقة)4). اهَلْمدايّن)3)، املعروف بالسَّ

))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: )/85)، ح)، )/474، ح4، 3/)34، ح0)، 
575/4، ح)، 308/5، ح8).

وأّما روايته عن الباقر فلم نعثر عليها.  
هذا ولكن قد ورد يف رواية إدراكه الرضا. الكايف: 346/8، ح546. ولعّل هذا ينايف كونه   

قديم املوت.
))) هذا منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 5))، وفيه: ثوير. وكذا نقاًل عنه يف لسان امليزان: 

)/76)، الرقم: 49)).
ثّم إّن النجاشـّي قال فيه: »قديم املوت«.  

وقد وقع البحث يف املراد منه.  
قال السّيد األبطحّي: »املراد به كب سنه. ولو قال بدله: )متأّخر املوت( كان أوضح«. هتذيب   

املقال: )/40).
ولكن الظاهر كون املراد من )قديم املوت( أّنه مات قبل أقرانه ومن معه يف طبقته. وهذا املعنی   

نقيض معنی متأّخر املوت.
معرفة  الشيوخ«.  إّل  يدركه  مل  املوت  قديم  »هو  الَعنَزّي:  عيّل  بن  مندل  ترمجة  يف  العجيّل  قال   

الثقات: )/97).
ومثله يف عاّمر بن سيف الضبّي. معرفة الثقات: )/60)..  

)3) )ت، ش(: »اهلمذانـّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر، بل )اهلمذانـّي( ل ينسجم مع قوله: 
»من أصحابنا الكوفّيني«، كام ل خيفی.

)4) هذا مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 34).
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]21/294[ احلسني بن شاَذَويه- بالشني املعجمة، والذال املعجمة- أبو عبد اهلل 
الصّفار. وكان صّحاًفا؛ فُيقال له: الصّحاف.

قال النجايّش: إّنه كان ثقة، قليل احلديث))).

ّيون أّنه كان غاليًّا، قال: و)4) رأيُت  ّي، زعم القمِّ وقال ابن))) الَغضائرّي: إّنه)3) قمِّ
له كتاًبا يف الصالة سديًدا)5).

الَغضائرّي  ابن  النجايّش، ومل يذكر   والذي أعمل عليه قبول روايته، حيث عّدله 
ا. ما يدّل عىل ضعفه نصًّ

]22/295[ احلسني بن حمّمد بن عّل األزدّي

أبو عبد اهلل، ثقة، من)6) أصحابنا، كوفـّي)7).

]23/296[ احلسني بن عّل، أبو عبد اهلل املرصّي

فقيه متكلِّم، سكن مرص)8).
ّي)9( ]24/297[ احلسني األشعرّي القميِّ

))) رجال النجاشـّي، الرقم: 53).
))) )عة(مل ترد: »ابن«. ولعّله غلٌط مطبعّي.

)3) )عة(: »يروی أّنه«.
)4) )س، عة(: »وقال« بدل: »قال و«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) رجال ابن الغضائرّي: 53.
)6) )ع( مل ترد: »من«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)7) ما نقله العاّلمة مأخوذ عن رجال النجاشـّي، الرقم: 54).
)8) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 55).

)9) هو يذكر غالًبا يف األسانيد بعنوان )احلسني بن حمّمد بن عامر(. بصائر الدرجات: )/6))، ح7، 
الكايف:=   )/)))، ح3، )/76)، ح8، )/406، ح6، )/454، ح3)، )/494، ح))، 
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أبو عبد اهلل، ثقة))).

]25/298[ احلسني بن القاسم بن حمّمد بن أّيوب بن َشّمون

أبو عبد اهلل، الكاتب.

قال النجايّش: كان أبوه القاسم من جّلة))) أصحابنا)3).

ومل ينّص عىل تعديل احلسني.

وقال ابن الَغضائرّي: احلسني بن القاسم بن حمّمد بن أيوب بن َشّمون، ضّعفوه، 
وهو عندي ثقة، قال: ولكن ُبحث)4) يف َمن)5) يروي عنه)6)، قال: وكان أبوه القاسم من 

وجوه الشيعة، ولكن مل يرِو شيًئا)7).

]26/299[ احلسني بن حمّمد بن الَفَرْزَدق بن ُبَجري)8( بن زياد الَفزارّي)9(، أبو عبد 

يذكر  وقد  ح).   ،(38/( ح)،   ،537/( ح4،   ،468/( ح)،   ،(05/( ح)،   ،46/(=
أيًضا بعنوان: )أيب عبد اهلل األشعرّي(. الكايف: )/3)، ح))، )/)66، ح5، 337/5، ح7، 

6/)8)، ح).
))) البهائّي: »ظنّي أّن هذا هو )احلسني بن حمّمد( الذي هو شيخ الكلينّي بل أكاد أقطع بأّنه هو، 
وقد وّثقه النجاشـّي وهو كثرًيا ّما يروي عن عّمه عبداهلل بن عامر«. لحظ: رجال النجاشـّي، 

الرقم: 56).
))) )ع، ح، س، عش(: »مجلة«. )عة(: »أجّلة«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) رجال النجاشـّي، الرقم: 57).
)4) )حج(: »جيب«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

)5) )حج(: »ما«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)6) البهائّي: »أي بحسب التوّقف فيَمن يروي عنه«.

)7) رجال ابن الغضائرّي: 0))، الرقم: )6).
)8) الشهيد: »ُبجري بضّم الباء املنّقطة حتتها نقطة وإسكان الياء والراء أخيـًرا«.

)9) قد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: »احلسني بن حمّمد القطعّي«. الغيبة: 76)، 84).
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اهلل، املعروف بالقطعّي)))، كان يبيع اخلرق.

ثقٌة))).

]27/300[ احلسني بن خالويه- باخلاء املعجمة، والياء املنّقطة حتتها نقطتان بعد 
الواو- أبو عبد اهلل، النحوّي.

سكن حلب ومات هبا، وكان عارًفا بمذهبنا.

.(4(وله كتٌب، منها: كتاب يف)3) إمامة أمري املؤمنني

]28/301[ احلسني بن عبد اهلل بن جعفر

له مكاتبٌة)5).

أبو  املغريّب،  الوزير  يوسف  بن  حمّمد  بن  احلسني  بن  عّل  بن  احلسني   ]9/302[
القاسم، من ولد بالش)6) بن هبرام جور، وأّمه فاطمة بنت أيب عبد اهلل حمّمد بن إبراهيم 

النسخة  يف  وكذا  اإليضاح،  يف  املصنِّف  قال  كذا  القاف،  بضّم  الُقْطعّي  »ُأعرب   :الشهيد  (((
املقروءة، وكتب ولد املصنِّف عىل حاشية اإليضاح: أّنا بفتح القاف ل َضّمه. قال: وإّنام هو من 

سهو القلم«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم: 8)).
لعة: اخلرقة«. لحظ: لسان العرب: 0)/73  اخلراسايّن: »القطعة بالضّم مثل الصُّ  

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 60).
)3) )عة( زيادة: »يف«.

اإلسالم:  تاريخ  أيًضا:  لحظ   ،(6( الرقم:  النجاشـّي،  رجال  عن  منقول  املتن  يف  وما   (4(
6)/439، الوايف بالوفيات: ))/00).

)5) هذا مأخوذ مّما قال النجاشـّي يف ترمجة أخيه )حمّمد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي(. لحظ: 
رجال النجاشـّي، الرقم: 949.

)6) )عة(: »بالس«. وما أثبتناه من )ش(، وهو موافق ملا يف املصدر.
الشهيد: »كذا ُضبط بالشني املعجمة يف النسخة املقروءة عىل املصنِّف ويف املشّجر، أّما اإليضاح=    
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ابن جعفر النعاميّن.

عرشة  ثــامين  سنة  املــبــارك  رمــضــان  شهر  مــن  النصف  يــوم   تويف شيخنا، 
وأربعامئة))).

=فضبطه بالسني املهملة«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 3)). أّما املشّجر فلم نعرفه إّل أّنه يف 
رياض العلامء: )/46)-47)، أعيان الشيعة: 6/))) بدل املشّجر: املشيخة. 

))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 67).
ثّم إّن اخلراسايّن ذكر هنا عنواًنا ليس يف املصدر: »احلسني بن عبد اهلل... هو من العاّمة«. ثّم عّلق   

عليه بقوله: »الظاهر أّن كلمة )هو من العاّمة( زيادة من الناسخ«.
البهائّي: »مل يذكر احلسني بن احلسن بن أبان مع أّنه عّد يف كتبه الستدللّية حديثه من الصحاح،   
ويستفاد من الفهرست عند ذكر حمّمد بن أورمة أّنه شيخ حمّمد بن احلسن بن الوليد، وكذا من 
وأّما  شيخه.  سعيد  بن  احلسني  أّن  أيًضا  منه  ويستفاد  سعيد.  بن  احلسني  ذكر  عند   النجاشـّي 
ابن داوود فقد وّثقه عند ذكر حمّمد بن أورمة يف القسم الثاين، كذا قيل وفيه بحث. والظاهر أّنه 
ثقة؛ واهلل أعلم«. لحظ: الفهرست: ))6، النجاشـّي: 37)، رجال ابن داوود: 499، الرقم: 

.4(7
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الباب الثالث: حمزة

)مخسة رجال(

]1/303[ محزة بن عبد املّطلب

من أصحاب رسول اهلل، ُقتل بُأحد)))و))).

]2/304[ محزة بن الطّيار)3(

عمري،  أيب  ابن  عن  عيسى،  بن  حمّمد  عن  وإبراهيم،  محدويه  عن  الكّشّ  روى 
بالنرضة  له  بعد موته والدعاء  الرتّحم عليه   عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد اهلل

.(5(والرسور، وأّنه كان)4) شديد اخلصومة عن أهل البيت

وحمّمد بن عيسى، وإن كان فيه قول، لكن األرجح عندي قبول روايته.

))) )م، ش، ت، س، هـ، عة( زيادة: »ثقة«. وما أثبتناه موافق للمصدر.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 74)، وانظر ايًضا: اإلصابة: )/05)-06)، 

الرقم: )83).
: )محزة بن الطّيار( مّرتني كام ذكره املصنِّف. )3) الشهيد: »كذا يف كتاب الكّشّ

وقال ابن داوود: )الطّيار لقب محزة ل أبيه( ونسب ما هنا إىل الوهم. ويف كتاب الشيخ: )محزة   
ابن حمّمد الطّيار(. وهو حمتمل هلام«. 

)4) )حج، عش( زيادة: »ثقة«.
: 349، الرقم: )65. )5) رجال الكّشّ
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]3/305[ محزة بن القاسم بن عّل بن محزة بن احلسن بن عبيد اهلل)1( بن العّباس بن 
عّل بن أيب طالب)))و)3)، أبو يعىل

ثقٌة، جليل القدر، من أصحابنا، كثري احلديث.

له كتاب )َمن روى عن جعفر بن حمّمد من الرجال)4)))5).

))) )ب(: »عبد اهلل«. والصواب ما يف املتن، كام يف املصدر.
))) الشهيد: »صوابه: ]العّباس[ بن علـّي بن أيب طالب، كام ذكره يف باب »العلّيني« ويف باب 
 .املحّمدين« وكأّنه من سهو القلم، ويف النسخة املقروءة ساقط أيًضا، وكذا يف نسخة الشهيد«
 .وهو موجود عىل الصّحة يف كتاب السّيد مجال الدين بن طاووس بخطِّه نقاًل عن النجاشـّي

والذي ذكره املصنِّف هنا من كتابه، كام دّل عليه الختبار.
أقول: بل موجود يف النسخ التي بأيدينا. ولحظ خالصة األقوال ترمجة )عيّل بن محزة( وترمجة   

)حمّمد بن عيّل بن محزة(. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 364.
اخلراسايّن: »ويف النسخة التي كانت عند املامقايّن عىل ماحكاه موافًقا ملا ضبطه الضباط، )محزة   
ابن القاسم بن عيّل بن محزة بن احلسن(، إلخ، إّل أّن نسخته كأّنا كانت موافقة للنسخة التي 
أيب  بن  )العّباس  إىل  والنسبة  طالب(،  أيب  بن  )عيّل  منها  سقط  وقد  الثاين،  الشهيد  عند  كانت 

طالب(.
من  ل  النّساخ  سهو  من  هذا  فإّن  وارد،  غري  عليه  العرتاض  لكن  كالشهيد،  عليه  فاعرتض   
العاّلمة؛ لظهور أّن أبا طالب مل يكن له ولد يسّمى بالعّباس«. لحظ: تنقيح املقال: 4)/59)-

65)، الرقم: )707.
 ،(3( األنبياء:  قصص  العّباسـّي(.  القاسم  بن  )محزة  بعنوان:  األسانيد  بعض  يف  ورد  وقد   (3(

ح77).
)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 364، وفيه: )محزة بن القاسم بن علـّي بن محزة بن 

.(احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن عيّل بن أيب طالب
حمّمد  الشيخ  العاّلمة  تأليف:  يعىل،  أيب  ترمجة  يف  األعىل  املثل  ينظر:  يعىل،  أيب  حول  للمزيد   (5(
عيّل األوردبادّي )))3)-380)هـ(، رسالة تبحث يف سرية السّيد اجلليل أيب يعىل احلمزة بن 
القاسم بن عيّل بن محزة ابن احلسن بن عبيد اهلل بن العّباس ابن أمري املؤمنني اإلمام عيّل بن أيب 

طالب، تتبَّع املؤلِّف فيها آثاره ومشاخيه والراوين عنه. د. عيّل األعرجّي.
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]4/306[ محزة بن يعىل األشعرّي)1(

ّي، روى عن الرضا وأيب جعفر الثاين)))، ثقة، وجه)3). أبو يعىل، القمِّ

]5/307[ محزة بن بزيع

من صاحلي)4) هذه الطائفة وثقاهتم، كثري العمل)5)و)6).

))) وقد ورد يف بعض األسانيد بعنوان: )محزة أيب يعىل(. لحظ: الكايف: 77/4، ح8، الستبصار: 
)/77، ح3

.مل نعثر عىل روايته عنهام (((
)3) هذا منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 366.

)4) اخلراسانـّي: »أي محزة، وقد تقّدمت هذه العبارة منه فيه«.
)5) )عة(: »العلم«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

النجاشـّي هو )حمّمد بن  الطائفة وثقاهتم يف كالم  البهائّي: »املمدوح بكونه من صاحلي هذه   (6(
إسامعيل بن بزيع( ل )محزة بن بزيع(، كام يظهر علی من تأّمله. وظنّي أّن الرجل جمهول احلال، 

و الرواية التي نقلها الكّشّ كام حيتمل املدح حيتمل القدح، واهلل أعلم«.
أقول: »قال النجاشـّي يف ترمجة حمّمد بن إسامعيل بن َبِزيع: أبو جعفر، موىل املنصور أيب جعفر،   
وولد َبِزيع بيت، منهم محزة بن َبِزيع. كان من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم، كثري العمل«. رجال 

النجاشـّي، الرقم: 983.
فزعم العاّلمة يف املقام أّن هذه العبارة حلمزة، فألجله وّثقه.  

ولكن السّيد التفريّش قال: »ويف أخذ التوثيق له من هذه العبارة نظر، وذكر ابن داوود هذه العبارة   
يف شأن حمّمد بن إسامعيل بن بزيع، ولعّله الصواب«. نقد الرجال: )/63)، الرقم: 693).

، بل وردت يف شأنه رواية رواها  الرجل جمهول بغري شكٍّ أّن هذا  املعامل: »احلال  قال صاحب   
الكّشّ تقتيض كونه من الواقفة، وحكاها العاّلمة بعد العبارة التي ذكرناها، ورّدها بضعف السند. 
ومنشأ هذا التوّهم أّن )محزة( عّم )حمّمد بن إسامعيل( الثقة اجلليل، واّتفق يف كتاب النجاشـّي 
الثناء عىل )حمّمد( هبذه املدحة التي هو أهلها، بعد ذكره حلمزة استطراًدا كام هي عادته ثّم إّن السّيد 
 مجال الدين بن طاووس، حكي يف كتابه صورة كالم النجاشـّي، بزيادة وقعت منه، أو من بعض 
ا، وتلك الزيادة مومهة؛ لكون املدحة متعّلقة بحمزة مع معونة=  الناسخني لكتاب النجاشـّي تومّهً
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: روى أصحابنا عن الفضل بن كثري، عن عيّل بن عبد الغّفار املكفوف،  ّ قال الكشِّ
 عن احلسن))) بن احلسني))) بن صالح اخَلْثَعمّي، قال: ذكر بني يدي أيب احلسن الرضا
محزة بن بزيع فرتّحم عليه، فقيل له)3): إّنه كان يقول بموسى)4)؛ فرتّحم عليه ساعة، ثّم 

قال: من جحد حّقي)5) كَمن جحد حقَّ آبائي)6).

وهذا الطريق)7) مل يثبت صّحته عندي)8).

=اختصار السّيد لكالم النجاشـّي، فأبقى منه هنا بقية كانت تعنّي عىل دفع التوّهم.
والذي حتّققته من حال العاّلمة أّنه كثري التتّبع للسّيد؛ بحيث يقوى يف الظّن أّنه مل يكن يتجاوز   
كتابه يف املراجعة لكالم السلف غالًبا، فكأّنه جرى عىل تلك العادة يف هذا املوضع، وصورة كالم 
النجاشـّي هكذا: حمّمد بن إسامعيل بن بزيع، أبو جعفر، موىل املنصور أيب جعفر، وولد بزيع بيت 
له كتب، منها كتاب  العمل،  الطائفة وثقاهتم، كثري  بزيع، كان من صاحلي هذه  منهم محزة بن 
الكالم صورته هكذا: وولد  السّيد هلذا  ثواب احلّج وكتاب احلّج وموضع احلاجة من حكاية 
بزيع بيت منهم محزة بن بزيع، وكان من صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم كثري العمل. ومل يزد عىل 
هذا القدر، ول ريب أّن زيادة الواو يف قوله: )وكان( وترك قوله: )له كتب( سببان قوّيان للتوّهم 
 ، املذكور وخصوًصا الثاين، فإّن عود الضمري يف )له( إىل حمّمد بن إسامعيل ليس بموضع شكٍّ
فعطفه عىل الكالم األّول من دون قرينة عىل اختالف مرجع الضمريين دليل واضح عىل احّتاده 
منتقی اجلامن:  كّله بحمد اهلل ظاهر«.  بيان حال حمّمد ل محزة، وهذا  املقام مقام  أّن  إىل  مضاًفا 

.(9-(8/(
وقريب منه يف منتهى املقال: 3/)3)، سامء املقال: )/30)، معجم رجال احلديث: 78/7).  

))) )عش، م(: »احلسني«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) )س، م، ح، ش، ع، ت(: »احلسن«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) )عة( مل ترد: »له«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) السّيد الزنجانـّي )مّد ظّله(: »ويقف عليه«. 

)5) »عة« زيادة: »كان«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
: 5)6، الرقم: 47)). )6) رجال الكّشّ

)7) )ش(: »احلديث«.
 )8) الشهيد: »وذلك إلرساله، وضعف بعض رجاله، ومع ذلك كّله فهو من حيث املتن غري داّل= 
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الباب الرابع: احلارث

)ثلثة عرش رجًل(

]1/308[ احلارث بن هشام

.من أصحاب رسول اهلل

قيل: مات بالشام، وقيل))): ُقتل يوم الريموك))).

يوم  ُقتل  أنصارّي،  املعجمة،  بالشني  األشهّل)3(،  أنس  بن  احلارث   ]2/309[
ُأحد)4).

]3/310[ احلارث بن النعامن

شهد بدًرا)5).

=عىل جرح؛ ألّن القائل لذلك غري معلوٍم، ومل ُيعلم منُه تقريره لذلك، بل ترّحم عليه، مع كون 
اجلاحد حّقه كاجلاحد حّق آبائه يقتيض رّد ذلك واإلنكار عليه«.

))) )عة( مل ترد: »و«.
))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )8). وفيه: »احلارث بن هشام بن املغرية املخزومّي«، 

وانظر: اإلصابة: )/697-698، الرقم: 506).
)3) )عة(: »األشهل«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 84)، وانظر: الطبقات الكبی: 437/3.
)5) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 96)، وفيه: »احلارث بن النعامن بن أمية األنصارّي... 

شهد بدًرا و ُأحًدا«.=
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]4/311[ احلارث بن قيس

شهد العقبة يف السبعني، وشهد بدًرا وما بعدها من الغزوات والياممة، ومات يف 
خالفة عمر))) و))).

]5/312[ احلارث بن ّهام

من أصحاب أمري املؤمنني، صاحب لواء األشرت يوم صّفني)3).

]6/313[ احلارث بن الربيع)4(

بن  مــازن  بني  أحد  املدينة،  عىل   املؤمنني أمري  عامل  كان  زيــاد،  أبا   يكنّى: 
النّجار)5).

]7/314[ احلارث بن قيس

=وانظر: الطبقات الكبی: 478/3.  
))) التسرتّي: »وقد ذكر األعور الكّشّ أّوًل ثّم ذكر احلارث بن قيس ثانًيا. ورّبام خيدش أناّم واحٌد، 
 ،88 : وإّنام ذكرمها يف موضعني فالحظ كالم الكّشّ إن شئت التحقيق«. لحظ: رجال الكّشّ

الرقم: )4)، 00)، الرقم: 59).
خملد  بن  خالد  بن  قيس  بن  »احلارث  وفيه:   .(05 الرقم:  الطويّس،  رجال  من  مأخوذ  هذا   (((

األنصارّي اخلزرجّي، كنيته: أبو خالد«. وانظر: الطبقات الكبی: 3/)59.
)3) رجال الطوسـّي، الرقم: 534. وفيه: »احلارث بن مهام النخعّي«.

وقال ابن مزاحم: »إّن األشرت دعا احلارث بن مهام النخعّي ثّم الصهبايّن فأعطاه لواءه، ثّم قال:   
يا حارث، لول أيّن أعلم أّنك تصب عند املوت ألخذت لوائي. منك ومل أحّبك بكرامتي. قال: 
واهلل يا مالك ألرسّنك اليوم أو ألموتن، ثّم نقل رجزه«. ولحظ تفصيله يف وقعة صّفني: )7)-
73)، رشح نج البالغة: 7/3)3، هذا ولكن ابن أعثم نقل ذلك يف احلارث بن هشام. لحظ: 

الفتوح: 0/3). ومثله يف املناقب للخوارزمّي: 5)).
)4) )س(: »ربيع«.

)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 8)5.
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من أصحاب أمري املؤمنني، ُقطعت رجله بصّفني))) و))).

]8/315[ احلارث األعور

روی)3) الكّشّ يف طريق فيه الشعبّي: إّنه قال لعلـّي: إّنـي أحّبك)4)، ول يثبت)5) 
هبا عندي عدالته، بل ترجيٌح ما.

]9/316[ احلارث بن قيس

: إّنه كان جلياًل فقيًها، وكان أعور)6). قال الكّشّ

]10/317[ احلارث بن الـُمِغرية النرصّي)7(، بالنون والصاد غري املعجمة.

روى الكّشّ عن حمّمد بن قولويه، قال: حّدثنا سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حمّمد 

أصحاب  من  فإّنه  املتقّدم،  قيس  بن  حارث  هو  هذا  أّن  الكّشّ  من  يفهم  »الذي  التسرتّي:   (((
أمرياملؤمنني وإّنام وقع املصنِّف يف ذلك حيث رآه بعنوان ما تقّدم يف رجال الشيخ ورآه بام 

ذكر يف كتاب الكّشّ و مل يتوّجه ملا يدّل علی الحّتاد فظنّه التعّدد«.
))) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 9)5.

: 00)، الرقم: 59). إّل أّن  . لحظ: رجال الكّشّ ثّم الظاهر أّن مستند الشيخ قول الكّشّ  
الظاهر وهم الشيخ يف ذلك؛ ألّن ما نقله الكّشّ هكذا: »شهد صّفني وأصيبت إحدى رجليه 

فعرج منها«، إّل أّن ذلك يف علقمة بن قيس أخي احلارث بن قيس.
)3) )عة(: »قال«.

: 88، الرقم: )4). )4) رجال الكّشّ
)5) )عة(: »تثبت«.

: 00)، الرقم: 59). )6) رجال الكّشّ
ثّم الظاهر احّتاده مع سابقه. إّل أّن الظاهر وهم الكّشّ إذ جعله ابن قيس، بل هو ابن عبد اهلل.   

لحظ: الطبقات الكبى: 68/6).
الكايف: 03/8)،  الكايف: 8/6، ح)،  النرصّي(.  بعنوان: )احلارث  )7) وقع يف بعض األسانيد 

ح77، هتذيب األحكام: )/9، ح6)، األمايل )للطويّس(: 408، ح64.
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ابن عيسى، عن عبد اهلل بن حمّمد احلّجال، عن يونس بن))) يعقوب قال: كنّا عند أيب عبد 
اهلل فقال: ما))) لكم من مفزع؟ أما لكم من مسرتاح تسرتحيون إليه؟ ما يمنعكم من 

احلارث بن الـُمِغرية النرصّي؟)3).

وروى أيًضا حديًثا يف طريقه سجادة: أّنه من أهل اجلنّة)4).

وقال النجايّش: حارث)5) بن الـُمِغرية النرصّي، من بني نرص بن معاوية، برصّي، 
عريّب.

.(6(وعن زيد بن عيّل ،روى عن أيب جعفر الباقر والصادق والكاظم

وهو ثقة، ثقة)7).

))) من هنا إلی الرقم: 6)3 سقط من نسخة )م(.
))) )ش(: »أما«.

: 337، الرقم: 0)6.  )3) رجال الكّشّ
: 337، الرقم: 9)6. )4) رجال الكّشّ

وروی الصّفار قريًبا منه عن احلسن بن عيّل، عن أيب الصباح، عن زيد الشّحام. بصائر الدرجات:   
)/65)، ح5).

ورواه الطبّي عن احلسن بن عيّل، عن الصباح، عن زيد الشّحام. دلئل اإلمامة: )8)، ح60.  
)5) )عة(: »احلارث«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

الكايف: )/69)، ح4، هتذيب األحكام: 45/4)، ح7).  الباقر يف  )6) لحظ: روايته عن 
ح)،   ،36/( الكايف:  لحظ:  املثال  سبيل  وعلی  ا،  جدًّ فكثرية   الصادق عن  روايته  وأّما 
)/43)، ح)،)/3))، ح8، )/)6)، ح)، )/64)،ح)،)/75)، ح3، )/377، ح3، 

)/66)، ح5، )/484، ح). وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها. 
)7) رجال النجاشـّي، الرقم: )36.

هذا ولكن نقل ابن داوود عن الكّشّ أّنه مذموم. رجال ابن داوود: 96، الرقم: 363، 543.  
، وعلی فرض صّحته إّما حممول علی ما حيمل عليه ذّم  ولكن الذّم مل يصل إلينا يف نسخة الكّشّ  

زرارة أو معارض بام هو أصّح منه يف املقام.=
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]11/318[ احلارث بن عمران اجلعفرّي الكليّب

.(((كويّف، ثقة، روى عن جعفر بن حمّمد

]12/319[ احلارث بن أيب َرَسن)2( األودّي- بالواو- الكوفـّي

قال ابن ُعْقدة: إّنه أّول من ألقى التشّيع يف بني أود.

املهملة-  الغني املعجمة، وفتح الصاد  ]13/320[ احلارث بن ُغَصني)3(- بضّم 
أبو وهب الثقفّي الكويّف.

قال ابن ُعْقدة عن حمّمد بن عبد اهلل بن أيب حكيمة، عن ابن)4) نمري: إّنه ثقٌة خيار، 
وتويّف سنة ثالث وأربعني ومائة)5).

=ولكن هناك رواية لعّلها مشعرة بذّمه.  
الكلينّي عن عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن صفوان بن حييى، عن  وهي ما رواها   
احلارث بن املغرية، قال: قال أبو عبد اهلل: آلخذّن البيء منكم، بذنب السقيم ومل ل أفعل؟ 
ويبلغكم عن الرجل ما يشينكم ويشينني، فتجالسونم وحتّدثونم فيمّر بكم املاّر فيقول: هؤلء 
ويب«.  بكم  أبّر  كان  ونيتموهم  زبرمتوهم  تكرهون  ما  عنه  بلغكم  إذا  أّنكم  فلو  هذا،  من  رّش 

الكايف: 58/8)، ح50).
وهي زيادًة عىل ضعف سندها لعّلها حممولة علی )إّياك أعني واسمعي يا جارة(.  

))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )36.
أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ ذكــره  ملا  موافق  أثبتناه  وما  »وســن«.  ل(:  ت  ش،  )س،   (((

الصادق. رجال الطويّس، الرقم: 368). ومثله يف رجال ابن داوود: 94، الرقم: )35.
املعجمة وعمل  بالضاد  أّنه  الطوسـّي:  الشيخ  نقاًل عن خّط  ابن داوود  الشهيد: »يف كتاب   (3(

عليه، وكذا وجدناه يف كتاب الرجال بنسخة معتبة«. 
)4) )ش ل(: »أيب«.

)5) ذكره الشيخ يف أصحاب الصادق وقال: احلارث بن غضني، أبو وهب الثقفّي كوفـّي، 
أسند عنه. رجال الطويّس، الرقم: )37).
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الباب اخلام�س: حّماد

)سبعة رجال(

بعد  املعجمة  واخلاء  املفتوحة،  املعجمة  بالضاد  ضمخة)1(-  بن  مّحاد   ]1/321[
امليم- الكويّف

روى عنه وهيب بن َحْفص)))، وكان ثقًة)3).

]2/322[ مّحاد بن عيسى، أبو حمّمد اجلهنّي)4( البرصّي

موىل، وقيل: عريّب، أصله الكوفة، سكن)5) البرصة.

كان متحّرًزا يف احلديث، روى عن أيب عبد اهلل عرشين حديًثا، وأيب)6) احلسن 

))) الشهيد: »جعله ابن داوود بالصاد واحلاء املهملتني«.
إّنه  النجاشـّي، وقال:  الكتاب وهيب بن َحْفص، وقد ذكره  املصنّف يف  الشهيد: »مل يذكر   (((
روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن، ووقف عليه، وكان ثقًة. وكيف كان فذكر املصنِّف هنا رواية 
ُوَهْيب ابن َحْفص عن مّحاد ل يظهر له فائدة، جلهالة حال املذكور أو ضعفه بالوقف«. لحظ: 

رجال النجاشـّي، الرقم: 59))
)3) رجال الطوسـّي، الرقم: )9)). وفيه: »حـّمـاد بن ضمجة )ضمخة( )صمحة( الكوفـّي«.

وقال ابن داوود: »مّحاد بن صمحة باملهملة وتسكني امليم واحلاء املهملة الكويّف، كذا رأيته يف   
خطِّ بعض مشاخينا. وبعض أصحابنا ضبطه باملعجمتني«. رجال ابن داوود: )3)، الرقم: 0)5.

)4) )ع(: »اجلهينّي«. والصواب ما أثبتناه كام يف املتن.
)5) )عة(: »وسكن«.

)6) )عة( زيادة: »وعن أيب«.



380

الرضا،  عن  رواية  عنه  حتفظ)))  ومل   الثاين جعفر  أيب  حياة  يف  ومات   ،والرضا 
ول عن أيب جعفر))).

وكان ثقًة يف حديثه، صدوًقا، قال: سمعُت من أيب عبد اهلل سبعني حديًثا، فلم 
أزل ُأدخل الشكَّ عىل نفيس حّتى اقترصت عىل هذه العرشين.

دعا له أبو عبد اهلل)3) بأن حيّج)4) مخسني حّجة، فحّجها، وغرق)5) بعد ذلك)6)، 
وتويّف سنة تسع ومائتني، وقيل: سنة)7) ثامن ومائتني)8)، وكان من جهينة ومات بوادي 
نّيف  وله  اجلحفة،  غريق  وهو  املدينة،  إىل  الشجرة  من  يسيل  واٍد  وهو  باملدينة،  قناة 

))) )س(: »نحفظ«. )هـ، ع(: »حيفظ«.
املحاسن: )/360،  اإلسناد: 5)-9)، ح65-48،  الصادق. قرب  روايته عن  ))) لحظ: 
الكايف: )/86)، ح4، )/467، ح5، )/3)6، ح)، 3/)7)،  ح85، )/563، ح958، 
 ،3(0 ح96))،   ،305 اإلسناد:  قرب  ففي   الكاظم عن  روايته  وأّمــا  وغريها،  ح6، 

ح0)))، الكايف: 437/6، ح))، اإلختصاص: 05)، هتذيب األحكام: )/5))، ح)5.
ولكن مل نعثر علی روايته عن الرضا، كام قال النجاشـّي.  

وهكذا روايته عن اجلواد. إّل أّن الراوندّي روى عن أمحد بن هالل عن أمّية بن عيّل القييّس   
قال: دخلُت أنا ومّحاد بن عيسى عىل أيب جعفر باملدينة لنوّدعه فقال لنا: ل ترجا أقيام إىل غد، 
قال: فلاّم خرجنا من عنده قال مّحاد: أنا أخرج، فقد خرج ثقيل. قلُت: أّما أنا فأقيم، قال: فخرج 
مّحاد فجرى الوادي تلك الليلة فغرق فيه وقبه بسيالة. اخلرائج واجلرائح: )/667، ومثله يف 

كشف الغمة نقاًل عن كتاب الدلئل. كشف الغمة: )/365. 
.3(7-3(6 : . لحظ: رجال الكّشّ )3) يف املصدر: »أبو احلسن«. وكذا يف نقل الكّشّ

)4) )عة(: »حتّج«.
)5) الشهيد: »يف غسل إحرام احلّجة احلادية واخلمسني«. 

باملال والزوجة والولد واخلادم واحلّج مخسني  أبو احلسن األّول  له  : »دعا  الكّشّ  :الشهيد  (6(
سنة، فبلغ ذلك، فلاّم حّج يف احلادي واخلمسني غرق يف الوادي، حيث أراد غسل اإلحرام«.

)7) )عة( مل ترد »سنة«.
)8) البهائّي: »هذا التاريخ موافق ملا يف كتاب اجلامل لبن اجلوزّي«.
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.(((وتسعون))) سنة

: أمجعت)3) العصابة)4) عىل تصحيح ما يصّح عنه، وأقّروا له بالفقه يف  قال الكّشّ
آخرين)5).

]3/323[ مّحاد بن عثامن الناب)6(

.(8(ومن أصحاب الكاظم ،ثقة، جليل القدر)7)، من أصحاب الرضا

 واحلسني أخوه وجعفر أولد عثامن بن زياد الروايّس، فاضلون، خيار، ثقات، قاله)9) 

))) )عة(: »تسعني!«
))) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 370.

)3) )ح، ش(: »اجتمعت«. وما يف املتن وافق ملا يف املصدر.
)4) الشهيد: »الِعصابة بكرس العني ذكره«. 

: 375. وانظر: هتذيب الكامل: 7/)8) 83)، الرقم: 486). )5) رجال الكّشّ
تنبيه:  

قال السّيد اخلوئّي: »إّن رصيح النجاشـّي والشيخ املفيد أّن عمر مّحاد بن عيسى كان نيًفا وتسعني   
يبعد  ول  األّول،  صّحة  والظاهر  سنة،  وسبعني  نيًفا  عاش  أّنه  الكّشّ  يف  املوجود  ولكن  سنة، 
؛ وذلك ألجل أّنه عاش بعد أيب عبد اهلل أكثر من سّتني سنة، وبام  التحريف يف عبارة الكّشّ
أّنه سمع من أيب عبد اهلل أحاديث كثرية، فال حمالَة كان من الرجال املعتنى بشأنم، فمن البعيد 

أّنه سمع هذه األحاديث وهو حدث السن«. معجم رجال احلديث: 40/7)، الرقم: )397.
)6) وقد وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )مّحاد الناب(. من ل حيرضه الفقيه: 3/)43، ح)449، 
هتذيب األحكام: )/)8)، ح9)، )/)))، ح84، 53/5)، ح5). وكذا بعنوان: مّحاد ذي 

الناب. الستبصار: )/)37، ح8، هتذيب األحكام: 74/9)، ح)). 
)7) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 40).

)8) قد ذكره الشيخ يف أصحاب الصادق والكاظم والرضا. لحظ: رجال الطوسـّي، 
الرقم: )8))، )497، 40)5، وهكذا البقّي. لحظ: رجال البقّي: ))، 48، 53.

)9) )عة(: »قال«. والصواب ما يف املتن، كام ل خيفی.
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الكّشّ عن محدويه، عن أشياخه))).

وقال))): حـّمـاد مـّمن أمجعت)3) العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنه واإلقرار له 
بالفقه)4).

 .37( : ))) رجال الكّشّ
))) )عة( مل ترد: »و«.

)3) )ش، ح(: »اجتمعت«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
.375 : )4) رجال الكّشّ

تنبيه:  
إّنه وقع الكالم يف أّن مّحاد بن عثامن الناب مّتحد مع مّحاد بن عثامن بن عمرو بن خالد أو أّنه مغاير   
. خالصة األقوال: 5))،  له؟ ظاهر العاّلمة وابن داوود تغايرمها، فإّنام عنونا كالًّ منهام مستقالًّ
من  بعض  ذلك  واختار   .5((-5(( الرقم:   ،(3(-(3( داوود:  ابن  رجال   ،4-3 الرقم: 
تأّخر عنهام رصحًيا. واستظهر املجليّس األّول احّتادمها. نقد الرجال: )/53)، اهلامش: 4، 
 روضة املّتقني: 4)/48. ولكن الوحيد يف التعليقة استظهر تعّددمها. تعليقة عىل منهج املقال: 

.(57
قال السّيد اخلوئّي: »يدّل علی الحّتاد أّن النجاشـّي ذكر أّن مّحاد بن عثامن بن عمرو روی عنه   
مجاعة منهم حمّمد بن الوليد بن خالد اخلّزاز، روی كتابه. وذكر الشيخ أّن مّحاد بن عثامن الناب له 
كتاٌب، روی عنه مجاعة، منهم حمّمد بن الوليد اخلّزاز وعلی ذلك فِكال املذكورين ذو كتاب ومن 
لكليهام. فمن  يتعرض  أْن  النجاشـّي والشيخ  لزم علی كّل من  متعّددين  كانا  املشهورين، ولو 
عدم تعّرض النجاشـّي للناب وعدم تعّرض الشيخ لبن عثامن بن عمرو بن خالد يستكشف 
الكّشّ  والكّشّ وذكر  الشيخ  له  تعّرض  ملن  النجاشـّي  يتعّرض  أْن ل  يمكن  إذ كيف  الحّتاد؛ 

إمجاع العصابة علی تصحيح ما يصّح عنه.
ويؤّيد ذلك بأّن البقّي مل يتعّرض لغري الناب، وإنَّ الصدوق مل يذكر يف املشيخة ول يف طرقه إّل   
مّحاد بن عثامن من دون تعيني، وبأّن الشيخ والنجاشـّي ذكرا أّن راوي كتاب مّحاد هو حمّمد بن 

الوليد بن خالد.
ويؤّكد ذلك بام ذكره النجاشـّي ِمن أّن مّحاد بن عثامن بن عمرو مات بالكوفة سنة 90)هـ، وقد   

ذكر الكّشّ يف مّحاد بن عثامن الناب أّن مّحاد بن عثامن مولی غني، مات بالكوفة سنة 90)هـ.=
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]4/324[ مّحاد بن عثامن بن عمرو بن خالد الفزارّي

خالد  بن  عمرو  بن  عثامن  بن  مّحاد  مع  مّتحد  الناب  عثامن  بن  مّحاد  أّن  ذلك  علی  =فيرتّتب    
الفزارّي.

أمر  هو  بل  ا،  جدًّ بعيد  الكّشّ  كالم  يف  للناب  مغاير  غنى  مولی  عثامن  بن  مّحاد  أّن  واحتامل    
ل يمكن، وقد رّصح الشيخ يف رجاله بأّن مّحاًدا الناب هو مولی غني، وعلی ذلك يتعنّي احّتاد 
مّحاد الناب مولی غني مع مّحاد بن عثامن الفزارّي، فإّن غنيًّا حي من غطفان وفزارة أبو قبيلة من 

غطفان.
هذا، وقد استدّل علی التعّدد بوجوه ]لحظ: تنقيح املقال: 4)/73[:  

بني  ارتباط  ول  أزدّي  الشيخ  له  تعّرض  ومن  فــزارّي  النجاشـّي  له  تعّرض  من  أّن  األّول:    
القبيلتني.

الثاين: أّن أخا مّحاد بن عثامن بن عمرو، عبد اهلل دون احلسني وجعفر علی ما ذكره النجاشـّي،   
. وأّما مّحاد بن عثامن الناب، فأخواه احلسني وجعفر دون عبد اهلل علی ما ذكره الكّشّ

الثالث: أّن جد مّحاد الذي ذكره النجاشـّي عمرو بن خالد وجّد مّحاد الناب زياد الروايّس.  
ا وإّنام قيل إّنه فزارّي باعتبار  ويمكن اجلواب عن األّول بأّن مّحاد بن عثامن يمكن أْن يكون أزديًّ  
أّنه كان مولی غني. هذا بناء علی أّنه أزدّي وأّما بناء علی أّنه مولی ألزد، فيحتمل أّنه كان مولی 

األزدّي يف اليمن ومولی غني يف الكوفة.
وعن الثاين بإمكان أْن يكون النجاشـّي تعّرض لعبد اهلل؛ لثبوت وثاقته عنده، ومل يكن عبد اهلل   
مشهوًرا وإّنام ذكره أبو العّباس يف كتابه، وأّما احلسني وجعفر فكانا مشهورين وترمجهام النجاشـّي 
مستقالًّ وتعّرض الكّشّ هلام دون عبد اهلل؛ ألّن محدويه ذكر عن أشياخه توثيق احلسني وجعفر 

دون عبد اهلل.
وعن الثالث بإمكان أْن يكون زياد الروايّس أحد أجداده، وعمرو بن خالد جده اآلخر«. معجم   

رجال احلديث: 6/7))-5))، رقم: 3967.
وقريب منه يف كالم املحّقق التسرتّي، إّل أّنه قال يف أخوته: »إّن لنا مّحاد بن عثامن وجعفر بن   

عثامن واحلسني بن عثامن، والكّشّ جعلهم أخوة جّدهم زياد الروايّس مولی الغني.
العامرّي  الــكــاليّب  رشيــك  وجــّدمهــا  فقط  أخوين  واحلسني  جعفًرا  جعل  والنجاشـّي   
ا جّده عمرو جاعاًل له أخ مسّمی:  الوحيدّي، وأّما مّحاد هذا فجعله أجنبيًّا عنهام ذكره فرازيًّ

 
اهلل.= بعبد 
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مولهم، كويّف. كان))) يسكن عرزم؛ فنُسب))) إليها.

وأخوه عبد اهلل)3)، ثقتان، رويا عن أيب عبد اهلل، وروى حـّمـاد عن أيب احلسن 
.(4(والرضا

ومات مّحاد بالكوفة سنة تسعني ومائة، ذكرمها أبو العّباس يف كتابه)5).

، ولكن ظاهره أّن جّدهم رشيك  =وظاهر الشيخ كون الثالثة إخوة رواسّيني غنوّيني مثل الكّشّ  
بن  واحلسني  الكويّف  الروايّس  عثامن  بن  جعفر   الصادق أصحاب  يف  فعّد  النجاشـّي،  مثل 
الرجال:  قاموس  الناب«.  ذو  غني  مولی  الكويّف  عثامن  بن  ومّحاد  العامرّي،  رشيك  بن  عثامن 

648/3-650، رقم: 6)4).
وقال السّيد األبطحّي: »إّن توثيق النجاشـّي مّحاد بن عثامن الفزارّي، يغني عن البحث يف احّتاده   
الناب الروايّس الغنوّي الذي وثقه الكّشّ وذكره الشيخ والبقّي وغريهم،  مع مّحاد بن عثامن 
التحقيق ل يساعده مع الختالف ف  أّن  إّل  الوفاة،  الطبقة وسنة  إليه األكثر؛ لحّتاد  وإن مال 
تأويل  أّنه  إّل  بعزيز  تارًة وإلی األب أخری وإن صّح ومل يكن  إلی اجلد  أب األب. واألسناد 
بال شاهٍد، مع اختالف مّحاد بن عثامن بن عمرو بن خالد الفزارّي العرزمّي ومّحاد بن عثامن بن 
زياد الروايّس ظاهًرا، بال ذكٍر ممّيٍز يف الروايات من الفزارّي والعرزمّي ول اجلّد«. هتذيب املقال: 

.(69-(68/5
))) )عة( زيادة: »و«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) )عة(: »فذهب«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) )حج، ج، ب، ت، س(: »عبيد اهلل«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) روايته عن الصادق كثرية. لحظ: الكايف: )/)3، ح3، )/48، ح3، )/53، ح4)، 
)/40)، ح)، )/))4، ح4، )/97، ح8)، )/530، ح4)، )/554، ح)، )/)65، 
ح34)،   ،(70/( األحكام:  هتذيب  فالحظ.   الكاظم عن  روايته  وغريها.وأّما  ح)، 
وإّنه  ح54)).   ،346 اإلسناد:  قرب  يف   الرضا عن  روايته  ولحظ  ح98.   ،((9/3
 ،385 األخبار:  معاين  ح8،   ،30(/( املحاسن:  لحظ:  أيًضا.   جعفر أيب  عن  روی 

ح9)
)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )37.
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]5/325[ مّحاد السمندرّي)1(، بالسني املهملة))) والنون بعد امليم، والدال املهملة.

وقد  التفلييّس،  سابق  بن  رشيف  طريقه  يف   الصادق عن  حديًثا  الكّشّ  روى 
ضّعفه ابن الَغضائرّي)3): أّنه كان ُيذكر أمر أهل البيت ببالد الرشك ول ُيذكر ببالد 

اإلسالم، حرش أّمة واحدة، وسعى نوره بني يديه)4).

وهذا احلديث من املرّجحات، ل أّنه من الدلئل عىل التعّدي)5).

]6/326[ مّحاد بن أيب طلحة)6(

))) الشهيد: »يف كتاب الشيخ: )السمندل( بالالم بعد الدال، وسّمى أباه عبد العزيز«. لحظ: 
رجال الطوسـّي: 87)، الرقم: 90)).

لحظ رجال ابن داوود: )3)، الرقم: 509. وفيه: »السمنديّل بالالم بخطِّ الشيخ«.  
قال املحّقق التسرتّي: »احّتادمها غري بعيٍد، ولعّل الشيخ أخذ )سمندل( من لسان املحاورة.   

ا«. قاموس الرجال: 645/3. ويؤّيد احّتاده كون موضوع رجال الشيخ عامًّ
))) )حج، ت، عش(: »غري املعجمة«.

)3) رجال ابن الغضائرّي: 68، الرقم: 68.
: 343، الرقم: 635. )4) رجال الكّشّ

ورواه الشيخ يف أماليه. األمايل: 45-46، ح3).  
ورواه الطبّي. بشارة املصطفى: )/68.  

املقصود، هذا كالمه:  واضح يف  املقام  هذا  الكّشّ يف  وعبارة  بام سبق  له  ربَط  »ل  التسرتّي:   (5(
حكيم  بن  معاوية  عن  الكويّف،  النهدّي  أمحد  بن  حمّمد  حّدثني  قال  مسعود،  بن  حمّمد  حّدثني 
الدهنّي، عن رشيف بن سابق التفلييّس، عن مّحاد السمندرّي، قال: قلُت أليب عبد اهلل: إيّن 
أدخل إىل بالد الرشك و إّن من عندنا يقولون: إّن مّت ثّم حرشت معهم، قال، فقال: يا مّحاد، 
املدن مدن اإلسالم  فإذا كنت يف هذه  إليه؟ قلُت: بىل، قال:  أمرنا وتدعو  ثّم تذكر  إذا كنت.. 
تذكر أمرنا وتدعو إليه قال، قلُت: ل، قال، فقال يل: إّنك إن مّت ثّم حرشت أمة وحدك وسعى 
 ،343 :  نورك بني يديك. ول خيفی ما يف تعبري املصنِّف عن هذا املّدعی«. لحظ: رجال الكّشّ

الرقم: 635.
)6) وقد وقع بعنوان: )حـّمـاد بن طلحة صاحب السابرّي(. هتذيب األحكام: 43/4)، ح4). 
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بّياع السابرّي، كويّف، ثقة)))و))).

]7/327[ مّحاد بن شعيب

أبو شعيب احلاّميّن- باحلاء املهملة، وامليم املشّددة، والنون بعد األلف- الكويّف

إّنه صدوٌق،  نمري:  ابن  أيب حكيمة، عن  بن  اهلل  بن عبد  ُعْقدة عن حمّمد  ابن  قال 
وهذه الرواية من املرّجحات أيًضا.

))) زاد ابن داوود بعد ذلك: ثقة. رجال ابن داوود: 30)، الرقم: 506.
ولكن الظاهر غلط النسخة املطبوعة وكون الصواب بدله: )جش( فإّن ابن داوود التزم بذكر   
مصادره وليس فيه. وإّن ابن داوود ذكر مجاعة قال النجاشـّي يف كلٍّ منهم: ثقة ثقة مّرتني، وليس 

مّحاد هذا فيهم. لحظ: رجال ابن داوود: )38.
))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )37.
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الباب ال�صاد�س: حارثة

)رجلن(

]1/328[ حارثة بن النعامن

أنصارّي)))، شهد بدًرا وُأحًدا وما بعدمها.

وذكر أّنه رأى جبئيل يف صورة دحية))) دفعتني.

وشهد مع أمري املؤمنني القتال، وتويّف يف زمن معاوية)3).

]2/329[ حارثة بن رساقة، بالسني املهملة املضمومة.

شهد بدًرا)4).

))) )عة(: »األنصارّي«.
))) الشهيد: من أدب الكاتب لبن قتيبة: )َدحية بفتح الدال(. وقال غريه بكرسها، والصحيح 

أّنام فيه لغتان«. لحظ: أدب الكاتب: 8)3، الصحاح: 334/6). 
)3) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 08)، وانظر: الطبقات الكبى: 488-487/3.

)4) رجال الطويّس، الرقم: 0))، وانظر: الطبقات الكبى: 0/3)5.
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الباب ال�صابع: حيدر

)رجلن(

]1/330[ حيدر بن نعيم بن حمّمد)1( السمرقندّي

عالـٌم، جليُل القدِر، ثقٌة، فاضٌل.

من غلامن حمّمد بن مسعود العيايّش، يكنّى أبا أمحد))).

يروي مجيع مصنّفات الشيعة، وأصوهلم.

روى عنه التلعكبّي، وسمع منه سنة أربعني وثالثامئة، وله منه إجازة)3).

]2/331[ حيدر بن شعيب الطالقايّن)4(

خاّص)5)و)6).

))) الشهيد: »املوجود يف كتب الرجال حّتى يف إيضاح املصنّف: حيدر بن حمّمد بن نعيم بتقديم 
)حمّمد( عىل )نعيم(. وهنا عكس الرتتيب، وهو سهو«. لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 37). 

))) )هـ ل، ش(: »حمّمد«. وما أثبتناه موافق للمصدر.
)3) هذا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 59)، أو رجال الطوسـّي، الرقم: 6073. ولكن ليس فيهام: 

)ثقة(. نعم، هذا موجود فيام ذكره ابن داوود عنهام. رجال ابن داوود: 36)، الرقم: )53.
وعرشين  سّت  سنه  منه  وسمع  التلعكبّي  عنه  روی  بغداد  نزيل  القاسم  »أبو   :الشهيد  (4(

وثالثامئة«.
)5) )عة(: »خاصـّي«.

)6) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 6096.
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الباب الثامن: َحْف�س

)سبعة رجال(

]1/332[ َحْفص

يكنّى أبا وّلد، احلنّاط، بتشديد الالم، وتشديد النون بعد احلاء املهملة، ثقة، كويّف، 
موىل، جعفّي، له أصٌل))).

وقال ابن فضال: إّنه َحْفص بن يونس، خمزومّي))).

روى عن أيب عبد اهلل)3). ثقة، ل بأَس به)4).

 ،الصادق ُعْقدة: َحْفص بن سامل خرج مع زيد بن عيّل، وظهر من  ابن  وقال 
تصويبه لذلك)5).

))) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 45).
))) )عة(: »املخزومّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح9)،   ،449/3 الكايف:  ح78،   ،(73/( العياشـّي:  تفسري  لحظ:   (3(
 ،(54/8 ح45،   ،(85/( ح55)،   ،((7/( األحكام:  هتذيب  ح7)4)،   ،493/( 

ح57). 
)4) من قوله: )وقال ابن فضال( إلی هنا منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 347.

)5) أقول: هنا بحث يف أيب وّلد احلنّاط هل هو َحْفص بن سامل أو َحْفص بن يونس؟ وهل أنام 
مّتحد أم ل؟ فللتفصيل لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 347 بتحقيقنا.



39(

]2/333[ َحْفص بن عمرو)1(

.(((املعروف بالعمرّي، وكيل أيب حمّمد العسكرّي

]3/334[ َحْفص بن الَبْخرَتّي- باحلاء املعجمة بعد الباء املنّقطة حتتها نقطة)3)- 
موىل، بغدادّي، أصله كويّف.

ثقة، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)4)، ذكره أبو العّباس.

وإّنام كان بينه وبني آل أعني َنْبَوٌة)5)؛ فغمزوا)6) عليه بلعب الشطرنج)7).

]4/335[ َحْفص بن العلء

، ثقٌة)8). كويفٌّ

. ومثله يف رجال ابن  ))) )هـ، عش(: »عمر«. وما أثبتناه موافق ملا يف رجال الشيخ والكّشّ
داوود: 9))، الرقم: 499.

))) رجال الطوسـّي، الرقم: 5844. وفيه: »َحْفص بن عمرو العمرّي املعروف، ويدعى: باجلاّمل 
: )53، الرقم: 5)0). )باحلاّمل(، و له قّصة يف ذلك«. ولحظ قّصته يف: رجال الكّشّ

)3) )عة(: »الوحدانّية«.
)4) روايته عن الصادق كثرية فالحظ: الكايف: )/46)، ح)، )/84)، ح3، )/409، ح8، 
ح0)،   ،((6/( ح9)،   ،99/( ح5،   ،87/( ح)،   ،86/( ح4،   ،(5/( ح3،   ،539/(
)/66)، ح6، )/474، ح)، )/664، ح8، 3/)9، ح)، 3/)))، ح)، 50/3)، ح)، 

93/3)، ح)، 7/3))، ح)، 8/3))، ح)، 30/3)، ح)، وغريها.
وأّما روايته عن الكاظم فقليلة. لحظ: من ل حيرضه الفقيه: )/387، ح778)، هتذيب   

األحكام: 45/5)، ح3، 8/))، ح)4. 
)5) الشهيد: »نبا الشء ينبو، أي تباعد«. الصحاح: 500/6). 

َعَلـّي،  العائب، وفعلت شيًئا واغمزه فالن، أي طعن  املّتهم، والغامز:  الشهيد: »املغموز:   (6(
واغمزُت يف فالن: إذا ِعْبُته وصّغرُت من شأنه«. لحظ: لسان العرب: 0)/))).

)7) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 344.
)8) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 345.
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]5/336[ َحْفص بن ُسوقة الَعْمرّي

موىل عمرو))) بن حريث املخزومّي.

روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)))، ذكره أبو العّباس)3) ابن نوح يف رجاهلام.

عبد  وأيب  جعفر  أيب  عن  رواية  منه  أكثر  سوقة  ابنا  وحمّمد)6)  زيــاد)5)  ــواه)4)  وأخ
اهلل، ثقات)7).

]6/337[ َحْفص بن عاصم

َلِمّي املديّن، روى عن جعفر بن حمّمد)8)، ثقة)9). أبو عاصم السُّ

))) )عة(: »عمر«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) مل نعثر علی روايته عنهام مبارشة.

)3) )عة( زيادة: »و«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)4) )عة(: »أخوه«. )م، ح، س، حج، عش(: »أخواله!« وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)5) ولحظ روايته عن الباقر يف: الكايف: 94/3، ح)، 395/3، ح8، من ل حيرضه الفقيه: 
)/67)، ح7)8، هتذيب األحكام: )/)5)، ح4، )/357، ح9، 5/7)3، ح)).

وأّما روايته عن الصادق فلم نعثر عليها.   
)6) لحظ: روايته عن الباقر يف: الكايف: )/86، ذيل ح)، 7/))، ح)، )/530، ح777، 
ولحظ روايته عن الصادق يف: الكايف: 306/6، ح0)، 6/))3، ح5، 6/)33، ح)، 
6/))5، ح8، املحاسن: )/465، ح430، )/468، ح)45، )/476، ح8)4، )/499، 

ح5)6. 
)7) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 348.

)8) مل نعثر علی روايته عنه مبارشة.
)9) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 349.

تنبيه:  
بن  عيسى  والد  املديّن،  العدوّي  القريّش  اخلّطاب  بن  عمر  بن  عاصم  بن  »حفص  املّزّي:  قال   

حفص بن عاصم، وجّد عبيد اهلل بن عمر.=
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]7/338[ َحْفص

أخو بِْسطام بن سابور، ثقة))).

=روى عن: زيد بن ثابت، وأبيه عاصم بن عمر بن اخلّطاب، وعّمه عبد اهلل بن عمر بن اخلّطاب،   
وأيب  األنصارّي،  املعىّل  بن  سعيد  وأيب  اخلــدرّي،  سعيد  وأيب  بحينة،  بن  مالك  بن  اهلل   وعبد 

هريرة.
روى عنه: بكري بن عبد اهلل بن األشج، وحبيب بن عبد الرمحان، وابنه رباح بن حفص، وابن   
عّمه سامل بن عبد اهلل بن عمر، وسعد بن إبراهيم، وسعيد بن أيب هند، وابنه عمر بن حفص بن 
عاصم، وعمر بن حمّمد بن زيد بن عبد اهلل بن عمر، وابنه عيسى بن حفص بن عاصم، والقاسم 

ابن حمّمد بن أيب بكر الصديق، وحمّمد بن مسلم بن شهاب الزهرّي.
قال النسائّي: ثقة.  

وذكره ابن حبان يف الثقات.  
وقال أبو القاسم هبة اهلل بن احلسن الطبّي: ثقة جممع عليه. هتذيب الكامل: 7/7)ـ8)، الرقم:   

.(39(
أّن ذلك  إّل  املقال: 74/5).  املتن. لحظ: هتذيب  احّتاده مع من يف  األبطحّي  السّيد  وذهب   
خالف التحقيق، فإّن مقتضی ذلك رواية أيب سمينة وهو راوي كتاب حفص، علی ما يف رجال 

النجاشـّي عن رسول اهلل بواسطتني!!
ّيات. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم:  ))) هذا مأخوذ ممّا ذكره النجاشـّي يف بِْسطام بن سابور الزَّ

.(80
هذا، ولكن قال املحّقق التسرتّي: »حيتمل كون حفص حمّرف حييی، فالذي وقفنا عليه يف األخبار   
حييی بن سابور ل حفص بن سابور، ورجال الشيخ الذي موضوعه الستقصاء إّنام عنون حييی 

دون حفص«. قاموس الرجال: 579/3، الرقم: 9)3).
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الباب التا�صع: ُحـميد، ب�صّم احلاء

)ثلثة رجال(

بعدها  والنون  نقط،  ثالث  فوقها  املنّقطة  بالثاء  الـُمَثنَّی)1(-  بن  ْيد  مُحَ  ]1/339[
املشّددة- الِعْجّل الكويّف

يكنّى أبا املغراء)))، الصريفـّي، ثقة، له أصٌل)3).

إّنه روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن)4)، وكان كوفيًّا، موىل  قال النجايّش: 

))) وقد ورد يف كثري من األسانيد بعنوان: )أيب املغراء(. لحظ: املحاسن: )/)9، ح45، )/96، 
 ،(0(/( ح98)،   ،(86/( ح95)،   ،(85/( ح)6،   ،(49/( ح59،   ،(48/( ح57، 
 ،370/( ح5،   ،(09/( ح3،   ،8(/( ح0)،   ،6(/( الكايف:  ح87،   ،(((/( ح)4، 
لحظ:  املعزی(.  )أيب  بعنوان:  وكذا  ح5).   ،(74/( ح)،   ،76/( ح4،   ،537/( ح)، 
تفسري القّمّي: )/)5)، )/)35، بصائر الدرجات: )/50، ح0)، )/63، ح0)، )/)9، 
ح7، )/05)، ح0)، )/54)، ح9، )/)30، ح)، )/)30، ح3، )/309، ح4، هتذيب 

األحكام: )/)8)ـ83)، ح96-97، )/387، ح4)ـ5).
))) )ح(: »املعن«. )عة(: »املعزی«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر. وهكذا يف رجال النجاشـّي، 

الرقم: 340، رجال الطويّس، الرقم: 388).

)3) إلی هنا مأخوذ من الفهرست، الرقم: 36).
)4) لحظ: روايته عن الصادق يف: الكايف: )/74)، ح5)، )/75)، ح4، 545/3، ح3، 
335/4، ح6)، 355/4، ح3)، 5/)7)، ح3، وغريها، وأّما روايته عن الكاظم فقليلة. 
لحظ: الكايف: )/88)، ح7، الختصاص: 90، هتذيب األحكام: )/387، ح8)، 67/9، 

ح0).
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بني ِعْجل، ثقة، ثقة))).

.(((ووّثقه أيًضا حمّمد بن عيّل بن بابويه

ْيد بن زياد)3( ]2/340[ مُحَ

من أهل نينوى، قرية إىل جانب احلائر عىل ساكنه السالم.

.(4(ثقٌة، عامل جليل، واسع العلم، كثري التصانيف، قاله الطويّس

القاسم،  أبو  الدهقان،  زياد  بن  مّحاد)5)  بن  مّحاد  بن  زياد  بن  مُحيد  النجايّش:  وقال 
كويّف، سكن سوراء)6) وانتقل إىل نينوى، قرية عىل العلقمّي إىل جانب احلائر عىل صاحبه 

السالم. كان ثقًة، واقًفا)7) وجًها فيهم.

مات سنة عرشة)8) وثالثامئة)9).

))) رجال النجاشـّي، الرقم: 340.
))) من ل حيرضه الفقيه: 466/4.

)3) الشهيد: »ل وجَه لذكره يف هذا القسم؛ ألّن غايته أن يكون واقفيًّا ثقًة، وليس هذا القسم 
معقوًدا ملثله، لكن قد اّتفق للمصنِّف ذكر مجاعة فيه كذلك«. 

)4) هذا مّما قاله الشيخ يف رجال الطويّس، الرقم: )608. وأّما قوله: )ثقة( فمن الفهرست، الرقم: 
.(38

)5) )عة( مل ترد:»بن حـّمـاد«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)6) )عش، هـ، ش(: »سوی«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)7) )ع(: »واقفيًّا«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
نسخة  يف  وجدناه  وقيل:  عرشين.  سنة  مات  النجاشـّي:  كتاب  يف  السّيد:  »بخطِّ   :الشهيد  (8(

معتبة للخالصة«.
)9) رجال النجاشـّي، الرقم: 339. وفيه: »ومات ُحـميد سنة عرش وثالثامئة«.

وقال أبو غالب: »مُحيد بن زياد من رجال الواقفة، إّل أّنه كان فقيًها ثقًة يف حديثه كثري الرواية«.   
رسالة أيب غالب الزرارّي: 50).
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فالوجه عندي أّن روايته مقبولة))) إذا))) خلْت عن املعارض)3).

ْيد بن مّحاد بن ُحوار- بضّم احلاء غري املعجمة، والراء بعد األلف-  ]3/341[ مُحَ
التميمّي الكويّف)4)

روى ابن ُعْقدة عن حمّمد بن عبد اهلل بن أيب حكيمة، عن ابن نمري: أّنه ثقٌة)5).

))) )عة(: »قبول روايته«.
))) إن.

)3) الشهيد: »إن أراد باخللّو عن املعارض ما يتناول أصالة الباءة فالكالم جّيد، إّل أّن العمل 
النقيّل خاّصة دون أصالة  املعارض  باملعارض  أراد  باخلب. وإن  باألصل ل  يكون  واحلال هذه 
الباءة فمشكل؛ ألّن اخلروج عن مقتىض األصل برواية الواقفّي غري معهود من مذهبه وإن كان 

موّثًقا«.
)4) قال الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق: »محيد بن محاد بن خوار التميمّي الكوفـّي، 

أسند عنه«. رجال الطويّس، الرقم: 396).
)5) الشهيد: »هذا النقل ل يقتيض احلكم بتوثيق املذكور كام ل خيفى، فذكره يف هذا القسم ليس 

بجّيٍد«.
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الباب العا�صر: ُحْجر)1(

)رجلن(

]1/342[ ُحْجر- بضّم احلاء- بن عدي)))

من أصحاب أمري املؤمنني، وكان من األبدال)3).

]2/343[ ُحْجر بن زائدة)4(

الكّشّ عن حمّمد بن قولويه، قال: حّدثني سعد بن عبد  ومُحْران بن أعني، روى 
عيّل  حّدثني  قال:  الرازّي،  داوود  بن  سليامن  بن  عيّل  حّدثني  قال:  خلف،  أيب  بن  اهلل 
ابن أسباط، عن أبيه أسباط بن سامل قال: قال أبو احلسن موسى بن جعفر: إّنام من 

.(5(حواري حمّمد بن عيّل، وجعفر بن حمّمد

))) )م، عة( زيادة: »بضّم احلاء«. والظاهر أّن الصواب ما أثبتناه، وإّل فال وَجه لتكراره يف السم 
األّول من الباب.

))) البهائّي: »فقتله معاوية مع سعيد بن جبري ]كذا[«.
)3) هذا ممّا أفاده الشيخ يف رجال الطوسـّي، الرقم: 5)5، وانظر: اإلصابة: )/)3-34، الرقم: 

.(634
كالم  علی  الكتاب  هذا  من  معتمده  أّن  املصنِّف  كالم  استقراء  من  يظهر  الذي   «:الشهيد  (4(
احلال، وعلی هذا  يقتضيه  بام  يعقبه  ثّم  إليه  إسناده  أّوًل من غري   النجاشـّي وعادته ذكر كالمه 
فال وجه لعدم جريانه هنا علی العادة. نعم، مع وجود النايف لكالم النجاشـّي مّتجه ذلك وهو 

هنا ليس بموجود، إذ الرواية األولی مؤّيدة لكالمه والثانية قارصة عن إثبات ذلك«. 
: 0)، ورواه يف )الختصاص( عن حمّمد بن احلسن بن أمحد بن الوليد،=  )5) لحظ: رجال الكّشّ
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وروى أّن أبا عبد اهلل قال:»ل غفر اهلل له«، إشارة إلی))) حجر بن زائدة، إّل أّن 
.(3(الراوي احلسني بن سعيد رفعه))) إىل أيب عبد اهلل

مّي)4)، أبو عبد اهلل، روی)5) عن أيب جعفر،  وقال النجايّش: حجر بن زائدة الـَحرْضَ
وأيب عبد اهلل)6)، ثقة، صحيح املذهب، صالح من هذه الطائفة)7).

=عن حمّمد بن احلسن الصّفار، عن عيّل بن سليامن بن داوود الرازّي، وحدثنا أمحد بن حمّمد بن 
حييى قال:» حّدثني سعد بن عبد اهلل عن عيّل بن سليامن عن عيّل بن أسباط عن أبيه أسباط بن 

سامل«. الختصاص: )6.
الشهيد: »يف الطريق عيّل بن سليامن بن داوود، وهو جمهول احلال، وحديث القدح فيه مرسل،   

فيبقى العتامد عىل توثيق النجاشـّي له«.
))) )عة(: »يعني«.

املرفوعة  والرواية  مرفوًعا  فيكون  مذكور،  غري  الراوي  وبني   بينه السند  »ألّن  البهائّي:   (((
ضعيفة«.

: 407، وروی الكلينّي قريًبا منه عن» علـّي بن إبراهيم عن أبيه وحمّمد بن حييى  )3) رجال الكّشّ
عن أمحد بن حمّمد بن عيسى عن احلسني بن سعيد مجيًعا عن ابن أيب عمري عن حسني بن أمحد 

املنقرّي عن يونس بن ظبيان«. الكايف: 373/8، ح)56.
)4) )عة(: »اخلرضمّي«. ولعّله غلط مطبعّي.

)5) )عة(: )يروي(. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)6) لحظ: روايته عن الصادق يف األمايل )للصدوق(: 484، ح))، ثواب األعامل: 8))، 

هتذيب األحكام: )/35)، ح64. وأّما روايته عن أيب جعفر فلم نعثر عليها. 
)7) رجال النجاشـّي، الرقم: 384.
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الباب احلادي ع�صر: يف)1( احلكم

)أربعة رجال)2((

]1/344[ احلكم بن عيص

بن  بن موسى  بن حمّمد  الرازّي، عن إسامعيل  بن احلسن  الكّشّ عن حمّمد  روى 
 :سالم، عن احلكم بن عيص)3) ابن خاله)4) سليامن بن خالد)5)، قال أليب عبد اهلل

إّنه يعرف هذا األمر)6).

))) )عة( مل ترد: »يف«.
))) البهائّي: »مل يذكر احلكم بن مسكني، وقد روی عنه الشيخ يف التهذيب حديث )ِذكري حسن 
علی كّل حال( وذكره النجاشـّي لكنّه مل يوّثقه«. لحظ: هتذيب األحكام: )/7)، ح68، رجال 

النجاشـّي، الرقم: 350. 
)3) )س( زيادة: »اّن«.

)4) )ش، ع، عش، عة(: »خالة«. ويف املصدر: عن احلكم بن عيص قال دخلت مع خايل سليامن 
ابن خالد.

)5) اخلراسانـّي: »قد وقع هنا خلط واشتباه من وجوه: أحدها: إّن الذي يشهد له بعرفان هذا 
بن  احلكم  إّن  ثانيها:  الرجال.  له يف  بن عيص ل وجود  القاسم، واحلكم  بن  األمر هو عيص 
املسكني هو الذي روى عن العيص هذه الشهادة عن سليامن بن خالد. فالسند كان هكذا عن 
احلكم عن عيص، فصّحف كلمة )عن( بكلمة )بن(، فنسب حكم اىل عيص. ثالثها: إّن العيص 
املشهود له هو ابن اخت سليامن، وسليامن خاله، فصّحف بابن خاله، وكان هنا أيًضا عن خاله 
فصّحف عن بالبن واخلال باخلالة«، وملزيد الّطالع لحظ: التحرير الطاوويّس: 68)، الرقم 

9))، تنقيح املقال )ط ق(: )/359-360، الرقم )4)3.
)6) الشهيد: »يف طريقه إسامعيل املذكور، وهو جمهول، ومع ذلك ل دللة فيه عىل مدح يوجب= 
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]2/345[ احلكم)1( بن حكيم، بضّم احلاء أبو خالد الصريفـّي، كوفـّي))).

كتاب  يف  العّباس  أبــو  ذلــك  ذكــر   ،(4(اهلل عبد  أيب  عن  روى  ثــقــة)3)،   مولی 
رجال)5).

وقال ابن بابويه)6): إّن حكم)7) بن حكيم ابن أخي خاّلد)8).

]3/346[ احلكم)9( الَقتَّات

كوفـّي، ثقة، قليل احلديث)0)).

]4/347[ احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم

ثقة،  الرمحن خيار،  قال: احلكم بن عبد  الفضل بن يوسف،  ُعْقدة عن  ابن  روى 
ثقة)))).

=قبول الرواية، كام ل خيفى«.
))) )عش، س، ع(: »حكم«.

))) )عة(: »الكوفـّي«. وما يف املتن موافق للمصدر.
)3) )عة(:» ثقة، مولی«.

)4) لحظ: الكايف: 3/3)، ح)، 35/3، ح9، 55/3، ح4، 77/4)، ح4)، 355/5، ح6، 
03/6)، ح6. 

)5) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 353.
)6) )عة(: »ابن ُعْقدة«.
)7) )عة(: »إّنه احلكم«.

)8) من ل حيرضه الفقيه: 8/4)4.
)9) )ع، س، عش(: »حكم«.

)0)) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 355.
الرقم:   ،(30 داوود:  ابــن  رجــال  العقيقّي.  عن  ذلــك  نقل   داوود ابــن  ولكن  هــذا   (((( 

.503
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وهذا احلديث عندي ل أعتمد عليه يف التعديل، لكنّه مرّجح))) و))).

عدم  وجه  وذلك  معلوم،  حاله  ُعْقدة  وابن  جمهول،  حاله  يوسف  بن  »الفضل   :الشهيد  (((
العتامد«.

 ))) قال ابن حجر: »احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم البجلـّي الكوفـّي، روى عن أبيه وفاطمة 
أيب  بن  اهلل  عبد  بن  وزرارة  سعد،  بن  ورشحبيل  الوليد،  بن  وعبادة  طالب،  أيب  بن  عيّل   بنت 

أسيد.
ربيعة،  بن  وحمّمد  بكري،  بن  ويونس  اخلريبّي،  داوود  بن  اهلل  وعبد  معاوية،  بن  مروان  وعنه   
 وعيّل بن هاشم بن البيد، وشهاب بن خراش، وأبو نعيم، قال إسحاق بن منصور عن حييى: 

ضعيف.
 ،37(/( التهذيب:  هتذيب  الثقات«.  يف  حبان  ابن  وذكره  احلديث،  صالح  حاتم:  أبو  وقال   

الرقم: 753.
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الباب الثاين ع�صر: يف)1( ُحَذْيفة

)رجلن(

(3((((1/348[ ُحَذْيفة بن اليامن العبيّس[

.(4(ِعداُده يف األنصار، أحد األركان األربعة، من أصحاب أمري املؤمنني

]2/349[ ُحَذْيفة بن منصور

روى الكّشّ حديًثا)5) يف مدحه، أحد رواته حمّمد بن عيسى، وفيه قول)6)، ووّثقه 

))) )عة( مل ترد: »يف«.
))) )هـ، ش، ع(: العبيسـّي. )س ل(: »العنبسـّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) البهائّي: »هو صاحب سـّر رسول اهلل يف املنافقني، ولّه عمر املدائن ومات هبا سنة سّت 
وثالثني«.

وإّنه ذكره يف أصحاب رسول اهلل وقال:  الرقم: ))5،  الطويّس،  مأخوذ من رجال  )4) هذا 
سكن الكوفة، ومات باملدائن بعد بيعة أمري املؤمنني بأربعني يوًما. رجال الطويّس، الرقم: 

78)، وانظر: اإلصابة:)/39، الرقم: )65).
.336 : )5) لحظ: رجال الكّشّ

)6) الشهيد: »هذا احلديث رواه حمّمد بن عيسى عن يونس، وهو ضعف آخر؛ ألّن بعض من 
عمل بروايته استثنى منها ما يرويه عن يونس، كام سيأيت«.

أّنه نقل  أقول: مل يرد يونس يف سند الرواية. ولعّل منشأ الشتباه كام استظهر العاّلمة املامقايّن   
ذلك  أّن  فتوّهم  حريز،  حال  إىل  راجعة  رواية  املذكورة  بعبارته  مّتصاًل  الطاوويّس  التحرير  يف 
تتّمة كالمه السابق وأّنه تتّمة السند. لحظ: التحرير الطاوويّس: 76)، تنقيح املقال )ط ق(: 

)/58)، الرقم 365).
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شيخنا املفيد ومدحه))).

وقال ابن الَغضائرّي: ُحَذْيفة بن منصور بن كثري بن َسَلمة اخلُزاعّي، أبو حمّمد.

، يروي الصحيح  روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن موسى)))، حديثه غري نقيٍّ
والسقيم، وأمره ملتبس وخيرج شاهًدا)3).

والظاهر عندي التوّقف فيه)4)، ملا قاله هذا الشيخ، وملا نقل عنه أّنه كان والًيا من 
قبل بني أمّية)5)، ويبعد انفكاكه عن القبيح)6).

))) مل نعثر عليه.
))) وزاد النجاشـّي: »روى عن أيب جعفر«. رجال النجاشـّي، الرقم: 383، ولكن روايته عن أيب 

جعفر قليلة.لحظ: هتذيب األحكام:)/4)،ح8، املحاسن: )/)37، ح8)).
ح)،   ،346/( ح6،   ،((7/( الكايف:  لحظ:  ا.  جدًّ فكثرية   الصادق عن  روايته  وأّما   
)/643، ح6، )/656، ح0)، 4/)3، ح)، 78/4، ح)، 9/4))، ح3، 66/4)، ح6، 
 ،458/6 ح)،   ،449/6 ح)،   ،375/5 ح)،   ،(64/5 ح)،   ،(87/4 ح9،   ،(66/4

ح3)، وغريها، وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
)3) رجال ابن الغضائرّي: 50.

)4) الشهيد: »بل الظاهر قبول قوله لتوثيق الشيخني اجلليلني الثقتني له وكالم ابن الغضائرّي مع 
ما عرفت من حاله غري مقتض للطعن يف نفسه بل يف حديثه. و ما ذكره من الطعن فيه بأّنه نقل 

أّنه كان والًيا من قبل بني أمّية فغري مقتٍض لذلك؛ لعدم ثبوت النقل«.
الغضائرّي  جرح  علی  النجاشـّي  توثيق  رّجح  دائاًم  فإّنه   العاّلمة من  »العجب   :البهائّي  

وعكس هنا مع العتضاد بموافقه املفيد«.
أقول: لو كان األمر كام ذكره العاّلمة، فام الوجه يف ِذكره يف القسم األّول من الكتاب؟!  

)5) البهائّي: »فيه أّن املصنِّف عّد عيّل بن يقطني من الثقات مع أّنه كان وزيًرا لبني العّباس، 
فال يبعد أن يكون وايل بني ُأمّية أيًضا ثقة، فتأّمل«.

الرجل بمحض توثيق  أّنه وّثق  التفرشـّي: »فيه نظر؛ أليّن رأيُت يف كتابه كثيـًرا  السّيد  )6) قال 
النجاشـّي أو الشيخ، وإن كان ضّعفه ابن الغضائرّي أو غريه، كام يف حمّمد بن عيسى اليقطينّي 
إّن الظاهر=  وحمّمد بن إسامعيل بن أمحد وحمّمد بن خالد وغريهم وقال يف شأن هذا الرجل: 
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وقال النجايّش: إّنه ثقة))).

، وما ذكره ابن  أّنه وّثقه النجاشـّي ومدحه الكّشّ =عندي التوّقف فيه ملا قاله هذا الشيخ. مع 
ا يف ضعفه«. الغضائرّي ليس نصًّ

»وقوله لـاّم نقل عنه: )إّنه كان والًيا من قبل بني أمّية( إن ثبت ل يدّل عىل عدم توثيقه؛ ألّن كثرًيا   
من الثقات كانوا والني من قبل املخالفني«. نقد الرجال: )/407.

وقال السّيد اخلوئّي: »وأّما كالم ابن الغضائرّي فعىل تقدير ثبوته ليس فيه دللة عىل ضعف   
الرجل، بل عىل أّنه غري نقي احلديث؛ ألّنه يروي الصحيح، والسقيم، فيكون حديثه يف ما مل حيرز 

أّنه من الثقات ملتبًسا.
وأّما وليته من قبل بني أمّية فلم تثبت، بل قوٌل قيل، وُنقل عنه ومل يعرف الناقل. وعىل تقدير   
صّحة النقل، فهي ل تنايف الوثاقة، بل ل تنايف العدالة أيًضا إذا كانت عىل طبق امليزان الرشعّي«. 

معجم رجال احلديث: 4/5)).

))) رجال النجاشـّي، الرقم: 383.
اخلب  هذا  رمضان:  شهر  نقصان  عدم  يف  حديثه  ِذكــر  عند  التهذيب  »ويف   :الوحيد قال    
ل يصّح العمل به من وجوه: أحدها: أّن متن اخلب ل يوجد يف يشء من األصول املصنّفة وإّنام 
أّن كتاب حذيفة بن منصور عرّي منه، والكتاب  هو موجود يف الشواذ من األخبار ومنها: 

معروف مشهور، ولو كان هذا احلديث صحيًحا عنه لضّمنه كتابه، إىل آخره.
ويف كالمه فوائد: منها: كون حذيفة جلياًل صحيح احلديث موثوًقا به ومنها: أّن األخبار التي   

نقلها املشايخ عنه عىل سبيل العتامد واإلفتاء هبا إّنام هي من كتابه املعروف املشهور.
به  واملعمول  الصحيح  وإّنام  به،  يعمل  ول  عنده  بصحيح  ليس  األخبار  من  الشاّذ  أّن  ومنها:    
ما وجد يف يشء من األصول، وأّن احلديث املروي عن رجل ومل يوجد يف كتابه ليس بصحيح، 

إىل غري ذلك«. تعليقة الوحيد البهبهايّن: )9.
قال املحّقق التسرتّي: »ما قاله ]يف[ اخلالصة: من توثيق املفيد له ومدحه غري معلوم مستنده،   
عن  عنه  سنان  بن  حمّمد  عن  ثالثني  رمضان  شهر  كون  يف  خبه  عددّيته  يف  املفيد  نقل  وإّنــام 
الصادق وطعن يف رواية ابن سنان ومل يطعن فيه. وعدم الطعن يف رجل أعّم من املمدوحّية، 
فاملهملون أيضا غري مطعون فيهم. ولعّله توّهم أّن املفيد عّده يف من روى النقص فإّنه إّنام مدح 
الراوين للنقص ووّثقهم، مع أّن فيهم أيًضا مطعوًنا فيه. كام أّن قوله: )وملا نقل عنه أّنه كان والًيا 
: أّن حريًزا جّرد السيف، فنسبه  من قبل بني امّية( غري معلوم املستند و لعّله تومّهه من خب الكّشّ

إىل هذا«. قاموس الرجال: 37/3).





409

الباب الثالث ع�صر: يف)1( حبيب

)أربعة رجال(

]1/350[ حبيب السجستايّن

: قال حمّمد بن مسعود: حبيب السجستايّن كان أّوًل شارًيا)))، ثّم دخل  قال الكّشّ
يف هذا املذهب، وكان من أصحاب أيب جعفر، وأيب عبد اهلل منقطًعا إليهام)3).

]2/351[ حبيب بن ُمَظّهر األسدّي- بضّم امليم، وفتح الظاء املعجمة، وتشديد 
اهلاء، والراء أخرًيا- وقيل: مظاهر)4)، مشكور، ُقتل مع احلسني بكربالء.

]3/352[ حبيب بن أوس

أبو متام الطائّي، كان إماميًّا، وله شعٌر يف أهل البيت كثرٌي.

))) )عش، عة( مل ترد:» يف«.
))) الشهيد: »نسبته إىل الرشاة، وهم اخلوارج، سّموا بذلك؛ ألنّم قالوا: نحن رشينا أنفسنا هلل، 

أي بِعناها«.
قوله  يف  مندرجون  إّنا  يقولون:  وكانوا  رشاة  أنفسهم  سّموا  اخلوارج  من  كان  »أي   :البهائّي  

﴾ ]البقرة: 07)[«. ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللِ تعالی: ﴿َوِمَن النَّاِس َمْن َيرْشِ
: 347، الرقم: 646. ولحظ ترمجة حبيب بن املعّلل وما حّررنا حوله يف اهلامش. )3) رجال الكّشّ

)4) الشهيد: »قال السّيد ابن طاووس أّنه وجده )مظاهر( بخطِّ عميد  الرؤساء، وهو َثْبت«.
رجال   ،(33 الرقم:   ،78  : الكّشّ رجال  لحظ:  الرجالّية.  مصادرنا  يف  »مظاهر«  ورد  أقول:   
البقّي: 4، 7، رجال الطويّس، الرقم: ))5، 5)9، )97، رجال ابن داوود: 99، الرقم: 374.
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أّيامه أو  لعّلها ُكتبت))) يف  أّنه رأى نسخة عتيقة قال:   قد ذكر أمحد بن احلسني
الثاين؛ ألّنه  انتهى إىل أيب جعفر  فيها األئّمة حّتى  فيها قصيدة يذكر  قريًبا منها 

تويّف يف أّيامه.

رؤساء  من  وكان  الطائّي،  متام  أبو  وحّدثني  احليوان:  كتاب  يف  اجلاحظ  وقال 
الرافضة)))و)3).

اخَلْثَعمّي  املهملة-  والعني  املضمومة،  بامليم  املعّلل-  بن  حبيب   ]4/353[ 
املدائنّي

.(4(روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن والرضا

قال)5) النجاشـّي: إّنه ثقٌة ثقٌة، صحيح)6)، وروى ابن ُعْقدة، عن حمّمد بن أمحد بن 
اللؤلؤّي، قال: حّدثنا عبد اهلل بن  النَّْهدّي، قال: حّدثنا حسن)7) بن احلسني)8)  خاقان 

))) )ح، عة(: »كتب«. وما أثبتناه موافق ملا ورد يف املصدر.
))) كتاب احليوان: )/67، 46/6)، ومل يرد فيهام: »كونه من رؤساء الرافضة«.

األعيان:  وفيات  ينظر:  للمزيد  الرقم: 367،  النجاشـّي،  مأخوذ من رجال  املتن  ذكره يف  ما   (3(
)/))ـ9). ولحظ أيًضا: سري أعالم النبالء: ))/63ـ69.

 ،((6 : )4) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: )/)0)، ح6)، )/635، ح3، رجال الكّشّ
370، من ل حيرضه الفقيه: )/)8، ح788)، 304/3، ح4090، علل الرشائع: )/373، 
ح)،9/44)3،  األحــكــام:)/)0)،  هتذيب  لحظ:  أيًضا.   الباقر عن  روی  وإّنــه  ح)، 
ح)6)، وأّما روايته عن عن الكاظم والرضا فلم نعثر عليها، كام اعرتف به السّيد األبطحّي 

أيًضا. هتذيب املقال: 37/5).
)5) )س، عة(: »وقال«.

)6) رجال النجاشـّي، الرقم: 368.
)7) )عة(: »احلسن«.
)8) )ش(: »حسني«.
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حمّمد احلّجال، عن حبيب اخلَْثَعمّي، عن أيب عبد اهلل ما مضمونه))) أّنه كان يكذب 
اب))). عيّل، مع أّنه ل يزال لنا كذَّ

وهذه الرواية ل أعتمُد عليها، واملرجع فيه)3) إىل قول النجايّش فيه)4).

))) )عش، ت، س( مل ترد: »ما«.
))) وأشار إليه أيًضا ابن داوود. رجال ابن داوود: 99، الرقم: 375.

ولكن ل يمكن تصديق ذلك، فإّن هذه الرواية ضعيفة السند. أضف إلی ذلك دللتها خمدوشة.   
قال املحّقق املجليّس: »اعلم أّنه ذكر أصحاب الرجال هذا اخلب وغفلوا عن أّنه ل يمكن عادة 
بمثل  أحًدا   املعصوم يواجه  أن  رأيت  الرواية، ومتى  مثل هذه  نفسه  الراوي عىل  يروي  أن 
هذا؟ والظاهر أّن حبيب كان ينقل هذا لغريه املتقّدم ذكره فتومّهوا أنه ذكره عىل نفسه واحتامل 
من  فإّنه  املرتبة  بحسب  ممكٍن  غري  اللفظ  من  بعيًدا  كان  وإن   عنه سمعه  احلّجال  يكون  أن 
رجال الرضا ومل ينقل روايته عن أيب احلسن فكيف عن أيب عبد اهلل«. روضة املّتقني: 

.85/(4
)3) )ح، هـ، ع، ش( مل ترد: »فيه«.

)4) واعلم أّن الشيخ ذكر حبيب اخلثعمّي يف فهرسته. الفهرست، الرقم: 53).
والصدوق أثبته يف املشيخة: »حبيب بن املعىّل اخلثعمّي«. من ل حيرضه الفقيه: 447/4.  

اخلثعمّي«. رجال  املعّلل  بن  الصادق: »حبيب  باب أصحاب  الشيخ يف رجاله يف  وقال   
الطويّس، الرقم: 59)).

وفيه أيًضا: »حبيب األحول اخلثعمّي، كويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 485).  
وقال البقّي يف أصحاب الصادق: »حبيب اخلثعمّي«. رجال البقّي: )4.  

وقال فيه أيًضا: »حبيب األحول اخلثعمّي«. رجال البقّي: )4.  
قال السّيد اخلوئّي: »الظاهر أّن حبيب األحول غري حبيب بن معلل اخلثعمّي اآليت، وذلك   

لعّد الشيخ إّيامها يف أصحاب الصادق«. معجم رجال احلديث: 94/5)، الرقم: 560).
ولكن الظاهر كام ذهب إليه مجاعة الحّتاد. لحظ: جامع الرواة: )/93)، حاوي األقوال: 65،   

الرقم: 338، منتهى املقال: )/4)3، الرقم: 663.
الطويّس،  رجال  السجستايّن«.  »حبيب   :السّجاد أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ قال  ثّم   

الرقم: 7))).=
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رجال   .»اهلل عبد  أيب  وعن  عنه  روى  السجستايّن،  »حبيب   :الباقر أصحاب  يف  =وقال   
الطويّس، الرقم: 353).

وقال فيه أيًضا: » حبيب بن املعىّل )معىّل( السجستايّن«. رجال الطويّس، الرقم: 364).  
الرقم:  الطويّس،  رجال  عنهام«.  روى  السجستايّن،  »حبيب   :الصادق أصحاب  يف  وقال   

.((63
وقال البقّي يف أصحاب الباقر: »حبيب السجستايّن«. رجال البقّي: 5).  

املعىّل  بن  »حبيب   :جعفر أيب  أصحاب  من  أدرك  ممّن   الصادق أصحاب  يف  وقــال   
سجستايّن«. رجال البقي: 8).

أّنه  العاّلمة  فظاهر   .347  : الكّشّ رجال  رجاله.  يف  السجستايّن  حبيب  أثبت    الكّشّ وإّن   
متغاير مع ابن املعّلل.

مشيخة  من  يظهر  كام  املعّلی  بن  حبيب  مع  مّتحد  اخلثعمّي  »حبيب   :التسرتّي املحّقق  قال   
كام  الشيخ،  البقّي ورجال  من  يظهر  كام  السجستايّنّّّّّ  املعّلی هو حبيب  بن  الصدوق، وحبيب 
أّن الظاهر كون )املعّلی( حمّرف )املعّلل( أو العكس كام هو األظهر«. قاموس الرجال: 3/)9، 

الرقم: 760).
قال: كان  العّيايّش  السّجاد؛ ألّن  إّياه يف أصحاب  الشيخ  عّد  »الظاهر عدّم صّحة  قال:  ثّم   
من أصحاب أيب جعفر وأيب عبد اهلل، والبقّي عّده يف أصحاب الصادق ممّن أدرك من 

أصحاب أيب جعفر». قاموس الرجال: 93/3، الرقم: 765).
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الباب الرابع ع�صر: يف)1( َحْمدان

)رجلن(

]1/354[ َحـْمدان بن املعافی

.بِيحّي، من قرص َصبِيح)))، موىل جعفر بن حمّمد أبو جعفر الصَّ

روي عن الكاظم، والرضا أّنام)3) دعوا له)4)و)5).

]2/355[ مَحْدان بن سليامن

أبو سعيد)6) النيسابورّي)7)، ثقة من وجوه أصحابنا)8).

))) )عة( مل يرد: »يف «.
))) قال السمعانـّي: »الصبيحّي بضّم الصاد املهملة والباء املوحدة املفتوحة، والياء الساكنة، واحلاء 

املهملة يف آخرها هذه النسبة إىل صبيح«. األنساب: 3/3)5.
)3) )ت، س، ع، عش، ش( مل ترد: »أّنـهام«.
)4) الشهيد: »ممدوح، يدخل يف احلسن«.

)5) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 356.
مة من رجال النجاشـّي يف املقام حمّرفة. والصواب فيه هكذا:  ثّم أقول: الظاهر أّن نسخة العالَّ  

»روی عن موسى والرضا. وروي أّن أبا احلسن موسى والرضا دعوا له«.
.55 : )6) وهو مكنّی: بـ)أيب اخلري( أيًضا. رجال الكّشّ

)7) )ت، ح، م، عة(: »النيشابورّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)8) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 357.





4(5

الباب اخلام�س ع�صر: يف الآحاد)1(

)عرشة رجال(

]1/356[ حريث بن زيد األنصارّي

شهد بدًرا، وُأحًدا))).

امُلنِْذر،  بن  املهملة)3)-  والصاد  املضمومة،  املهملة  باحلاء  ُحصني-   ]2/357[
.(5(يكنّى: أبا ساسان الرقايّش)4)، صاحب راية علـّي

))) )حج( زيادة: » وفيه«.
))) رجال الطوسـّي، الرقم: ))).

قال ابن حجر: »حريث بن زيد بن ثعلبة بن عبد رّبه بن زيد بن احلارث اخلزرجّي، ذكره موسى   
ابن عقبة عن ابن شهاب وأبو األسود عن عروة يف َمن شهد بدًرا، وقال بن شاهني: هو أخو عبد 
اهلل بن زيد بن ثعلبة الذي أرى النداء شهد بدًرا وُأحًدا، قاله حمّمد بن يزيد عن رجاله، وقال أبو 
عمر: شهد ُأحًدا يف قول مجيعهم، وقدم أبو عمر عبد رّبه عىل ثعلبة مع أّنه أخو عبد اهلل الذي أرى 

النداء. واألّول هو الصواب«. اإلصابة: )/47، الرقم: )68).
)3) )عة(: »غري املعجمة«.

جاء يف الطبعة احلجرّية هكذا: »حضني باحلاء املهملة املضمومة والضاد املعجمة، وقد عّلق عليه   
الشيخ اخلراسايّن بقوله: نقل املريزا يف منهج املقال عن اخلالصة بالصاد املهملة«. منهج املقال: 

307/4-309، الرقم: 687).
اهلامش  ولحظ:  املصدر،  يف  ملا  موافق  أثبتناه  وما  »الرواشـّي«،  )ش(:  )الرواسـّي(  ل(:  )ع   (4( 

الاّلحق.
)5) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 540. وفيه: »حضني بن املنذر«.=
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]3/358[ محدويه بن نصري بن شاهي- بالشني املعجمة- سمع يعقوب بن يزيد، 
روى عن العيايّش))).

يكنّى: أبا احلسن.

عديم النظري يف زمانه، كثري العلم))) والرواية، ثقة، حسن املذهب)3) و)4).

]4/359[ حريز- بالراء)5) قبل الياء املنّقطة حتتها نقطتان، والزاي أخيـًرا- بن عبد 

=قال ابن حجر: »حضني بن املنذر بن احلارث بن وعلة الرقايّش، أبو ساسان البرصّي كنيته أبو   
حمّمد، وأبو ساسان لقب، روى عن عثامن وعيّل واملهاجرين قنفذ وأيب موسى وجماشع بن 

 
مسعود، وعنه احلسن البرصّي وداوود بن أيب هند وعبد اهلل بن فريوز والداناج وابنه حييى بن 

حضني وغريهم، قال العجيّل والنسائّي: ثقة، وقال ابن خراش: صدوق.
ثّم وّله إصطخر وكان من  يوم صّفني،   راية عيّل العسكرّي: كان صاحب  أمحد  أبو  وقال   
إليه من ولده، وكذا ذكره يف  ينسب  بالضاد غريه وغري من  سادات ربيعة، ول أعرف حضينًا 
أمراء صّفني العجيّل وخليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان، وقال خليفة: أدرك سليامن بن عبد 

امللك.
وقال أبو بكر بن منجويه: »مات سنة 97. قلت: ذكره البخارّي يف تارخيه الصغري واألوسط يف   
فصل من مات بعد املائة، قال ابن سعد: كان قليل احلديث، وذكره ابن حبان يف الثقات«. هتذيب 

التهذيب: )/340-)34، الرقم: 690.
وروی نرص، عن عمر، عن الزبري بن مسلم قال: »سمعت حضني بن املنذر يقول: أعطاين عيّل   
الراية، ثّم قال: رس عىل اسم اهلل يا حضني، واعلم أّنه ل خيفق عىل رأسك راية أبًدا مثلها، إّنا 

راية رسول اهلل«. وقعة صّفني: 300.
))) التسرتّي: »يف مسألة من سهی عن التشّهد: حمّمد بن مسعود العياشـّي قال: حّدثني محدويه بن 

نصري«. لحظ: هتذيب األحكام: )/89)، ح)5. 
))) »هـ، ش، م، ت، س، عة« زيادة: )والفقه(. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) الشهيد: »هذا لفظ الشيخ يف كتابه«. 
)4) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 6074.

)5) )عة(: »باحلاء املفتوحة املهملة، والراء«.
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ِجْستايّن، أبو حمّمد، األزدّي اهلل السيِّ

من أهل الكوفة، أكثر))) السفر والتجارة إىل سجستان؛ فُعرف هبا، وكانت جتارته 
يف السمن والزيت.

إّل   اهلل عبد  أيب  من  يسمع  مل  يونس:  وقال   ،اهلل عبد  أيب  عن  روى  قيل: 
حديثني، وقيل: روى عن أيب احلسن موسى))))3)، قال النجاشـّي: ومل يثبت ذلك)4).

قال الشيخ الطويّس: إّنه ثقٌة)5).

ــــوارج  ــال اخل ــت ــســيــف يف ق ــز ممّـــن شــهــر ال ــري ـــان ح ــــال الـــنـــجـــايّش: ك وق
عــنــه)7)  وحجبه  ــاه،  ــف ج ـــه  أّن وُروي   ،اهلل عبد  أيب  حــيــاة  يف   بــســجــســتــان)6) 

))) )عة(: »كثري«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
))) )عة( زيادة: »بن جعفر«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) نبحث عن روايته عن الصادق يف تذييل هذه الرتمجة بالتفصيل.
ثّم إّنه قد ورد يف بعض األسانيد روايته عن الباقر. لحظ: تفسري القّمّي: )/47)، بصائر   
الدرجات: )/))5، ح7، من ل حيرضه الفقيه: 89/3، ح3388، علل الرشائع: )/96)، 
 ،((8  :ح)، هتذيب األحكام: )/36، ح36، املحاسن: )/44)، ح36)، طّب األئمة

اإلقبال باألعامل احلسنة: )/346.
وإّنه ورد روايته عن أيب احلسن. ولكن ذلك خمدوش. لحظ: من ل حيرضه الفقيه: 53/3)،   

ح3557 وقارنه مع الكايف: 6/)9)، ح5. 
)4) إلی هنا من رجال النجاشـّي، الرقم: 375.

)5) الفهرست، الرقم: 49).
)6) )عة(: »يف سجستان«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

: محدويه وحمّمد قال: حّدثنا حمّمد بن عيسی عن صفوان عن عبدالرمحن  )7) الشهيد:»قال الكّشّ
ابن احلّجاج قال: سأل أبو العّباس فضل البقباق حلريز اإلذن علی أيب عبداهلل فلم يأذن له 
فعاده فلم يأذن له فقال: أّي يشء للرجل أن يبلغ من عقوبة غالمه؟ قال: عىل قدر جريرته، فقال: 
قد عاقبت واهلل حريًزا بأعظم ممّا صنع! فقال: وحيك أنا فعلت ذاك أّن حريًزا جّرد السيف.= 
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و))).

وهذا القول من النجايّش ل يقتيض الطعن؛ لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء))).

وروى الكّشّ أّن أبا عبد اهلل حجبه عنه)3)، ويف طريقه حمّمد بن عيسى، وفيه 
قول)4)، أّن احلجب ل يستلزم اجلرح؛ لعدم العلم بالسـّر فيه)5).

=وليس يف الطريق إّل حمّمد بن عيسی، وقد قبله املصنِّف يف حمّله وهو قريب. وهي ظاهرة يف 
كون احلجب تقّية لكونه قد شهر السيف وإن كان ذلك سائًغا يف نفسه، بل جيوز أن يكون ذلك 
ألجل الفضل، فإّن هذا احلديث داّل علی ]هنا بياض بقدر كلمة[ اإلمام ويفهم من بعض 
األحاديث كونم غري مومتن للفضل حّق العتامد كحديث عبيد بن زرارة قال: دخلت علی 
أيب عبداهلل وعنده البقباق فقلت له جعلت فداك رجل أحّب بني أمّية أهو معهم؟ قال: نعم، 
قلت: رجل أّحبكم أهو معكم؟ قال: نعم. قلت: وإن زنی وإن رسق؟ قال: فنظر إلی البقباق 
فوجد منه غفلة ثّم أومی برأسه نعم. وحديث آخر أظنّه صحيًحا يف الطالق أّنه قال للفضل 
لتوثيق  قبول حريز  فالظاهر  بالتأّمل،  عنّي. وذلك ظاهر  فاشهر ذلك  الثالث جائزة  الطلقات 
املصنِّف والشيخ له وكثرة روايات مّحاد بن عيسی الثقة اجلليل عنه وإلقرار اإلمام له علی 
 ،336 : قوله: إيّن قرأت كتاب حريز يف الصالة كام روي بطريق صحيح«. لحظ: رجال الكّشّ
الكايف: 3/))3، ح8، هتذيب األحكام: )/)8، ح69،  الرقم: 7)7،  الرقم: 7)6، 384، 

وفيهام: »أنا أحفظ كتاب حريز يف الصالة«.
))) رجال النجاشـّي، الرقم: 375.

له  العّباس استأذن  أبا  أّن  السـّر من رواية الكّشّ يف كتابه قال: بعد نقل  التسرتّي: »بل يعلم   (((
قال:  غالمه؟  عقوبة  من  يبلغ  أن  للرجل  يشء  أّي  قال:  له  أذن  فام   الصادق عن  بالدخول 
عىل قدر جريرته، فقال: قد عاقبت و اهلل حريًزا بأعظم ممّا صنع! فقال: وحيك أنا فعلت ذاك أّن 
حريًزا جّرد السيف. وهذا اخلب يدّل علی القدح يف حريز بل يف أيب العّباس أيًضا والظاهر أّن 

سند الرواية جّيد«. 
.38( : )3) رجال الكّشّ
)4) )عة(: »مع قول فيه«.

)5) قال املحّقق املجلسـّي: »الظاهر أّنه كان اتقاء ليشتهر ذلك ول يصل إليه رضر؛ ألّن اخلروج 
 عند املخالفني كان عظياًم، فإذا اشتهر أّن أصحاب الصادق خيرجون بالسيف كان يمكن أن= 
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بقي  ما  أّنه  والظاهر   ،الصادق مع  املنصور  أخبار  من  يظهر  كام  اجلميع  إىل  الرضر  =يصل 
/(4 املّتقني:  روضة  كثرية«.  أخباًرا   الصادق عن  وروى  سمع  كام  أّياًما  وكان   احلجب 

.88
 ولكن قال احلائرّي: »الظاهر أّن اخلروج املذكور كان هلم ل عليهم، فيبعد إيصال رضر إليه  
لذلك، فلعّل ذلك لكون اخلروج ولو عىل اخلوارج غري سائغ إّل بإذن اإلمام وقد ورد النهي 

عنه عن أمري املؤمنني يف نج البالغة، فتأّمل«. منتهى املقال: )/350، الرقم: 684.
وقال السّيد اخلوئّي: »هذه الرواية وإن كانت صحيحة؛ ألّن الظاهر وثاقة حمّمد بن عيسى، إّل   
السيف من دون  فإن جتريده  أيًضا،  تنايف عدالته  بل ل  تنايف وثاقة حريز كام هو ظاهر،  أّنا ل 
شّك  ول  بالتوبة،  للزوال  قابل  أّنه  إّل  الصحيحة،  من  يظهر  كام  ذنًبا  كان  وإن   اإلمام إذن 
يف أّن حريًزا ندم عىل فعله حينام ظهر له عدم رىض اإلمام به، فإن احلجب كان وقتيًّا من جهة 
تأديب حريز، لئاّل يصدر منه مثل ذلك فيام بعد، فإن احلجب لو كان دائميًّا لشاع وذاع، مع أّنه 
مل يذكر إّل يف هذه الرواية. ويؤيد ذلك أّن اإلمام قد أذن حلريز بعد حجبه يف الدخول عليه 
إكثار حريز من الرواية عن الصادق، واحتامل أن تكون مجيع هذه الروايات قد صدرت قبل 

ا، كام ل خيفى«. معجم رجال احلديث: 5/)3)، الرقم: 645). احلجب بعيد جدًّ
تنبيه:  

قال النجاشـّي يف حريز: »قيل: روى عن أيب عبد اهلل. وقال يونس: مل يسمع من أيب عبد   
اهلل إّل حديثني«. رجال النجاشـّي، الرقم: 375.

: )38، الرقم: 6)7. : »إّل حديًثا أو حديثني«. رجال الكّشّ ويف الكّشّ  
وقال السّيد اخلوئّي معّلًقا عىل كالم يونس: »أّما ما عن يونس، من أّن حريًزا مل يرِو عن أيب عبد   
اهلل إّل حديًثا أو حديثني ل يمكن تصديقها، بعد ما ثبت بطرق صحيحة، روايات كثرية تبلغ 

)5))( مورًدا«. معجم رجال احلديث: 5/)3)، الرقم: 645).
ولكن الذي يؤّيد مقالة يونس أنموذج شاهدناها خالل مراجعتنا إىل كتب األخبار. فإليك هذه   

الشواهد:
 :يف قول اهلل أ. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل 
اإلذاعة،  والّسّيئة:  الّتقّية،  احلسنة:  قال:   ]34 ]فصلت:  ييَِّئُة﴾  السَّ َواَل  اْلَحَسنَُة  َتْسَتِوي  ﴿َواَل 
الّتقّية،  اّلتي هي أحسن  قال:  الّسّيئة،  َأْحَسُن﴾ ]فصلت: 34[  ِهَي  بِالَّتِي  وقوله: ﴿اْدَفْع 

ُه َولِيٌّ َحِميٌم﴾ ]فصلت: 34[. الكايف: )/8))، ح6.= ﴿َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ
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=ورواه يف الختصاص عن حريز عن أيب عبد اهلل. الختصاص: 5).
ب. عيّل بن إبراهيم عن أبيه وحمّمد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان مجيًعا عن مّحاد عن حريز 
عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل أّنه قال: كّلام غلب املاء ريح اجليفة فتوّضأ من املاء وارشب 

وإذا تغرّي املاء وتغرّي الّطعم فال تتوّضأ ول ترشب. الكايف: 4/3، ح3.
ويف التهذيب هكذا: »مّحاد بن عيسى عن حريز بن عبد اهلل عن أيب عبد اهلل«. الستبصار: 

)/))، ح)، هتذيب األحكام: )/7))-6))، ح8.
ج. حمّمد بن إسامعيل عن الفضل بن شاذان عن مّحاد بن عيسى عن حريز عّمن أخبه عن أيب 
عبد اهلل قال: »إذا كنت يف صالة الفريضة فرأيت غالًما لك قد أبق أو غرياًم لك عليه مال 
أو حّيًة تتخّوفها عىل نفسك فاقطع الّصالة واتبع غالمك أو غريمك واقتل احلّية«. الكايف: 

367/3، ح5، هتذيب األحكام: )/)33، ح7)).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن أيب عبد اهلل. من ل حيرضه الفقيه: )/368-369، 

ح073).
 د. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد بن عيسى عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل قال: 

ل يرمتس املحرم يف املاء. الكايف: 353/4، ح).
والشيخ رواه عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد اهلل. هتذيب األحكام: 307/5، ح47.

هـ. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل  قال: ل يمّس 
ذلك  من  ابتيل بشء  فمن  طّيبة  بريح  ول  به  يتلّذذ  ول  الّرحيان  ول  الّطيب  من  شيًئا  املحرم 

فليتصّدق بقدر ما صنع قدر سعته. الكايف: 353/4، ح).
والشيخ رواه عن عبد الّرمحن عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد اهلل. الستبصار: )/78)، 

ح)، هتذيب األحكام: 97/5)، ح5.
و. عيّل عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل قال: مّر رسول اهلل عىل 
كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو حمرم، فقال له: أتؤذيك هواّمك؟ فقال: نعم، 
فأنزلت هذه اآلية: ﴿َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريًضا َأْو بِِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو 
ُنُسٍك﴾ ]البقرة: 96)[، فأمره رسول اهلل أن حيلق وجعل الّصيام ثالثة أّيام والّصدقة عىل 
سّتة مساكني لكّل مسكني مّدين والنّسك شاًة. قال أبو عبد اهلل: »وكّل يشء من القرآن أو 
فصاحبه باخليار خيتار ما شاء وكّل يشء من القرآن فمن مل جيد كذا فعليه كذا فاألوىل اخليار«. 

الكايف: 358/4، ح).=
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=والشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الّرمحن عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد 
اهلل. الستبصار: )/95)، ح)، هتذيب األحكام: 333/5، ح60

ز. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب جعفر يف حمرم قّلم ظفًرا 
أكّف،  ثالثة  قال:  ثالثًة؟  قلت:  قال: كّفني،  قال: ظفرين؟  بكّف من طعام،  »يتصّدق  قال: 
قلت: أربعًة؟ قال: أربعة أكّف، قلت: مخسًة، قال: عليه دم هيريقه، فإن قّص عرشًة أو أكثر من 

ذلك فليس عليه إّل دم هيريقه«. الكايف: 360/4، ح4.
والشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الّرمحن عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد 

اهلل. هتذيب األحكام: 5/)33، ح56.
ح. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد بن عيسى عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل قال: 
ترّده.  فال  يرّدك  مل  فإن  فليقتله  وغريها  واحلّيات  الّسباع  من  نفسه  عىل  املحِرم  خاف  ما  كلُّ 

الكايف: 363/4، ح).
وكذا رواه الشيخ بإسناده عن عيّل بن الّسندّي عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد 

اهلل. هتذيب األحكام: 465/5، ح)7).
والشيخ رواه بإسناده عن احلسني بن سعيد عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد اهلل. هتذيب 

األحكام: 365/5، ح85).
ط. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل قال: »ل بأس 
بأن يصيد املحِرم الّسمك ويأكل ماحله وطرّيه ويتزّود، وقال: ﴿ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه 
يف  يكون  طري  كّل  بينهام  ما  وفصل  يأكلون  اّلذي  ماحله  قال:   ،]96 ]المائدة:  َلُكْم﴾  َمَتاًعا 
الّب  الّب يكون يف  الّب وما كان من صيد  الّب فهو من صيد  الّب ويفرخ يف  اآلجام يبيض يف 

ويبيض يف البحر ويفرخ يف البحر فهو من صيد البحر«. الكايف: 4/)39، ح).
والشيخ رواه بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الّرمحن عن مّحاد عن حريز عن أيب عبد 

اهلل. هتذيب األحكام: 365/5، ح83).
ي. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن مّحاد عن حريز عّمن أخبه عن أيب عبد اهلل يف حمِرم قتل جرادًة 

قال: »يطعم مترًة والّتمرة خري من جرادة«. الكايف: 393/4، ح4.
 .الشيخ رواه بإسناده عن احلسني بن سعيد عن مّحاد عن حريز عن زرارة عن أيب عبد اهلل

الستبصار: )/07)، ح)، هتذيب األحكام: 364/5-363، ح78).=
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يا. روى أبان عن حريز عن أيب عبد اهلل يف رجل استعار ثوًبا ثّم عمد إليه فرهنه فجاء أهل 
املتاع إىل متاعهم فقال: يأخذون متاعهم. من ل حيرضه الفقيه: )3/30، ح4085.

عبد  أيب  عن  حذيفة  عن  أبان  عن  فضالة  عن  سعيد  بن  احلسني  عن  بإسناده  رواه  والشيخ 
اهلل. هتذيب األحكام: 84/7)، ح3).

يب. عيّل بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أيب عمري عن سليم الفّراء عن حريز عن أيب عبد اهلل يف 
الرجل حيّل فرج جاريته ألخيه، فقال: ل بأس بذلك. قلت: فإّنه أولدها؟ قال: يضّم إليه ولده 
ويرّد اجلارية إىل صاحبها. قلت: فإّنه مل يأذن له يف ذلك، قال: إّنه قد حّلله منها فهو ل يأمن أن 

يكون ذلك. الكايف: 469/5، ح5.
ورواه الكلينّي مّرة أخرى عن علـّي عن أبيه عن ابن أيب عمري عن سليم عن حريز عن زرارة 

قال: قلت أليب جعفر. الكايف: 469/5، ح6.
ح6،   ،(39/3 الستبصار:  األخري.  باإلسناد  إّل  الكلينّي  عن  اخلب  هذا  ينقل  مل  والشيخ 

هتذيب األحكام: 47/7)، ح5).
ورواه الصدوق بإسناده عن سليامن الفّراء عن حريز عن زرارة قال: قلُت أليب جعفر. من 

ل حيرضه الفقيه: 456/3، ح4578.
يج. روی العيايّش عن حريز عن أيب عبد اهلل قال: سئل عن سباع الطري، احلديث. تفسري 

العيايّش: )/)38، ح8)).
ولكن رواه الشيخ عن حريز عن حمّمد بن مسلم عن أيب جعفر. الستبصار: 74/4، ح8، 

هتذيب األحكام: 9/)4، ح76).
هذا، ولكن هنا ما يوهم رواية حريز عن أيب عبد اهلل مبارشة. وهذه عىل ثلثة أقسام:

»1. ما هي بصيغة »قال حريز: قلت أليب عبد اهلل
أ. حريز عن أيب عبد اهلل قال: قلت: من الذي أجب عليه ويلزمني نفقته قال الوالدان والولد 

والزوجة. هتذيب األحكام: 93/6)، ح9)، الكايف: 3/4)، ح3.
ب. حريز قال: »قلت أليب عبد اهلل: ُجعلت فداك، ما أقّل بقاءكم أهل البيت وأقرب آجالكم 

بعضها من بعض«. الكايف: )/83).
ج. حريز قال: »قلُت أليب عبد اهلل: اجلنب يدهن ثّم يغتسل؟ قال: ل«. الكايف: 3/)5، ح6، 

هتذيب األحكام: )/9))، ح46، الستبصار: )/7))، ح8.=
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د. حريز قال: »أخبين أبو عبد اهلل قال: املّيت يبدأ بفرجه ثّم يوّضأ وضوء الصالة«. هتذيب 
األحكام: )/)30، ح47.

هذه الصيغة ل تدّل عىل الرواية مبارشة؛ جلواز كون املقاولة بالكتابة. لحظ: هذه األخبار فقد 
مجع فيها هذه الصيغة مع املكاتبة.

أ. عيّل بن مهزيار قال: »قلت: روى بعض مواليك عن آبائك أّن كّل وقف إىل وقت معلوم 
فهو واجب عىل الورثة وكّل وقف إىل غري وقت معلوم جهل جمهول باطل مردود عىل الورثة 

وأنت أعلم بقول آبائك، فكتب: هو عندي كذا«. الكايف: 36/7، ح).
ب. أمحد بن حمّمد بن عيسى عن عيّل بن أمحد عن عبد اهلل بن حمّمد قال: »قلت له: إّن بعض 
ويقول  حينث  مل  أو  حنث  الكّفارة  عليه  وجبت  بالّظهار  تكّلم  إذا  الّرجل  أّن  يزعم  مواليك 
الكّفارة  أّن  يزعم  وبعضهم  لكالمه  عقوبًة  الكّفارة  جعلت  وإّنــام  بالّظهار،  كالمه   حنثه 

وإّل  الكّفارة  عليه  وجبت  حنث  فإن  عليه  حلف  ــذي  اّل الــشء  يف  حينث  حّتى  تلزم   ل 
 فال كّفارة عليه، فكتب: ل جتب الكّفارة حّتى جيب احلنث«. هتذيب األحكام: 8/))، 

ح03).
ج. أمحد بن حمّمد بن عيسى عن عيّل بن أمحد عن عبد اهلل بن حمّمد قال: »قلت له: روي عن أيب 
نة وتبني منه بواحدة وتزّوج زوًجا غريه  عبد اهلل يف الّرجل يطّلق امرأته عىل الكتاب والسُّ
فيموت عنها أو يطّلقها فرتجع إىل زوجها األّول أّنا تكون عنده عىل تطليقتني وواحدة قد 

مضت، فكتب: صدقوا«. هتذيب األحكام: 8/)3، ح6).
د. عيّل بن مهزيار قال: »قلُت أليب احلسن رجل جعل عىل نفسه نذًرا إن قىض اهلل حاجته 
أن يتصّدق يف مسجده بألف درهم نذرًا... فكتب: إليه قد وضع اهلل الّصيام يف هذه األّيام 

كّلها ويصوم يوًما بدل يوم إن شاء اهلل تعاىل«. هتذيب األحكام: 305/8، ح))
هـ. حمّمد بن احلسن األشعرّي قال: »قلت أليب احلسن جعلت فداك إيّن سألت أصحابنا عاّم 
أريد أن أسألك فلم أجد عندهم جواًبا وقِد اضطررت إىل مسألتك وإّن سعد بن سعد أوىص 
إيّل فأوىص يف وصّيته حّجوا عنّي مبهاًم ومل يفرّس فكيف أصنع؟ قال يأتيك جوايب يف كتابك، 

فكتب: حيّج ما دام له مال حيمله«. هتذيب األحكام: 6/9))، ح38.
.»2. ما هي بصيغة »حريز قال: سألت أبا عبد اهلل

أ. عيّل بن رئاب عن حريز قال: سألُت أبا عبد اهلل عن رجل أعطى رجاًل حّجة حيّج هبا عنه. 
الكايف: 307/4، ح)، هتذيب األحكام: 5/5)4، ح)9.=
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=ورواه الصدوق بإسناده عن احلسن بن حمبوب عن عيّل بن رئاب عن أيب عبد اهلل. من 
ل حيرضه الفقيه: )/4)4، ح873).

أبا عبد اهلل عن املحصن؟ قال: فقال: الذي يزين وعنده ما يغنيه«  ب. حريز قال: »سألُت 
الكايف: 78/7)، ح4، هتذيب األحكام:0)/))، ح7)، الستبصار: 04/4)، ح).

فدفعه  الوايل  إىل  فرفع  عمًدا  رجاًل  قتل  رجل  عن  »سألته  قال:   اهلل عبد  أيب  عن  حريز  ج. 
الوايل إىل أولياء املقتول ليقتلوه فوثب عليهم«. الكايف: 86/7)، ح)، من ل حيرضه الفقيه: 

09/4)، ح08)5، هتذيب األحكام: 0)/3))، ح8.
د. حريز عن أيب عبد اهلل قال: »سألته عن ابن املغصوبة يفرتي عليه الرجل فيقول له: يا ابن 
الفاعلة، فقال: أرى عليه احلّد ثامنني جلدة ويتوب إىل اهلل ممّا قال«. الكايف: 06/7)، ح9، 

من ل حيرضه الفقيه: 55/4، ح5086، هتذيب األحكام: 0)/67، ح4).
هـ. حريز عن أيب عبد اهلل  قال: »سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه؟ قال: فقال: نعم إذا 

كان ل يستطيع«. هتذيب األحكام: 3/5))، ح74، الستبصار: )/5))، ح4.
و. حريز قال: »سألُت أبا عبد اهلل عن حمرم غطَّى رأسه ناسيًّا؟ قال: يلقي القناع عن رأسه 

ويلبِّي ول يشء عليه«. هتذيب األحكام: 307/5، ح48، الستبصار: )/84)، ح).
ليس  فقال:  املحّل؟  منه  يأكل  صيًدا  أصاب  حمرم  عن   اهلل عبد  أبا  »سألُت  قال:  حريز  ز. 
الستبصار:  املحِرم«. هتذيب األحكام: 375/5، ح9))،  الفداء عىل  إّنام  املحّل يشء  عىل 

)/5))، ح5.
أو  أفضل  هبا  جاور  ممّن  مّكة  أهل  بغري  الطواف  عن   اهلل عبد  أبا  »سألت  قال:  حريز  ح. 

الصالة«. هتذيب األحكام: 446/5، ح)0).
فمن إجابتنا عن الصيغة السابقة يعلم اجلواب عن هذه الصيغة، فإّنا ل تدّل عىل النقل مبارشة 

جلواز كون السؤال باملكاتبة كام يف هذه املوارد:
احلسن بن حمبوب قال: »سألت أبا احلسن عن اجلّص يوقد عليه بالعذرة وعظام املوتى  أ. 
هتذيب  طّهراه«.  قد  والنّار  املاء  إّن  بخّطه:  إيّل  فكتب  عليه؟  أيسجد  املسجد  به  وجيّصص 

األحكام: )/304، ح83.
ب. عيّل بن مهزيار قال: »سألت أبا احلسن املقام أفضل بمّكة أو اخلروج إىل بعض األمصار؟ 

فكتب: املقام عند بيت اهلل أفضل«. هتذيب األحكام: 476/5، ح7)3.=
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ج. احلسن بن راشد قال: »سألت العسكرّي عن رجل أوىص بثلثه بعد موته، فقال: ثلثي 
 بعد مويت بني موايّل وموليايت وألبيه موال يدخلون موايل أبيه يف وصّيته بام يسّمون يف مواليه أم 

ل يدخلون؟ فكتب: ل يدخلون«. هتذيب األحكام: 5/9))، ح6).
د. حمّمد بن عمر الّساباطّي قال: »سألُت أبا جعفر عن رجل أوىص إيّل وأمرين أن أعطي عامًّ 

له يف كلِّ سنٍة شيًئا فامت العّم فكتب أعطه ورثته«. هتذيب األحكام: 9/)3)، ح).
هـ. أمحد بن زياد قال: »سألُت أبا احلسن عن الّرجل حترضه الوفاة وله مماليك خلاّصة نفسه 
ومماليك يف الرّشكة مع رجل آخر فيويص يف وصّيته مماليكي أحرار ما خال مماليكي اّلذين يف 
الرّشكة؟ فكتب: يقّومون عليه إن كان ماله حيتمل ثّم هم أحرار«. من ل حيرضه الفقيه: 

3/4))، ح5497.
3. ما هي بصيغة تدّل عىل سامعه مبارشة.

سجستان  أهل  من  قوم  عليه  فدخل   اهلل عبد  أيب  عند  »كنت  قــال:  اهلل  عبد  بن  حريز   أ. 
فسألوه عن الدراهم املحمول عليها؟ فقال: ل بأس إذا كان جواًزا ملرص«. الكايف: 53/5)، 

ح3.
ب. حريز عن أيب عبد اهلل قال: »سمعته يقول: رفع إىل أمري املؤمنني رجل مؤمن اشرتى 
أرًضا من أرايض اخلراج، فقال أمري املؤمنني له: ما لنا وعليه ما علينا مسلاًم كان أو كافًرا له 

ما ألهل اهلل وعليه ما عليهم«. هتذيب األحكام: 47/4)، ح33.
ج. احلسن بن حمبوب عن حريز قال: »سمعت أبا عبد اهلل يقول: اّتقوا اهلل وصونوا دينكم 

بالورع وقووه بالتقّية والستغناء... إلخ«. هتذيب األحكام: 330/6، ح35.
بن  حديد  عن  حمبوب  بن  احلسن  عن  حمّمد  بن  أمحد  عن  حييى  بن  »حمّمد  الكايف:  يف  ولكّن 
 حكيم، قال: سمعت أبا عبد اهلل يقول: اّتقوا اهلل وصونوا دينكم بالورع«. الكايف: )/76، 

ح).
 عّدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن حمبوب عن حديد قال: »سمعُت أبا عبد اهلل

يقول: اّتقوا اهلل وصونوا دينكم بالورع الخ«. الكايف: 05/5)، ح3.
وهكذا يف ثواب األعامل: 46)، األمايل للمفيد: 99-00)، ح).

منّا  امرأة  قال: »سألتني  بن جرير عن حريز  بن احلكم عن إسحاق  بن حمّمد عن عيّل  د. أمحد 
 أن أدخلها عىل أيب عبد اهلل فاستأذنت هلا فأذن هلا فدخلُت ومعها مولة هلا فقالت له:= 



4(6

]5/360[ ُحـْمران بن أعني الشيبايّن)1(

مولی كويّف)))، تابعّي)3)، مشكور.

وروى)4) الكّشّ عن حمّمد بن احلسن، عن أّيوب بن نوح، عن سعيد العّطار، عن 
يف  شيعتنا  من  أنت  له:  قال  أّنه   جعفر أيب  عن  أعني،  بن  مُحْران  عن  الزّيات،  محزة 

الدنيا، واآلخرة)5)و)6).

األحكام: )/)5)،  أّيام حيضها«. هتذيب  فتجوز  املرأة حتيض  تقول يف  ما  اهلل  عبد  أبا   =يا 
ح3.

الكايف: »عّدة من أصحابنا عن أمحد بن حمّمد عن عيّل بن احلكم عن إسحاق بن  ولكن يف 
منتهى  الكايف: 3/)9، ح3. ونحوه يف اخلالف: )/)3)،  منّا«.  امرأة  قال: سألتني  جرير 

املطلب: )/96).
ألّن  تأّمل؛  أيًضا  األولی  الرواية  يف  بل  الروايتني.  إّل   اهلل عبد  أيب  عن  سامعه  يثبت  فلم 
الشيخ رواه مع اختالف يسري، بإسناده عن احلسني بن سعيد عن ابن أيب عمري، عن شعيب، 
عن حريز، عن حمّمد بن مسلم. الستبصار: 96/3، ح)، هتذيب األحكام: 08/7)، ح68. 
إّل أّن فيه: »قال سألته عن الدراهم املحمول« وهذا ل يناسب مع »قوم من أهل سجستان 

سألوه«.
نعم، العتبار ليس يف التحديث املبارشّي فقط، بل التحديث املكاتبّي أيًضا ُمعتب.

))) البهائّي: »أورده علامء العاّمة ونسبوه إلی الرفض«. لحظ: ميزان العتدال: )/588، الرقم: 
544)، هتذيب التهذيب: 3/))، الرقم: )3.

))) )هـ(: »كوفـّي«. )عة(: »كوفـّي، مولی«.
)3) البهائّي: »إّنام حكم- طاب ثراه- بأّن محران بن أعني تابعّي؛ ألّنه روی عن أيب الطفيل وهو 
آخر من مات من الصحابة. ووجدت يف بعض كتب الرجال أّن محزة القارئ قرأ علی محران بن 

أعني«.
)4) )س، عش( مل يرد: »و«.

)5) الشهيد: »سعيد العّطار جمهول، ومع ذلك فهي شهادة لنفسه«.
: )46، الرقم: )88، وروی هذا املضمون يف موضٍع آخر عن محدويه، عن حمّمد=   )6) رجال الكّشّ
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أّنه من حوارّيي حمّمد بن عيّل وجعفر بن حمّمد، وقد سبق يف ذكر)))  وروى 
حجر بن زائدة.

وقال عيّل بن أمحد))) العقيقّي: إّنه عارف.

وروى ابن ُعْقدة، عن جعفر بن عبد اهلل، قال: حّدثنا حسن بن عيّل، قال: حّدثني 
عبد اهلل بن ُبَكرْي، عن زرارة، عن شهاب بن عبد رّبه، قال: جرى ذكر مُحْران عند أيب عبد 

اهلل، فقال: مات واهلل مؤمنًا)3).

]6/361[ حجاج بن رفاعة

أبو رفاعة، وقيل: أبو عيّل، اخلَّشاب، كويّف.

.(4(روى عن أيب عبد اهلل

 ،(76 : =ابن عيسى، عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن حجر بن زائدة. رجال الكّشّ
الرقم: 303.

ورواه يف الختصاص عن ابن أيب عمري، عن هشام بن احلكم، عن حجر بن زائدة، عن محران   
ابن أعني. الختصاص: 96).

وكذا عن حمّمد بن احلسن البنايّن وعثامن بن حامد قال: »حّدثنا حمّمد بن يزداد، عن حمّمد بن   
احلسني، عن احلّجال، عن العالء بن رزين القالء، عن أيب خالد األخرس، قال: قال محران بن 

: 77)-78)، الرقم: 307. أعني«. رجال الكّشّ
))) )ب( مل ترد: »ذكر«.

))) )حج(: »حمّمد!«
)3) الشهيد : »هذه الطرق كّلها ضعيفة ل تصلح متمّسًكا للمدح، فضاًل عن غريه«.

 ،395/( ح3)،   ،(55/( األحكام:  هتذيب  ح)،   ،(5/7 ح)،   ،78/6 الكايف:  لحظ:   (4(
ح50، 55/5)، ح39، 63/8، ح6))، 03/9)، ح7.
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ثقة ثقة)))، ذكره أبو العّباس))).

ا بن ُمَبرش ]7/362[ ُحَبْيش وقيل: حبش مكرّبً

، أبو عبد اهلل، كان من أصحابنا، وروى من أحاديث العاّمة،  أخو جعفر بن ُمَبرشِّ
وأكثر)3).

]8/363[ َحّسان بن ِمْهران اجلاّمل)4(

موىل بني كاهل، من بني أسد، وقيل: موىل لغني.

أخو صفوان)5).

))) )عة( مل ترد: »ثقة«. وهو موافق ملا يف املصدر، إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع النسخ التي بأيدينا. 
ولحظ: كالم الشهيد أيًضا.

الشهيد: »تكرير توثيقه مّرتني مل يذكره أحد من أصحاب الرجال غري املصنّف، واملعلوم   
يقبل  ما  األبواب، ويزيد عليه  النجاشـّي يف مجيع  لفظ  كتابه  ينقل يف  أن  املصنِّف  من طريقة 
عىل  اقترص  أّنه  غري  احلّجاج،  يف  املصنِّف  ذكره  ما  مجيع  بعينه  هنا  النجاشـّي  ولفظ  الزيادة. 
الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  طاووس.  ابن  السّيد  بخطِّ  والنسخة  واحدة.  مّرة  توثيقه 

 .373
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 373.

-4(5/5 الكامل:  هتذيب  وانظر:   ،379 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  من  مأخوذ  املتن  يف  ما   (3(
7)4، الرقم: 0))). تاريخ بغداد: 66/8)، الرقم: 4369، ولحظ أيًضا: تاريخ اإلسالم: 

.(03/(9
الكايف: )/45)، ح8، )/398، ح5،  اجلّمـال(.  بـ)حّسان  األسانيد  يعّب عنه يف بعض  قد   (4(

566/4، ح). 
)5) الشهيد: »هذا لفظ النجاشـّي، وحاصله: أّن حّسان بن ِمْهران رجل واحد.

الغنوّي.  ِمْهران  بن  وحّسان  اجلاّمل  ِمْهران  بن  حّسان  رجالن:  أّنام  للشيخ  الرجال  كتاب  ويف   
ا، فتأّمل«.  ا كاهليًّا، والثاين موىل غنويًّ وتبعه ابن داوود وجعل األّول أسديًّ
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.(((روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن

ثقة ثقة)))، أصّح من صفوان، وأوجه)3).

]9/364[ حديد بن حكيم، أبو عّل، األزدّي، املدائنّي

ثقٌة، وجٌه، متكلِّم.

الكايف: 56/4)، ح)، 563/4، ح)، 566/4، ح)،  الصادق يف:  ))) لحظ: روايته عن 
نعثر علی روايته عن  هتذيب األحكام: )/)7)، ح)))، اخلصال: )/9)5، ح8. ولكن مل 

 .الكاظم
))) الشهيد: »تكرير )ثقة( مّرتني مل يذكره أحد غري املصنِّف«.

أقول: بل يف رجال النجاشـّي كذلك. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )38.   
)3) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )38.

ثّم إّن الشيخ قال يف رجاله يف أصحاب الصادق: »حّسان بن مهران اجلاّمل الكويّف«. رجال   
الطويّس، الرقم: 0)4).

وقال فيه أيًضا: »حّسان بن مهران الغنوّي الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: ))4).  
وقال البقّي من أصحاب الصادق: »حّسان بن مهران كوفـّي«. رجال البقّي: 7).  

وقال فيه أيضًا: »حّسان اجلاّمل«. رجال البقّي: 7).  
قال السّيد اخلوئّي: »مقتىض ما ذكره الشيخ أّن حّسان بن مهران الغنوّي غري سابقه ]حّسان بن   
مهران اجلاّمل[. وظاهر كالم النجاشـّي احّتادمها، فإّن األسدّي هو الذي قيل أّنه غنوّي، ولكن 
رصيح البقّي أّن حّسان اجلاّمل غري حّسان بن مهران الكويّف، فإّنه ذكرمها مع ذكر حسان املعّلم 
بينهام، إًذا فالغنوّي غري اجلامل، ثّم إّنه عىل فرض تعّددمها فإن كان الواقع يف السند، هو حّسان 
اجلاّمل، فاملراد به هو الثقة؛ لشتهاره هبذا الوصف، ولذا عّب الشيخ عنه يف طريقه إىل حسان بن 
مهران اجلاّمل بحسان اجلامل، وكذلك احلال إذا كان الواقع يف السند حسان بن مهران من دون 
توصيف، فيام إذا كان الراوي عنه عيّل بن النعامن، فإّنك قد عرفت من النجاشـّي والشيخ أّنه 
الراوي لكتابه، بل األمر كذلك فيام إذا كان الراوي عنه غري عيّل بن النعامن، وذلك فإّن اجلاّمل 
هو املعروف املشهور الذي روى كتابه عّدة من أصحابنا، عىل ما عرفت من النجاشـّي، والغنوّي 
مل تثبت له ول رواية واحدة، وعليه فال يبقى أثر للبحث عن الحّتاد، وعدمه«. معجم رجال 

احلديث: 50/5)، الرقم: 664). 
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روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن))) و))).

]10/365[ حيان- بالياء املنّقطة حتتها نقطتان- بن عّل الَعنَزّي)3)

.روى عن أيب عبد اهلل

ثقٌة)4).

الكايف:  ح)،   ،348/( الكايف:  ح)،   ،76/( الكايف:  يف:   الصادق عن  روايته  لحظ:   (((
)/349، ح9، الكايف: )/673، ح6، الكايف: 37/4، ح)، الكايف: 99/5)، ح).

وأّما روايته عن أيب احلسن فلم نعثر عليها.   
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 385.

)3) )م، س، ش(: »العبّي«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
النجاشـّي،  الَعنَزّي. لحظ: رجال  بن عيّل  مندل  أخيه  النجاشـّي يف  ممّا ذكره  مقتبس  )4) هذا 

الرقم: )3)).



 
يف اخلاء

وفيه بابان
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الباب الأّول: خالد

)أحد عرش رجًل(

]1/366[ خالد بن أيب ُدجاَنة، بالدال غري املعجمة املضمومة، واجليم والنون بعد 
األلف.

من أصحاب أمري املؤمنني، بدرّي))).

نقطتان،  حتتها  املنّقطة  الياء  قبل  والــراء  باجليم  َجِرير)))-  بن  خالد   ]2/367[
وبعدها)3)- الَبَجلـّي

روى الكّشّ عن حمّمد بن مسعود، قال: »سألت عيّل بن احلسن عن خالد بن جرير 
الذي يروي عنه احلسن بن حمبوب؟ فقال: كان من بجيلة، وكان صاحلًا«)4).

سلمة  أيب  عن  منصور،  عن  صــفــوان،  عن  أّيـــوب،  بن  أمحــد  بن  جعفر  وعــن 
ذكر  ــّم  ث عنده  ــا  وأن  اهلل عبد  أيب  عــىل  الَبَجلـّي  خالد  ــل  »دخ ــال:  ق  اجلــــاّمل)5) 

))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )55، انظر: أسد الغابة: )/79.
))) الشهيد: »يف كتاب الشيخ: خالد بن يزيد بن جرير«. ويف كتاب ابن داوود: »خالد بن جرير 

ابن يزيد بن جرير«. فالشيخ إّما ترك جريًرا يف األّول، أو زاد: يزيد. 
)3) )عة( زيادة: »راء«.

: 346، الرقم: )64. )4) رجال الكّشّ
)5) )ش(: »احلاّمل«.
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ما يدّل عىل إيامنه«)))و))).
]3/368[ خالد بن زيد)3(

أبو أّيوب، األنصارّي)4)، مشكور)5).
]4/369[ خالد احلوار)6(

))) الشهيد: »هذا احلديث مع عدم دللته عىل توثيق ول مدح يدخله يف احلسن سنده جمهول 
مضطرب، فإّن الشيخ يف اختياره رجال الكّشّ رواه مثل ما ذكره املصنّف، ويف كتاب الكّشّ 
الضطراب  هذا  ومثل  اجلاّمل.  َسَلمة  أيب  عن  بشري،  بن  جعفر  عن  أمحد،  بن  جعفر  عن  رواه 

واجلهالة بحال الراوي ل يفيد فائدة«.
: ))4، الرقم: 796. والسند فيه هكذا: »جعفر بن أمحد، عن جعفر بن بشري،  ))) رجال الكّشّ
 ،4(0 : عن أيب سلمة اجلاّمل«. وأما السند الذي ذكره العاّلمة فللخب السابق. رجال الكّشّ

الرقم: 795.
)3) )س ل(: »يزيد«. وما يف املتن موافق ملا يف رجال البقّي: )، رجال الطوسـّي، الرقم: 3))، 

.547
)4) الشهيد: يف اإلكامل: »شهد بدًرا والعقبة واملشاهد كّلها مع رسول اهلل، نزل عليه رسول 
اهلل حني قدم املدينة شهًرا حّتى بنيْت مساكنه ومسجده. مات بأرض الروم غازًيا سنة مخسني. 

وقيل: إحدى ومخسني. وقيل: اثنتني ومخسني، وقبه بقسطنطنّية«. 
أّيوب خالد بن زيد األنصارّي  الفضل بن شاذان عن أيب  : »سئل  الكّشّ قال  )5) هذا، ولكن 
وقتاله مع معاوية املرشكني؟ فقال: كان ذلك منه قّلة فقه وغفلًة، ظّن أّنه إّنام يعمل عماًل لنفسه 
أو مل يكن«. رجال  الرّشك وليس عليه من معاوية يشء كان معه  به  به اإلسالم ويوهي  يقّوي 

: 38، الرقم: 77. الكّشّ
قال السّيد اخلوئّي: »اعرتاض الفضل عىل أيب أّيوب يف غري حمّله، فإّن قتال املرشكني، مع خلفاء   
اجلور، إذا كان بإذن خاّص أو عاّم من اإلمام ل بأس به، بل هو موجب لألجر والثواب، فقد 
قاتل الكّفار مع من هو رّش من معاوية، من هو خري من أيب أيوب وأجّل وأرفع مقاًما«. معجم 

رجال احلديث: 6/8).
)6) )هـ، م(: »اجلوار«. )عة(: »اجلوان«.

الشهيد: »يف كتاب ابن داوود: )خالد بن نجيح اجلّوان، باجليم والنون، بّياع اجلَون(. وكذا=   
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أبا  خيدمان  وخالد  نشيط  كان  موسى:  بن  احلسن  قال  محدويه،  عن  الكّشّ  روى 
إبراهيم، عن نشيط، عن خالد اجلوان)))  بن  قال: فذكر احلسن عن حييى   ،احلسن
قال: لـاّم اختلف الناس يف أمر أيب احلسن قلت خلالد: أما ترى ما قد وقعنا فيه من 
اختالف الناس؟ فقال يل خالد: قال يل أبو احلسن: عهدي إىل ابني عيّل أكب ولدي 

وخريهم، وأفضلهم))).

وهذا احلديث ل يدّل رصحًيا عىل عقيدة الرجلني، لكنّه يؤنس بحال خالد)3).

]5/370[ خالد بن سعيد

أبو سعيد القاّمط، كويّف.

.(4(ثقة، روى عن الصادق

ويف كتاب الكّشّ قال محدويه: »اسم أيب خالد القاّمط: يزيد«)5).

=يف اإليضاح للمصنِّف، والظاهر أّن ما وقع هنا سهو. ويف كتاب الشيخ: اجلواز، ضبطه بالزاي 
الشتباه،  إيضاح  لحظ:  أيًضا«.  الراء  فيه  ويمكن  الوهم.  فوقع  النون  أصله  ولعّل  املعجمة، 
وفيه:   ،(49( الرقم:  الطويّس،  رجال   ،547 الرقم:   ،(39 داوود:  ابن  رجال   ،(47 الرقم 
اجلوان. ومثله يف رجال البقّي: )3، من ل حيرضه الفقيه: 454/4. كام قد ورد بعنوان خالد 
ابن نجيح اجلوار ]اجلواز[. بصائر الدرجات: )/)4)، ح4)-5). وكذا بعنوان خالد اجلوار 

]اجلواز[. بصائر الدرجات: )/6))، ح7.
))) )هـ، م(: »اجلوار«. )عة(: »اجلوان«.

: 453، الرقم: 855. وفيه: »خالد اجلواز«. ))) رجال الكّشّ
)3) الشهيد: »ل وجه لذكر هذا الرجل يف هذا القسم أصاًل، كام ل خيفى«.

)4) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 387.
الشهيد: »ما ذكره املصنِّف من النسبة والتوثيق للنجايّش«.   

: ))4، ذيل الرقم: 774. )5) رجال الكّشّ
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وقال الشيخ الطويّس: »خالد بن يزيد يكنّى أبا خالد القاّمط«))).

ا، فظهر عليه، فأعجب الصادق ذلك)3). قيل))): إّنه ناظر زيديًّ

]6/371[ خالد بن زياد، بالزاي قبل الياء املنّقطة حتتها نقطتان)4)

وقيل: ابن باد)5) بغري زاي وعوض الياء باء منقطة حتتها نقطة واحدة القالنسـّي.

))) رجال الطوسـّي، الرقم: 557).
عنوانني  هلام  وعقدوا  اثنني،  جعلومها  منهم  كثري  بل  التعّدد،  فيهام  »واحتمل   :اخلراسايّن  
بـ)أيب  يكنّيان:  وكالمها  قاّمطان  كالمها  سعيد(  بن  و)خالد  يزيد(  بن  )خالد  أّن   واعتقدوا 

خالد(«. 
))) )ت، م، هـ، ع(: »وقال«.

: ))4، الرقم: 774. )3) رجال الكّشّ
ا«. الشهيد: »يف طريقه حمّمد بن مجهور العّمّي، وهو ضعيف جدًّ  

املحاسن: )/68، ح33)،  القالنسـّي(. لحظ:  بعنوان: )خالد  األسانيد  قد وقع يف بعض   (4(
)/70-)7، ح)4)-)4)، الكايف: )/650، ح))، 4/)5)، ح)، 505/5، ح5، كامل 

الزيارات: 9)، ح7، )3، ح5). وكذا بعنوان: )خالد القالنيّس(. الكايف: 586/4، ح). 
)5) الشهيد: »يف اإليضاح: بن ماّد، بامليم أّوًل والدال املشّددة آخًرا. ويف كتاب السّيد: ابن زياد، 
نقاًل عن النجاشـّي. وكذلك يف كتاب الشيخ الطويّس، كام ذكره املصنِّف هنا. و ابن داوود 
اختار امليم، كام يف اإليضاح، ونقل عن الشيخ ما يوافقه، وليس كذلك«. لحظ: إيضاح الشتباه، 
رجال   ،546 الرقم:   ،(38 داوود:  ابن  رجال   ،388 الرقم:  النجاشـّي،  رجال   ،(45 الرقم 
الطويّس، الرقم: 558)، وفيه: )خالد بن ماد القالنيّس(، رجال الطويّس، الرقم: 486)، وفيه: 
»خالد ابن مازن القالنيّس«، رجال الطويّس، الرقم: 555)، وفيه: »خالد بن زياد القالنيّس«، 

ومثله يف رجال البقي: )3. ومل نعثر عليه يف التحرير الطاوويّس.
ثّم ذهب مجاعة إلی احّتاد اجلميع. لحظ: نقد الرجال: )/84)، الرقم: 765)، روضة املتقني:   

4)/)36، منتهى املقال: 3/)6)، الرقم: 048).
كويّف،  مولی  القالنيّس  خالد  منهام  كاًل  أّن   التسرتّي املحّقق  قال  ما  علی  الحّتاد  يف  والوجه   

وقرب )ماد( و)مازن( يف اخلّط. قاموس الرجال: 38/4)، الرقم: 580).=
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روى))) عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)))، ثقة)3).

]7/372[ خالد بن أيب)4( إسامعيل

، ثقٌة)5). كويفٌّ

]8/373[ خالد بن صبيح، بالصاد املهملة املفتوحة.

، ثقٌة. كويفٌّ

.(6(له كتاب عن أيب عبد اهلل

]9/374[ خالد بن يزيد- بالزاي- بن جبل

القالنيّس«. معجم  ماد  بن  مغاير خلالد  القالنيّس:  زياد  بن  اخلوئّي: »خالد  السّيد  قال  =ولكن   
رجال احلديث: 34/8، الرقم: 3))4.

))) )هـ، ش(: »يروي«.
))) لحظ: روايته عن الصادق يف: املحاسن: )/68، ح33)، )/70-)7، ح)4)ـ)4)، 
 ،3( ح7،   ،(9 الزيارات:  كامل  ح5،   ،505/5 ح)،   ،(5(/4 ح))،   ،650/( الكايف: 
ح680،   ،((8/( الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح3،   ،(94 ح)،   ،37 )للصدوق(:  األمايل  ح5)، 
هتذيب األحكام: 468/5، ح86)، وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها، ثّم إّنه وقع يف 

سند روايته عن أيب جعفر. هتذيب األحكام: 9/3)3، ح53. 
)3) الفقرة األخرية مأخوذة من رجال النجاشـّي، الرقم: 388.

)4) )عة( مل ترد: )أيب(. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)5) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )39.

ثّم إّنه قال السّيد التفريّش: »حيتمل أن يكون اسم أيب إسامعيل بكر بن األشعث، فيكون خالد   
هذا خالد بن بكر الواقع يف طريق بعض الروايات«. نقد الرجال: )/80)، الرقم: 746).

 الصادق أصحاب  من  هذا  كون  بعد  الحتامل  هلذا  جمال  »ل  التسرتّي:  املحّقق  قال  ولكن   
وبكر من أصحاب الكاظم«. قاموس الرجال: 97/4، الرقم: )53).

)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 393.
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.(((ثقٌة. روى عن موسى ، كويفٌّ

]10/375[ خالد بن يزيد، بالزاي))).

أبو يزيد الُعْكيّل. كويّف.

.(3(ثقة، روى عن الصادق

]11/376[ خالد بن عبد الرمحن

ثقة،  إّنه  نمري:  ابن  عن  حكيمة،  أيب  بن  اهلل  عبد  بن  حمّمد  عن  ُعْقدة  ابن  قال 
.(4 ثقة)

))) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 394.
))) )ح(: »بريد بالراء«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

)3) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 398.
)4) نقل ابن داوود ذلك عن رجال العقيقّي. رجال ابن داوود: 38)، الرقم: 545.

قال السّيد اخلوئّي: »أما توثيق ابن نمري فال أثر له مع أّنه مل يثبت فإّن حمّمد بن عبد اهلل بن أيب   
حكيمة جمهول. و أّما توثيق العقيقي فإن ثبت بنقل ابن داوود فال أثَر له أيًضا، فإّنه ضعيف فلم 
إّياه يف القسم األّول الكاشف عن اعتامدمها عليه وهذا أيًضا   يبَق إّل ِذكر العاّلمة وابن داوود 

ل أثَر له«. معجم رجال احلديث: 30/7
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الباب الثاين: يف الآحاد

)عرشة رجال(

بن  ]1/377[ خّوات- بتشديد الواو، والتاء املنّقطة فوقها نقطتان بعد األلف- 
ُجَبري، بضّم اجليم.

من أصحاب أمري املؤمنني، بدرّي))).

]2/378[ َخرْيان اخلادم

من أصحاب أيب احلسن الثالث، ثقة))).

]3/379[ ُخَزيمة- بضّم اخلاء وفتح الزاي- بن ثابت

من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني؛ قاله الفضل بن شاذان)3).

))) هذا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 549.
قال ابن حجر: »خوات بن جبري بن النعامن بن أمّية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف   
ابن مالك بن األوس األنصارّي، أبو عبد اهلل وأبو صالح، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق 
وغريمها يف البدرّيني وقالوا: إّنه أصابه يف ساقه حجر فرد من الصفراء ورضب له بسهمه وأجره. 

ذكره الواقدّي وغريه وقالوا: شهد ُأحًدا واملشاهد بعدها.
قال الواقدّي: عاش خوات إىل سنة أربعني فامت فيها وهو بن أربع وسبعني سنة باملدينة وكان   

ربعة من الرجال.
وقال املرزبايّن: مات سنة اثنتني وأربعني«. اإلصابة: )/)9)-93)، الرقم: 303).  

))) هذا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 5688.
: 38، الرقم: 78.= )3) رجال الكّشّ
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]4/380[ َخَلف بن َحـاّمد بن نارش)1( بن املسّيب)2(

كويّف.

قال النجايّش: »إّنه ثقة، سمع من موسى بن جعفر«)3) و)4).

أخرى،  وُينكر)6)  تارًة،  حديثه  ُيعرف)5)  خمتلط،  أمره  »إّن  الَغضائرّي:  ابن  وقال 
وجيوز)7) أن خيرج شاهًدا«)8) و)9).

=الشهيد: »يف اإلكامل: خزيمة شهد بدًرا مع رسول اهلل وجعل شهادته كشهادة رجلني،   
فكان ُيسّمى ذا الشهادتني. شهد صّفني مع عيّل وُقتِل يومئٍذ سنة سبع وثالثني«.

الشهادتني،  ذا  بدًرا مع رسول اهلل، وجعل شهادته بشهادة رجلني، يسّمی  البهائّي: »شهد   
وشهد صّفني مع عيّل، يف إكامل«.

))) )ت ل، حج، س، م، ع(: »يارس«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
 ))) وقع يف بعض األسانيد بعنوان: )خلف بن حـّمـاد الكوفـّي(. املحاسن: )/307، ح))، الكايف: 

3/)9، ح). وكذا بعنوان: )خلف بن مّحاد األزدّي(. األمايل )للطويّس(: 58، ح54.
)3) لحظ: روايته عن الكاظم يف املحاسن: )/307، ح))، الكايف: 3/)9، ح)، 460/5، 

ح4، ثّم إّنه جاء يف سند روايته عن الصادق أيضًا. لحظ: الكايف: 88/7)، ذيل ح). 
)4) رجال النجاشـّي، الرقم: 399.

)5) )ت، حج(: »نعرف«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)6) )حج، ت(: »ننكره«. )ع(: »ينكره«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

)7) الشهيد: »هذا يف تتّمة مقول ابن الغضائرّي«. 
)8) رجال ابن الغضائرّي: 57-56.

)9) عنونه الشيخ يف فهرسته: )خلف بن مّحاد األسدّي(. الفهرست، الرقم: )7).
 ،(99/( الرجال:  نقد  املتن.  يف  من  مع  الفهرست  يف  ما  احّتاد  مجاعة  إليه  ذهب  كام  والظاهر   
شعب   ،(085 الرقم:   ،(83/3 املقال:  منتهى   ،36(/(4 املتقني:  روضة   ،(835 الرقم: 

املقال: 79)، الرقم: 58.
قال السّيد اخلوئّي: »ل ينبغي الشك يف احّتاده مع خلف بن محاد األسدّي، ذكره الشيخ من   
دون ِذكر أبيه وجده، وذكره النجاشـّي مع ِذكر أبيه وجده، وقال: كويّف، وإّل فكيف يمكن أن= 
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]5/381[ خض- بالضاد املعجمة- بن عيسى

قال النجايّش:»رجٌل من أهل اجلبل، ل بأَس به«))).

]6/382[ خليل الَعْبدّي)2(

كويّف، روى عن)3) أيب عبد اهلل، ثقة)4).

]7/383[ خّطاب بن َمْسَلمة، بفتح امليم.

كويّف، روى عن أيب عبد اهلل)5)، ثقة)6).

]8/384[ َخْيَثمة- بالثاء املنّقطة فوقها ثالث نقط بعد الياء- بن عبد الرمحن اجلعفّي

قال عيّل بن أمحد العقيقّي: إّنه كان فاضاًل.

=يكونا رجلني معروفني لكلِّ منهام كتاب يقترص الشيخ عىل ِذكر أحدمها ويقترص النجاشـّي عىل 
ِذكر اآلخر. هذا مع أّنه لو كانا رجلني؛ ألشري إىل التعّدد يف الروايات ل حمالَة، ومل يذكر فيها غري 

خلف بن مّحاد أو مع توصيفه بالكويّف«. معجم رجال احلديث: 70/8، الرقم: ))43.
))) رجال النجاشـّي، الرقم: )40.

))) الشهيد: »ل وجه لِذكر اخلليل يف اآلحاد مع ِذكره رجلني: خليل العبدي واخلليل بن أمحد«. 
)3) )عة( مل ترد »عن«. وهذا غلط مطبعّي.

)4) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 404.
)5) مل نعثر علی روايته عن الصادق. ولكن يروي عن أيب جعفر. لحظ: تفسري العيايّش: 

)/58)، ح5)، وإّنه يروي عن أيب احلسن. لحظ: الكايف: 55/6، ح)-3. 
)6) هذا منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 407.

اجلريرّي  البجيّل  سلمة  بن  »خّطاب   :الصادق أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ قال  إّنه  ثّم   
الكويّف«. رجال الطويّس، الرقم: 530).

منتهى   ،557 الرقم:   ،(40 داوود:  ابن  رجال  لحظ:  املتن.  يف  َمن  مع  احّتاده  املحتمل  ومن   
املقال: 80/3)، الرقم: 076). بل ذهب املحّقق التسرتّي إلی كون الصواب )خّطاب بن 

سلمة(؛ لوروده يف األخبار. قاموس الرجال: 78/4)-79)، الرقم: 8)6).



44(

وهذا ل يقتيض التعديل، وإن كان من املرّجحات))).

]9/385[ خلد الصّفار

قال ابن ُعْقدة عن عبد اهلل بن إبراهيم بن قتيبة، عن ابن نمري: إّنه ثقة، ثقة، وهو 
أيًضا من املرّجحات عندي))).

]10/386[ اخلليل بن أمحد

كان)3) أفضل الناس يف األدب، وقوله حّجة فيه، واخرتع علم العروض، وفضله 
أشهر من أن يذكر، وكان إمامّي املذهب.

))) ذكره الشيخ والبقّي يف رجاليهام يف أصحاب الباقر. رجال الطوسـّي، الرقم: 386)، 
الرقم:  الطويّس،  رجال   .الصادق أصحاب  يف   الشيخ ذكره  وكذا   ،(5 البقّي:  رجال 

5)5). وانظر: هتذيب التهذيب: 54/3).
))) قال املزّي: »خالد بن عيسى الصفار، ويقال: خالد بن مسلم العبدّي، أبو مسلم، الكوفـّي.

روى عن ثابت البنايّن وسامك بن حرب وإسامعيل السدّي وعمرو بن قيس املالئّي واحلكم بن   
عبد اهلل النرصّي وغريهم.

وعنه احلكم بن بشري بن سلامن ووكيع وعمرو ابن حممد العنقزّي وغريهم، قال الدورّي عن ابن   
معني: ثقة. وقال عن ابن معني: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: حديثه متقارب.

وذكره ابن حبان يف الثقات. قلت: وقال العقييّل: جمهول«. هتذيب التهذيب: 50/3)، الرقم:   
.330

)3) )ش( زيادة: »من«.



 
يف الدال
وفيه بابان
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الباب الأّول: داوود

)ثلثة عرش رجًل(

ّقّي)1( ]1/387[ داوود بن كثري الرَّ

موىل بني أسد، وأبوه كثري يكنّى أبا خالد، وهو يكنّى: أبا سليامن)))و)3).

.(4(من أصحاب موسى بن جعفر

قال الشيخ الطويّس: »إّنه ثقة«)5).

وروى الكّشّ من طريق فيه يونس بن عبد الرمحن يروي عّمن ذكره عن أيب عبد 

قَّة: هي مدينة مشهورة عىل الفرات، بينها وبني حّران ثالثة أيام. معجم البلدان: 59/3. ))) الرَّ
))) لحظ: قرب اإلسناد: 394، ح384)، وفيه: أبو سلامن. الختصاص: 303، فضائل الشيعة: 

.(7
)3) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 0)4.

أيب خالدة، ومثله  بن  بن كثري  داوود   :الشيخ كتاب  النجاشـّي. ويف  لفظ  الشهيد: »هذا   (4(
خالف   للمصنِّف اإليضاح  ويف  خالدة،  من  اهلاء  حذف  أّنه  إّل  الغضائرّي،  ابن  كتاب  يف 
 ذلك كّله، فإّنه جعل الكنيتني لداوود، وأّما روايته فجعلها النجاشـّي عن الكاظم والرضا
والشيخ جعلها عن الصادق والكاظم وابن داوود جعلها عن الصادق أّوًل، وعنه وعن 
الكاظم ثانًيا«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: 0)4، إيضاح الشتباه، الرقم )6)، رجال 
الطويّس، الرقم: 567)، وفيه: »داوود بن كثري بن أيب خلدة )خالد( الرقّي«، رجال الطويّس، 

الرقم: 5003، رجال ابن داوود: 46)، الرقم: 584، )45، الرقم: 73).
)5) رجال الطوسـّي، الرقم: 5003.
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.(((أّنه أمر أصحابه أن ينزلوه منزلة املقداد من رسول اهلل :اهلل

.(((وكذا يف حديث آخر هبذا السند أّنه من أصحاب القائم

: »وتذكر)3) الغالة أّنه من أركانم، وتروي عنه املناكري من  قال أبو عمرو الكّشّ
الغلّو، وتنسب إليه أقاويلهم، ومل أسمع أحًدا من مشايخ العصابة يطعن عليه)4)، وعاش 

.(5(»إىل زمان الرضا

عبد  بن  أمحد  قــال)6)  عنه،  تروي  والغالة  ا،  جــدًّ ضعيف  »إّنــه  النجايّش:  وقال 
الواحد)7): قّل ما رأيُت له حديًثا سديًدا«)8).

وقال ابن الَغضائرّي:»إّنه كان فاسد املذهب، ضعيف الرواية، ل يلتفت إليه«)9).

.40( : ))) رجال الكّشّ
وقريب منه يف الختصاص: 6)).  

.40( : ))) رجال الكّشّ
الشهيد: يف قوله: »وكذا يف حديث آخر هبذا السند« نظر؛ ألّن الكّشّ روى احلديث األّول عن   
 ،محدويه، عن حمّمد بن نصري، عن حمّمد بن عيسى، عن يونس، َعّمن ذكره، عن أيب عبد اهلل
إىل آخره. و احلديث الثاين رواه عن عيّل بن حمّمد، عن أمحد بن حمّمد، عن أيب عبد اهلل البقّي 
ه أن ينظر إىل أصحاب القائم  رفعه، قال: نظر أبو عبد اهلل إىل داوود وقد وّلـي، فقال: »من َسـرَّ
 فلينظر إىل هذا«. فالسندان خمتلفان، لكنّهام اشرتكا يف اإلرسال، وزاد األّول ضعًفا بمحّمد بن 

عيسى عن يونس. ولعّل املصنِّف جتّوز يف قوله هبذا السند: حيث اشرتكا يف اإلرسال«.
)3) )ت، س(: »يذكر«.

)4) )عة(: »ليطعن عليه«.
.408-407 : )5) رجال الكّشّ

)6) )ح، س، عة(: وقال. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
)7) الشهيد: »هو ابن عبدون، شيخ النجاشـّي«. لحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: ))). 

)8) رجال النجاشـّي، الرقم: 0)4.
)9) رجال ابن الغضائرّي: 58.
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وعندي يف أمره توّقف، واألقوى قبول روايته لقول الشيخ الطويّس، وقول الكّشّ 
أيًضا))).

وقال أبو جعفر بن بابويه: »روي عن الصادق أّنه قال: أنزلوا داوود الرّقّي منّي 
منزلة املقداد من رسول اهلل«))) و)3).

]2/388[ داوود بن فرقد

موىل آل بني السامك)4) األسدّي)5) النرصّي )بالنون(.

وفرقد يكنّى: أبا يزيد، كويّف، ثقة.

))) الشهيد: »قوله: )وعندي يف أمره توّقف( هذا من قول املصنِّف ل من قول ابن الغضائرّي، 
فإّنه جزم بجرحه من غري توّقف ثّم قول املصنّف: )واألقوى قبول روايته(، وتعليله بقول الشيخ 

فيه نظر بنّي؛ ألّن اجلرح مقّدم عىل التعديل، فكيف مع كون اجلارح مجاعة فضالء أثباًتا«. 
))) من ل حيرضه الفقيه: 494/4.

)3) وعّده املفيد من خاّصة الكاظم وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته الذين َرَووا 
النّص علی إمامة الرضا. اإلرشاد: )/48).

وعّده ابن شهر آشوب من ثقات الصادق. مناقب آل أيب طالب: 5/4)3.  
فهنا وقع الكالم يف وثاقته. قال املحّقق التسرتّي: »األصّح سالمته. وأّما غمز ابن عبدون وابن   
منهم  أّنه  ل  منهم  كونه  اّدعوا  الغالة  من  الكّشّ  قاله  ما  عنه  فاجلواب  والنجاشـّي  الغضائرّي 
ورووا عنه املناكري واألباطيل ل أّنه قاهلا بدليل أّنه مل يسمع أحًدا من مشايخ العصابة يطعن فيه 

قبله، ولكثرة أخبار مدحه«. قاموس الرجال: 4/)6)، الرقم: 746).
)4) )عة(: »أيب السامل«. )ش(: »بني السامل«. ويف املصدر: »أيب السامل«.

أيب  آل  داوود:  وابن  الشيخ  كتاب  ويف  )الساّمل(.  َبنِي  النجاشـّي:  كتاب  يف  »كذا   :الشهيد  
الساّمك. و أكثر نسخ الكتاب ومجيع النسخ لغريه من الكتب: الساّمل بالالم. و يف بعض نسخ 
الرقم:   ،(45 داوود:  ابن  رجال   ،4(8 الرقم:  النجاشـّي،  رجال  لحظ:  بالكاف«.  الكتاب 

)58، وفيه: »موىل آل أيب السامل«.
)5) )عة(: »األزدّي«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر. وكذا يف رجال ابن داوود: 45)، الرقم: )58.
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وعبد  الرمحن  وعبد  يزيد  وإخوته   ،(((احلسن وأيب  اهلل  عبد  أيب  عن   روى 
احلميد.

قال ابن فّضال: »داوود ثقة، ثقة«))).

]3/389[ داوود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب

يكنّى أبا هاشم اجلعفرّي، من أهل بغداد.

ثقٌة، جليل القدر، عظيم املنزلة عند األئّمة، شاَهد أبا جعفر وأبا احلسن وأبا 
حمّمد)3)، وكان رشيًفا عندهم، له)4) موقع جليل عندهم)5).

.(6(روى أبوه عن الصادق

))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: )/38، ح5، )/)5، ح3، )/)6، ح7، )/6))، 
ح9، )/56)، ح5)، )/49)، ح)، )/303، ح6، )/308، ح))، 3/))، ح3، 06/3)، 

ح5، 08/3)، ح3، 57/3)، ح5، 58/3)، ح9، وغريها.
وأّما روايته عن الكاظم فالحظ: الكايف: 6/)37، ح3، املحاسن: )/4)5، ح746.   

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 8)4.
وقد وّثقه الشيخ يف رجاله يف أصحاب الكاظم. رجال الطويّس، الرقم: 5004. ثّم إّنه   

وقع الكالم يف احّتاد داوود بن فرقد مع داوود بن أيب يزيد، فراجع ترمجة داوود بن أيب يزيد.
أّنه روى أيًضا عن الرضا مضاًفا إىل الثالثة، وكذا ذكر  )3) الشهيد: »زاد الشيخ الطوسـّي 

ابن داوود«. 
)4) )عة(: »وله«.

)5) )ع( مل ترد: »عندهم«.
)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))4، الفهرست، الرقم: 77). عّده الطبسـّي 
من وكالء الناحية الذين ل تتلف الشيعة فيهم. إعالم الورى بأعالم اهلدى: )/59). وقال 
ابن شهر آشوب: »من ثقاته ]أي اإلمام العسكرّي[ أبو هاشم داوود بن القاسم اجلعفرّي 

وقد رأى مخسة من األئّمة«. مناقب آل أيب طالب: 3/4)4.
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]4/390[ داوود بن أيب زيد

 اسمه زنكار)))- بالزاي أّوًل، والنون بعده، والكاف بعد النون، والراء بعد األلف- 
يكنّى: أبا سليامن نيشابورّي)))، من النّجارين يف سّكة طرخان، يف دار سختويه.

صادق اللهجة)3).

يف  نيسابور)7)  ونزل)6)  سليامن،  بأيب  يكنّى)5)  بنورد)4)،  بن  »داوود  البقّي:  وقال 
النجارين عند سّكة طرخان يف دار سختويه، معروف بصدق اللهجة«)8).

والظاهر أّنام واحٌد.

قال الشيخ الطويّس: »إّنه من أصحاب أيب احلسن الثالث عيّل بن حمّمد، ومن 
.(9(»أصحاب أيب حمّمد احلسن بن عيّل

داوود  ابن  صّححه  الذي  وهو  أخيـًرا.  بالنون  زنكان،  اسمه  الشيخ:  كتاب  »يف   :الشهيد  (((
وفيه:   ،570 الرقم:   ،(4( داوود:  ابن  رجال  لحظ:  الغلط«.  إىل  املصنِّف  ذكره  ما  ونسب 

داوود ابن أيب يزيد.
البهائّي: »يف ابن داوود بن زنكان بالنون آخًرا«.  

))) )ع، ش(: »نيسابوري«. )عة(: »النيسابورّي«.
)3) إلی هنا مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: )569. وفيه: »داوود بن أيب زيد، اسمه زنكان، 

يكنّى: )أبا سليامن(، نيسابورّي«.
)4) )ت، س(: »ينور«. )عش(: »بيورد«. ويف املصدر: »أيب زيد«.

)5) )ت، س(: »ويكنّی«.
)6) )ش(: »ينزل«.

)7) )ح، م(: »بنيشابور«. )ش(: »نيشابور«.
)8) رجال البقّي: 59.

)9) رجال الطوسـّي، الرقم: )569، )585، وفيه: »ثقة«. وقال يف فهرسته: »داوود بن أيب زيد، 
الفهرست،=   .»اللهجة، من أصحاب عيّل بن حمّمد اهلادي ثقة، صادق  نيسابور.  من أهل 
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بعدها)3)،  الساكنة  والراء  املضمومة)))،  بالزاي  ُزْريب)))،  بن  داوود   ]5/391[
والباء)4) املنّقطة حتتها نقطة.

أبو سليامن)5) اخلندقّي)6)، باخلاء املعجمة، والنون، والدال املهملة، والقاف)7).

كان أخّص الناس بالرشيد)8).

وأورد الكّشّ ما يشهد)9) بسالمة)0)) عقيدته)))).

=الرقم: 83).
بالعكس«.  فالراء، وقيل  الزاء  الزريب بكرس  الشيخ: أيب جعفر  داوود: »رأيُت بخطِّ  ابن  قال   (((

رجال ابن داوود: 44)، الرقم: 575. 
الشيخ«.  ضبط  عن  داوود  ابن  ونقله  الزاي.  بكرس  اإليضاح  يف  املصنِّف  »أعربه   :الشهيد  (((

لحظ: إيضاح الشتباه، الرقم 70). 
)3) )عة( مل ترد: »بعدها«.

)4) )عة(: »الياء«. وهذا غلط مطبعّي.
)5) )حج ل(: »سلامن« وما يف املتن موافق للمصدر.

)6) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 4)4.
)7) الشهيد: »ضبطه ابن داوود بالفاء وجعله منسوًبا إىل خندف امرأة إلياس بن مرض«.

لحظ: رجال ابن داوود: 44)، الرقم: 575.  
3(( : )8) هذا من رجال الكّشّ

)9) )ع(: »شهد«.
)0)) )ش(: »سالمة«.

.3((-3(( : )))) لحظ: رجال الكّشّ
الشهيد: »جعله الشيخ من أصحاب الرضا. وقيل: إّنه من أصحاب الصادق. وقيل:   

.»الكاظم
الرقم:  الطويّس،  رجال   .والكاظم الصادق  أصحاب  يف  رجاله  يف   الشيخ ذكره  أقول:   

.5006 ،(579
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وقال النجايّش: »إّنه ثقٌة، ذكره ابن ُعْقدة«))).

]6/392[ داوود بن النعامن

أخو عيّل بن النعامن.

ثقٌة، عنٌي.

، فاضل، وهو عّم احلسن بن عيّل   عن محدويه، عن أشياخه: »إّنه خرّيٌ قال الكّشّ
ابن النعامن، وأوىص بكتبه ملحّمد بن إسامعيل بن بزيع«)))و)3).

))) البهائّي: »مل نظفر يف النسخ التي عندنا للنجاشـّي توثيق داوود بن زربـّي«.
رجال النجاشـّي، الرقم: 4)4. ولكن ليس فيه: »ثقة«. إّل أّن ابن داوود نقله كام يف املتن.  

لحظ: رجال ابن داوود: 44)، الرقم: 575.  
الشهيد: »من مقول النجاشـّي. ويف الطريق ضعف أو جهالة، والتوثيق راجع إىل ابن ُعْقدة،   

فأعىل درجاته املدح خاّصة«.
.6(3-6(( : ))) رجال الكّشّ

ثبًتا،  وجًها،  ثقًة،  علـّي  وكان  منه.  أعلی  داوود  »وأخوه  علـّي:  أخيه  يف  قال  النجاشـّي  إّن   (3(
النجاشـّي، الرقم: 9)7. فقد وقع الكالم يف قوله: »أعلی  صحيًحا، واضح الطريقة«. رجال 

منه«:
قال بعضهم: »املراد منه يعني يف الرتبة«. إكليل املنهج يف حتقيق املطلب: 46).  

ّ يف املقام: داوود بن النعامن، أخو عيّل بن النعامن، ثقة، عني؛  فلعّله ألجل ذلك قال العاّلمة احِليلِّ  
ألّن املعهود من العاّلمة أّنه كثرًيا ما ينقل عبارة النجاشـّي، ومل نجد يف النسخ املوجودة اآلن لفظ 

ثقة، فاستظهر العاّلمة من قوله: »أعلی منه« كونه ثقة.
ولكن قال املحّقق املجليّس: »يمكن أن يكون املراد باألعىل األعىل يف السّن«. روضة املّتقني:   
الرقم:   ،(36/8 احلديث:  رجال  معجم  اخلوئّي.  السّيد  كالم  يف  منه  وقريب   .364/(4

.4439
بأعلی تعبري  السّن  أو  الوثاقة  التعبري عن  فإّن  العلو يف اإلسناد والرتبة،  املراد من كالمه  ولعّل   

غريب.
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]7/393[ داوود بن أسد بن ُعفري)1(، بضّم العني.

.أبو األحوص البرصّي

شيٌخ جليل، فقيه، متكّلم، من أصحاب احلديث، ثقة، ثقة.

وأبوه))) أسد بن عفري)3) من شيوخ أصحاب احلديث الثقات)4).

]8/394[ داوود بن ييى بن بشري الدهقان

، يكنّى: أبا سليامن. كويفٌّ

ثقة)5).

]9/395[ داوود بن أيب يزيد الكويّف العّطار

موىل، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)6) و)7).

))) )عة(: »عفر«. وما أثبتناه موافق ملا يف إيضاح الشتباه، الرقم: )6)، رجال ابن داوود: )39، 
الرقم: ). ولحظ الرقم: 44).

))) )س(: »أبو«. والصواب ما يف املتن، كام يف املصدر.
)3) )عش(: »عفر«.

)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 4)4.
)5) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 5)4.

 ،(38/5 ح)4،   ،(6(/4 ح8،   ،(5(/( الكايف:  يف:   الصادق عن  روايته  لحظ:   (6(
األمايل  ح)499،   ،(4/4 ح4063،   ،(96/3 الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح6)،  ح0/7،7)، 

)للصدوق(: 80، ح)). وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليه هبذا العنوان.
ثّم إّنه جاء يف سند روايته عن أحدمها. لحظ: بصائر الدرجات: )/)5، ح4). ولكن حيث   

إّنه مل يرِو عن الباقر ومل يعّد من أصحابه، فهذا التعبري غريب لو مل نقل بسقوط الواسطة.
)7) ما نقله العاّلمة يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 7)4.

ثّم إّنه وقع الكالم يف احّتاده مع )داوود بن فرقد(.=  
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حان- بالسني املهملة، والراء واحلاء املهملتني، والنون  ]10/396[ داوود بن رِسْ

=فقد ذهب مجاعة إلی الحّتاد. لحظ: نقد الرجال: )/08)، الرقم: 866)/7، منتقى اجلامن:   
)/407، روضة املّتقني: 4)/))).

ويؤّيده:  
أ. ترصيح الشيخ يف عّدة مواضع بأّن داوود بن أيب يزيد هو داوود بن فرقد. الستبصار: )/)6)، 

ح))، )/63)، ح6، هتذيب األحكام: )/)37، ح6)، )/5)، ح))، )/8)، ح33.
لحظ:  يزيد.  أيب  بن  داوود  فرقد  بن  داوود  بأّن  وغريمها   والشيخ النجاشـّي  ترصيح  ب. 

الكايف: 57/3)، ح7).
ج. احّتادمها يف اللقب، فداوود بن أيب يزيد عّطار كام رّصح به النجاشـّي، وكذا داوود بن فرقد 

علی ما جاء يف كامل الدين: )/666، ح8
.والكاظم د. احّتادمها يف الطبقة وكونام من أصحاب الصادق

الفهرست هو تعّدد داوود  النجاشـّي والشيخ يف  السّيد اخلوئّي: »الظاهر من كالم  ولكن قال   
منهام  كّل  ترمجة  يف  وذكرا  مستقالًّ  منهام  كالًّ  ترمجا  إّنام  حيث  فرقد،  بن  وداوود  يزيد،  أيب  ابن 
يف  مستقاًل  منهام  كالًّ  أيًضا  رجاله  يف  الشيخ  ذكر  وقد  اآلخر،  ترمجة  يف  ذكراه  ملا  مغايًرا  طريًقا 
أصحاب الصادق، وكون كنية فرقد: أبا يزيد والحتاد يف الطبقة ل يكفي يف اجلزم بالحّتاد. 
وأّما ترصيح الكلينّي والشيخ فال يستفاد منه إّل أّن داوود بن أيب يزيد يف تلك الروايات أريد به: 

داوود بن فرقد، ول يستفاد منه أن داوود بن أيب يزيد، متى ما أطلق يراد به داوود بن فرقد.
رجال  معجم  العنواَننْي«.  من  لكّل  التوثيق  ورد  ألّنه  للنزاع؛  أثر  ل  أّنه  اخلطب  يسهل  والذي   

احلديث: 0/8))-)))، الرقم: 7)44.
وقريب منه يف كالم حفيد الشهيد مع ترّدد منه. لحظ: استقصاء العتبار: 305-304/4  

ولكن قال السّيد األبطحّي: »التحقيق احّتادمها، إذ ل دليل رصيح عىل التعّدد. وإّنام التعويل يف   
تومّهه عىل ظاهر تعّدد عنوانام يف رجايل النجاشـّي والشيخ والفهرست، ول سيام مع التعاقب 
يف بعضها، وأيًضا أّن كون اسم أيب يزيد الكويّف فرقًدا ل يدّل عىل الحّتاد، إلمكان تعّدد الفرقد 
أيًضا، واشرتاك رجلني يف اسم والدمها غري عزيز، وكذلك الشرتاك فيَمن رويا عنه، وفيَمن 

روى عنهام.
لكنّك خبري بعدم دليلّية تعديد العنوان عىل التعّدد، إذ يكفي يف الداعي عليه اختالف املصادر   
التي أخذ منها صاحب الكتاب من الروايات وأصول املصنّفات واملشيخات، فيعّدد يف الذكر= 
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بعد األلف- العّطار

كويّف، ثقة، روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)))، ذكره ابن نوح))).

]11/397[ داوود بن عّل اليعقويّب)3( اهلاشمّي

رأي  أساس  عىل  هو  وإّنام  التعّدد،  عىل  رواية  ول  شهادة  الذكر  تعديد  يكون  فال  هلا،  ًظا  =حتفُّ
دون  الفروع،  يف  املقّلد  عىل  إّل  بحّجة  ليس  والرأي  والشيخ،  كالنجاشـّي  الكتاب  صاحب 

األصول.
الرأي  منشأه  كان  وإن  وحّجّيته،  املعنون  تعّدد  يف  العنوان  تعّدد  ظهور  عن  يزيد  فال  سّلم  ولو   

والجتهاد الشخيّص، لكن الظهور ل يقاوم النّص عىل الحتاد، ل وجوًدا ول حّجّية.
ولو سّلم أيًضا وجود نّص عىل التعّدد، وليس كذلك ول يّدعيه أحد، أو قيل بتساوي الظهور   
هي  فاحلّجة  املتعارضتني،  الشهادتني  بمنزلة  وأّنام  كذلك،  ليس  أّنه  مع  احلّجّية،  يف  والنّص 

الشهادة عىل الحّتاد، وذلك لبعد عرص الشاهد عىل التعّدد، وقرب عرص الشاهد عىل الحّتاد.
تقاوم  فال  حّسّية،  الحّتاد  عىل  والشهادة  حدسّية  التعّدد  عىل  الشهادة  لكون  فقل:  شئت  وإن   
شهادة النجاشـّي والشيخ املتأّخرين مع شهادة املتقّدم عليهام عىل الحّتاد. عىل أّن الشيخ الذي 
ذكرمها مّرتني، قد روى النّص عىل احّتادمها كام ستعرف، فينفرد النجاشـّي يف اإلشارة إىل التعّدد، 
فال حّجة عىل التعدد يف مقابل الشهادة عىل الحّتاد«. هتذيب املقال: 477/5-480. ولحظ 

أيًضا: قاموس الرجال: 4/)3)، الرقم: 0)7).
 ،375/( ح3،   ،357/( ح4،   ،(50/( الكايف:  يف:   الصادق عن  روايته  لحــظ:   (((
ح)،   ،(76/4 ح3،   ،(0(/4 ح7،   ،(58/3 ح3)-4)،   ،(46/3 ح3،   ،499/( ح4، 
78/4)، ح5، 78/4)، ح)، 8/4))، ح5، 87/5، ح4، 37/5)، ح)، 65/5)، ح5، 

وغريها. وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليها.
األخبار:  رشح  لحظ:  تأّمل.  حمّل  ذلك  ولكن   ،جعفر أيب  عن  روايته  سند  يف  ورد  إّنه  ثّم   

)/34)، وقارنه مع تفسري فرات الكويّف: 493.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 0)4.

العاّلمة فأورده بعد داوود بن  أثر  )3) قال علم اهلدى: »الفاضل األسرتآبادّي وإن جرى عىل 
علـّي العبدّي، إّل أّن جّدي مرتىض بن حممود نقل عن خطِّ الشهيد الثاين أّنه بالباء املوّحدة 

أّوًل، وأّن بعقوب باملوحدة يف أّوله قرية من قرى بغداد«. نضد اإليضاح: 30).
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أبو عيّل بن داوود))).

.(((وقيل: روى عن الرضا ،روى عن أيب احلسن موسى

ثقة)3).

]12/398[ داوود بن سليامن

أبو سليامن، احلاّمر)4)، كوفـّي.

ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)5) و)6).

]13/399[ داوود بن حمّمد النَّْهدّي

ابن عّم اهليثم بن أيب مرسوق، كويّف.

ثقٌة، متأّخر املوت)7).

))) اخلراسانـّي: »يعني أّن عليًّا هو ابن داوود، فابن داوود صفة عيّل ل صفة داوود«. 
))) لحظ: روايته عن الكاظم يف هتذيب األحكام: 68/5)، ح30.

وأّما روايته عن الرضا فلم نعثر عليها.  
)3) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: ))4.

)4) الشهيد: »باحلاء املهملة وامليم املشّددة والراء أخيـًرا«. 
)5) لحظ: روايته عن الصادق يف: الكايف: )/)))، ح4، )/500، ح5، 348/6، ح7)، 

 .(30 : كامل الزيارات: )5)، ح3، من ل حيرضه الفقيه: 408/3، ح4)44، رجال الكّشّ
)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 3)4.
)7) ما يف املتن منقول من رجال النجاشـّي، الرقم: 7)4.
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الباب الثاين: يف الآحاد

)رجل واحد(

]1/400[ ِدْعبِل- بكرس الدال املهملة، وإسكان العني املهملة، وكرس الباء املنّقطة 
حتتها نقطه، وبعدها))) لم- بن علـّي الـُخزاعّي

أبو عيّل)))، الشاعر.

مشهور يف أصحابنا)3).

حاله مشهور يف اإليامن وعلّو املنزلة، عظيم الشأن.

.(4(صنّف كتاب طبقات الشعراء

))) )ح، عة( مل ترد: »و«.
))) )عة( مل ترد: »أبو عيّل« وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

.»قّصة اجلّبة مشهورة عنه« :3) البهائّي(
فيه: »حاله مشهور يف  الرقم: 8)4. وليس  النجاشـّي،  مأخوذ من رجال   العاّلمة نقله  ما   (4(

اإليامن وعلو املنزلة، عظيم الشأن«.
الكاظم  أصحاب  من   البيت أهــل  شعراء  من  املقتصدين  من  شهرآشوب  ابــن  ــّده  وع  

والرضا. معامل العلامء: )5).





 
يف الذال

)رجل واحد(
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حتتها  املنّقطة  والياء  املفتوحة،  الذال  بعد  املكسورة  بالراء  َذِريــح-   ]1/401[
نقطتان، واحلاء املهملة- بن حمّمد بن يزيد)))

أبو الوليد، الـُمحاريّب. عريّب، من بني حمارب بن َحْفص.

روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن)))و)3).

قال الشيخ الطويّس: »إّنه ثقٌة، له أصٌل«)4).

 يف باب قضاء التفث من كتاب احلّج من الفقيه عن الصادق روی الصدوق« :البهائّي (((
من  لحظ:  اخلاّصة«.  خاّصة  من  كان   ذريـًحا أّن  علی  آخره  يدّل  السند  صحيح   حديًثا 

ل حيرضه الفقيه: )/485ـ486، ح3036. 
))) لحظ: روايته عن الصادق يف: الكايف: )/54)، ح)، )/00)، ح5، )/56)، ح9)، 

67/3)، ح)، هتذيب األحكام: )/43)، ح7)، 3/)7، ح4، 309/3، ح).
وأّما روايته عن الكاظم فلم نعثر عليه؛ ولكن عثرنا علی روايته عن الباقر، فتأّمل. طّب   

.87 :األئّمة
)3) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )43.

)4) الفهرست، الرقم: 89).





 
يف الراء

وفيه ثلثة أبواب
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ان ل: الريَّ الباب الأوَّ

)رجلن(

بن  املفتوحة-  الراء  بعد  املشّددة  نقطتان  حتتها  املنّقطة  بالياء  يَّان-  الرَّ  ]1/402[
الصلت البغدادّي األشعرّي القّمّي

خراسايّن األصل. أبو عيّل، روى عن الرضا)))، وكان))) ثقة صدوًقا)3).

ان بن َشبيب- بالشني املعجمة، وبعدها باء منقطة حتتها نقطة)4)-  يَّ ]2/403[ الرَّ
خال املعتصم)5)، ثقة)6).

))) قرب اإلسناد: )34، ح49))-)5))، الكايف: )/48)، ح5)، )/333، ح3، )/488، 
ح7، األمايل )للصدوق(: 6، ح3، )7، ح3، 77)، ح6، وغريها.

بل إّنه أدرك اجلواد كام يظهر من التذييل وروی عنه. لحظ: املزار الكبري )لبن املشهدّي(:   
96)، اإلقبال: 74/3).

))) )س، عش(: »كان«.
)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 437. وأّما قوله: »خراسايّن األصل« فمن 

رجال الطويّس، الرقم: 93)5.
)4) )عة( مل ترد: »حتتها نقطة«.

)5) هكذا يف عيون أخبار الرضا: )/38)، ح)، علل الرشائع: )/39)، ح). إلّ أّن يف إثبات 
بن  »الرّيان   :48 األثر:  مقتضب  يف  ولكن  املأمون«.  خال  شبيب  بن  »الرّيان   :((3 الوصّية: 

الصلت خال املعتصم«.
)6) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 436.
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الباب الثاين: الربيع

)ثلثة رجال(

املنّقطة فوقها  والثاء  املضمومة،  املعجمة  باخلاء  ُخَثْيم)2(،  بن  بيع)1(  الرَّ  ]1/404[
ثالث نقط قبل الياء املنّقطة حتتها نقطتان.

بن  الفضل  عن  قتيبة،  بن  حمّمد  بن  علـّي  عن  الكّشّ  قاله  الثامنية)3)،  الزّهاد  أحد 
شاذان)4).

]2/405[ ربيع)5( بن أيب مدرك، أبو سعيد

كويّف.

))) )ح، ش(: »ربيع«.
بن  احلكم  بن  بن نرص  منقذ  بن  مرهبة  بن  اهلل  عبد  بن  عائذ  بن  ُخَثيم  بن  »الربيع   :الشهيد  (((
ُأد بن طابخة بن إلياس بن مرض الثورّي  احلارث بن مالك بن ِمْلكان بن ثور بن عبد مناة بن 

الكويّف، سمع عبد اهلل بن مسعود وغريه، وروى عنه مجاعة«.
البهائّي: »تويّف الربيع بن خثيم يف سنة اثنني و سّتني، وهو تلميذ عبد اهلل بن مسعود«.  

لحظ: هتذيب الكامل: 70/9، الرقم 859)، وفيه: »الربيع بن ُخَثْيم بن عائذ بن عبد اهلل بن   
مرهبة بن منقذ بن نرص بن احلكم بن احلارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن ُأد بن 

طابخة بن إلياس بن مرض بن نِزار بن معد بن عدنان الثورّي، أبو يزيد، الكويّف«.
)3) التسرتّي: »وقد مّر أسامؤهم يف أويس القرنـّي«. 

: 97، الرقم: 54)، وانظر: هتذيب التهذيب: 0/3))، الرقم: 467. )4) رجال الكّشّ
)5) )عة(: »الربيع«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
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يقال له: املصلوب، كان ُصلب بالكوفة عىل التشّيع.

.(((ثقة، روى عن أيب عبد اهلل

]3/406[ ربيع)2( بن سليامن بن عمرو)3(

كويّف.

كويّن وأخذ عنه وأكثر)4)، وهو قريب األمر يف احلديث)5). صحب السَّ

قال ابن الَغضائرّي: »أمره قريب، وقد طعن عليه، وجيوز أن خيرج شاهًدا«)6).

))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )43، وقال ابن النديم يف الكتب املصنّفة 
األئّمة،  الفقه عِن  الذين رووا  الشيعة  الذين صنفوها: »هؤلء مشايخ  الفقه وأسامء  يف أصول 

ذكرهتم عىل غري ترتيب، فمنهم كتاب الربيع بن أيب مدرك«. الفهرست: 75).
))) )عة(: »الربيع«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.

السّيد  واستظهر  ح).   ،(34/6 األحكام:  هتذيب  اخلّزاز.  سليامن  بن  ربيع  سند  يف  وقع  قد   (3(
اخلوئّي احّتاده مع من يف املتن. معجم رجال احلديث: 78/8)، الرقم: 4533. ولكن ذلك 

قول بال دليل.
)4) الشهيد: »كتابه عن الصادق، ذكر ذلك ابن الغضائرّي«.

الشهيد: »أخذ عن السكويّن كتاب السكويّن الذي هو عن الصادق، ذكره ابن الغضائرّي«.   
لحظ: رجال ابن الغضائرّي: 60، الرقم: 50.

)5) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 435.
)6) رجال ابن الغضائرّي: 60.
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الباب الثالث: يف الآحاد

)اثنا عرش رجــل)1((

]1/407[ ِرفاَعة- بكرس الراء، وبعدها الفاء)))، والعني املهملة بعد األلف- بن 
اس)3)، بالنون، واخلاء املعجمة، والسني املهملة. موسى النَّخَّ

.(4(روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن

الغمز، حسن  كان ثقة يف حديثه، مسكوًنا إىل روايته، ل يعرتض عليه بشء من 
الطريقة)5).

))) )ع( مل ترد: »رجاًل«.
))) )ش(: »فاء«.

)3) ووقع يف بعض األسانيد بعنوان: )رفاعة النّخاس(. الكايف: 04/3)، ح7، 5/3)5، ح)، 
94/5)، ح9، 09/5)، ح4، 0/5))، ح9، وغريها.

الكايف: )/85)، ح)، 369/3، ح9، 497/3، ح3،  الصادق يف:  )4) لحظ: روايته عن 
 ،439/4 ح4،   ،3(4/4 ح0)،   ،(37/4 ح5،   ،(3(/4 ح3،   ،543/3 ح)،   ،5(9/3
الكايف:  ففي:   الكاظم عن  روايته  وأّمــا  وغريها،  ح9،   ،407/5 ح)،   ،506/4 ح3، 
ح876)،   ،((3/( الفقيه:  حيرضه  ل  من  ح9،   ،((0/5 ح9،   ،(94/5 ح)،   ،(08/3

483/3، ح4703، هتذيب األحكام: 468/7، ح86.
ويظهر من الغيبة إدراكه الرضا ولكن مل نعثر علی روايته عنه. الغيبة )للطويّس(: )7. ومثله   

يف مناقب آل أيب طالب: 336/4.
)5) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 438.

وقد وثقه الشيخ أيًضا. الفهرست، الرقم: 96).=  

ً
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]2/408[ ُرَمْيلة)1(

.(((من أصحاب أمري املؤمنني

]3/409[ ِرْبعّي- بالباء املنّقطة حتتها نقطة، والعني املهملة بعدها- بن عبد اهلل بن 
ة)3( اهلذلـّي اجلارود بن أيب َسرْبَ

.(4(ثقٌة، روى عن أيب عبد اهلل، وأيب احلسن ، أبو ُنَعْيم، برصيٌّ

=هذا، ولكن قال ابن إدريس يف البحث عن الرقاع، والبنادق، والقرعة، إّنا من أضعف أخبار   
الرسائر:  وغريمها.  ورفاعة  زرعة  مثل  ملعونون  فطحّية  رواهتا  ألّن  األخبار؛  وشواذ  اآلحاد، 

.3(3/(
 وقال: »نسبة الرواية إىل زرعة ورفاعة فخطأ اّما زرعة: فإّنه واقفّي  ّ وأورد عليه العاّلمة احِليلِّ  
بالروايات  معرفته  قّلة  عىل  يدّل  كّله  وهذا  املذهب،  صحيح  ثقة  فإّنه  رفاعة:  وأّما  ثقًة،  وكان 

والرجال«. خمتلف الشيعة: )/356-355.
والتبس عىل بعض  امليم.  املضمومة وفتح  املعجمة  بالراء  زميلة  داوود:  ابن  »قال   :الشهيد  (((
أصحابنا وعنى به املصنِّف فأثبته بالراء املهملة، وهو وهم. وقد ذكره الشيخ يف كتاب الرجال 
بالزاي. قلت: وقد ذكره الشيخ أيًضا يف كتاب اختيار رجال الكّشّ يف باب الراء املهملة، كام 
فعله املصنِّف. ونقل عنه السّيد مجال الدين بن طاووس بعد أن كتبه يف باب الزاي، ثّم رضب 

عليه ونقله إىل باب الراء«. 
: )0)، الرقم: )6). . لحظ: رجال الكّشّ ))) هذا مستفاد ممّا رواه الكّشّ

وقريب منه يف بصائر الدرجات: )/59)، ح)، اهلداية الكبى: 57).  
)3) يف الطبعة احلجرّية: »سبزة«. وقال اخلراسانـّي: »سبزة بالباء وزان مهزة«.

ح7،   ،(83/( الكايف:  ح)،   ،6/( الدرجات:  بصائر  يف:   الصادق عن  روايته  لحظ:   (4(
)/648، ح3،)/43، ح)، 3/3))، ح3، 80/4)، ح3، 5/)3)، ح3، 535/5، ح3، 
عن  روايته  وأّما  ح).   ،(09 الزيارات:  كامل  ح)،   ،(55/7 ح4،   ،86/7 ح3،   ،86/7
 .جعفر أيب  عن  روی  ح38).   ،9(/( العّيايّش:  تفسري  لحظ:  ا.  جدًّ فقليلة   الكاظم

لحظ: الكايف: )/3)4، ح6.
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وصحب الفضيل بن يسار وأكثر األخذ عنه وكان خصيًصا به))).

]4/410[ ُرْهم- بضّم الراء- األنصارّي

: قال أبو احلسن محدويه: قال: حّدثنا حمّمد بن عيسى، عن احلسن بن  قال الكّشّ
كان  األنصار  فقال: شيخ من  فسألته))) عنه؟  قال محدويه:  ُرْهم،  َيْقطني، عن  بن  عيّل 

يقول بقولنا)3).

))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )44.
: ما روي يف ربعّي بن عبد اهلل أبو نعيم. وقال الكّشّ  

قال حمّمد بن مسعود: »سألت أبا حمّمد عبد اهلل بن حمّمد بن خالد الطياليّس، عن ربعّي بن عبد   
.36( : اهلل؟ فقال: هو برصّي هو ابن اجلارود، ثقة«. رجال الكّشّ

قال املحّقق التسرتّي: »سألت أبا حمّمد عبد اهلل بن حمّمد بن خالد الطياليّس« حمّرف، والصواب   
»سألت أبا العّباس عبد اهلل بن حمّمد بن خالد الطياليّس«، فإّن الطياليّس كنيته: )أبو العّباس(، 

و)أبو حمّمد( كنية أخيه. قاموس الرجال: 8/4)3-9)3، الرقم: 5)8).
وقال املّزّي: »ربعّي بن عبد اهلل بن اجلارود بن أيب سبة اهلذيّل البرصّي، روى عن: جّده اجلارود   
ابن أيب سبة، وسيف بن وهب، وعمرو بن أيب احلّجاج، روى عنه: بشار بن موسى اخلّفاف، 
العجيفّي  اليقظان عامر بن حفص  بن احلارث، والصلت بن مسعود اجلحدرّي، وأبو  وخالد 
بن إسامعيل،  بن مرسهد، وأبو سلمة موسى  الغدايّن، ومسّدد  بن رجاء  اهلل  األخبارّي، وعبد 

ونرص بن قديد بن نرص بن سيار الليثّي، وحييى بن حييى النيسابورّي، ويزيد بن هارون.
قال إسحاق بن منصور عن حييى بن معني: صالح، وقال أبو حاتم: صالح احلديث.  

وقال النسائّي: ليس به بأس«. هتذيب الكامل: 57/9-58، الرقم: )85).  
))) الظاهر أّن األصل يف قوله: »فسألته« »فسألت حمّمد بن عيسى«. قاموس الرجال: 4/)39. 
محدويه:  قال  يعني  محدويه.  والقائل  لرهم،  »عنه«  وضمري  عيسى،  بن  ملحّمد  »سألته«  ضمري 
لـاّم وصل حمّمد بن عيسى يف أسناد هذا احلديث اىل رهم، سألته عن رهم من هو؟ وما حقيقة 
أمره؟ فقال: هو شيخ من األنصار كان يقول بقولنا يف طريقة الستقامة، ويسري مسرينا يف صّحة 

.753/( :مع تعليقات السّيد الداماد ، العقيدة. رجال الكّشّ
: 454، الرقم: 858.= )3) رجال الكّشّ
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]5/411[ ُرشيد)1(- بضّم الراء- اهلجرّي

مشكور))).

]6/412[ َرجاء- باجليم- بن ييى بن سامان، بالسني املهملة.

والراء،  نقطة،  املنّقطة حتتها  والباء  املفتوحة،  املهملة  بالعني  الَعَبتائّي  أبو احلسني 
والتاء املنّقطة فوقها نقطتان)3) الكاتب.

.(4(روى عن أيب احلسن عيّل بن حمّمد صاحب العسكر

أيب  خب  برفع  وكّله  سامان)7)  بن  حييى  أّن  به)6)  كانت  وصلته)5)  سبب  إّن  وقيل: 
احلسن، وكان إماميًّا؛ فخّصت)8) منزلته)9).

دللة  وقصور  السند،  لضعف  غريه،  عن  فضاًل  املذكور،  مدُح  به  َيثبت  ل  »هذا   :الشهيد=  
املتن«.

))) الشهيد: »قال ابن داوود: رشد، بغري ياء، وجعل ما هنا قوًل، واستقرب األّول. وكذا ذكره 
الشيخ يف الفهرست بغري ياء. وأّما النجاشـّي فجعله بالياء كاملصنِّف«. لحظ: رجال النجاشـّي، 

الرقم: 446. 
.75 : ))) لحظ: رجال الكّشّ

)3) الشهيد: »والباء بعد األلف ثّم الياء الثانية بعدها«. 
)4) لحظ: اإلقبال: )/80، مجال األسبوع: 5))، مهج الدعوات: 43).

احلسن  بأيب  رجاء  وصلة  سبب  أي:  آخره،  إىل  وصلته،  سبب  »قوله  التفرشـّي:  السّيد  قال   (5(
ل أباه حييى بن سامان عىل أيب احلسن الثالث يف العسكر، ألْن خيب  الثالث، إّن اخلليفة وكَّ

اخلليفة من أحواله«. نقد الرجال: )/39)، الرقم: 965).
)6) )عش(: »كان به«. )ت(: »كانت«. )حج، ش(: »به كانت«.

)7) )ب(: »خاقان«.
)8) )ش، ت(: »فحضيت«. )عة(: »فحظيت«.

)9) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 439.
ورّصح يف أماليه بأّنه مات سنة أربع عرشة وثالث مائة. األمايل )للطويّس(: 5)5، ح). ومثله=   
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]7/413[ رومي بن زرارة بن أعني الشيبانـّي

.(((وأيب احلسن روى عن أيب عبد اهلل

ثقٌة، قليل احلديث))).

]8/414[ رزيق)3( بن مرزوق

=يف مكارم األخالق: 458.
وقال اخلطيب البغدادّي: »رجاء بن حمّمد بن حييى، أبو احلسن العبتائّي الكاتب.  

حّدث عن أيب هاشم داوود بن القاسم اجلعفرّي، ومّحاد بن إسحاق بن إبراهيم املوصيّل.  
روى عنه أبو املفّضل الشيبايّن«. تاريخ بغداد: 8/))4، الرقم: 8)45. وقريب منه يف األنساب:   

.(40-(39/4
))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: 437/5، ح9. أّما روايته عن الكاظم فلم نعثر 

عليها.
))) ما يف املتن منقول عن رجال النجاشـّي، الرقم: 440.

)3) الشهيد: »قال الشيخ تقّي الدين بن داوود يف كتابه: بعض أصحابنا التبس عليه حاله فتوّهم 
أّنه رزيق بتقديم املهملة وأثبته يف باب الراء، وهو وهم. وقد ذكره الشيخ أبو جعفر يف الفهرست 
يف باب الزاي. وكذا ذكره النجاشـّي يف باب الزاي، ونقله عنه السّيد مجال الدين«. لحظ: رجال 
ابن داوود: 57)، الرقم: ))6، وفيه: زريق بن مزروق، رجال النجاشـّي، الرقم: 445، وقد 
 :الصادق نقله يف رجاله يف أصحاب  الرقم: 0)3. ولكن  الفهرست،  الراء،  باب  ذكره يف 
فقال يف أصحاب   البقّي وأّما  الرقم: 636).  الطويّس،  الزبري اخللقايّن«. رجال  بن  »رزيق 

الصادق: »أبو العّباس زريق«. رجال البقّي: 43.
أقول: الختالف يف كونه )زريًقا( أو )رزيًقا( لعّل من جهة اخلّط الكويّف الذي ل يكتب فيه نقاط   

الكلامت.
وقد نقل الشيخ املختارّي: »إّنه نقل يف خمطوطة املسجد األعظم عن ولد الشهيد صاحب   
كتاب  يكن  ومل  الدين،  مجال  السّيد  نقل  عىل  النجاشـّي  عن  حكاه  فيام   الوالد تعويل  املعامل: 
النجاشـّي بعينه عنده، وحيث إّن الظاهر من كالم السّيد أّنه ضّمن كتابه نفس كتاب النجاشـّي 
اكتفى الوالد بالنقل من كتاب السّيد يف احلكاية عن النجاشـّي. والذي يف كتاب النجاشـّي هنا= 
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، ثقٌة))). كويفٌّ

]9/415[ روح بن عبد الرحيم)2(

رشيك املعىّل بن خنيس.

، ثقٌة، روى عن أيب عبد اهلل)3) و)4). كويفٌّ

]10/416[ ُرَقيم)5( بن إلياس بن عمرو الَبَجلـّي

عبد  أيب  عــن  وعـــمـــرو)6)  يعقوب  وأخــــواه  وأبـــوه  هــو  روى  ــٌة،  ــق ث  ،  كـــويفٌّ
اهلل)7)و)8).

=موافق لكالم املصنِّف، وما أدري كيف توّهم السّيد مجال الدين حّتى حكاه عنه يف باب الزاي، 
مع أّنه وقع ذكره يف باب الراء متوّسًطا يف األثناء وبعده عّدة أسامء«.

))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 443.
وقال ابن النديم يف الكتب املصنّفة يف أصول الفقه وأسامء الذين صنّفوها: »هؤلء مشايخ الشيعة   
الذين رَووا الفقه عِن األئّمة، ذكرهتم عىل غري ترتيب. فمنهم كتاب زريق بن الزبري«. فهرست 

ابن النديم: 75).
فاستظهر  ح4).   ،(47/( الكايف:  املعّلـى(.  أخت  ابن  )روح  األسانيد  بعض  يف  وقع  قد   (((
رجال  معجم  أيًضا:  ولحظ   .(05/3 الرواة:  جامع  املتن.  يف  ما  مع  مّتحًدا  كونه  األردبييّل 

احلديث: 8/)))، الرقم: 4635. 
)3) لحظ: الكايف: 3/))، ح8، 5/)))، ح3، 5/))5، ح7، 468/6، ح5، هتذيب األحكام: 

)/3)، ح7)، )/449، ح)0)، 3/)9)، ح9، 366/6، ح74)، 9/7))، ح0).
)4) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 444.

)5) الشهيد: »بضّم الراء وفتح القاف«. 
)6) قد ذكر ترمجتهم يف هذا القسم من )خالصة األقوال(، فراجع.

.7) مل نعثر علی روايته عن الصادق(
)8) ما نقله يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 445.



475

]11/417[ َرشيد)1(- بفتح الراء- بن زيد اجلعفّي)))

، ثقٌة، قليل احلديث. كويفٌّ

له كتاٌب)3).

اجلْعد  أيب  بن  زياد  بن  َسَلمة  بن  املهملة-  العني  قبل  بالفاء  رافع-   ]12/418[
األشجعّي، مولهم كويّف.

روى عن الباقر، والصادق، ثقة من بيت الثقات، وعيونم)4).

يف  وهكذا   .604 الرقم:   ،(5( داوود:  ابن  رجال  )رشــد(.  بعنوان:   داوود ابن  أثبته   (((
الفهرست، الرقم: 97)، رجال الطويّس، الرقم: 30)6.

))) ضبطه الشيخ يف رجاله يف من مل يرِو عنهم: »احلنفّي«. رجال الطوسـّي، الرقم: 30)6.
)3) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 446.

)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 447.
وقال املّزّي: »رافع بن سلمة بن زياد بن أيب اجلعد األشجعّي الغطفايّن، مولهم البرصّي، وجّده   

زياد بن أيب اجلعد أخو سامل بن أيب اجلعد.
روى عن: ثابت البنايّن، وحرشج بن زياد األشجعّي، وأبيه سلمة بن زياد بن أيب اجلعد، وعّم أبيه   

عبد اهلل بن أيب اجلعد.
روى عنه: زيد بن احلباب، وسعيد بن سليامن بن نشيط النشيطّي، وشاذ بن فّياض، وعبد الصمد   
إبراهيم.  الرقايّش، ومسلم بن  الوارث، وعيّل بن احلكم املروزّي، وحمّمد بن عبد اهلل  ابن عبد 
ذكره ابن حّبان يف كتاب )الثقات(«. هتذيب الكامل: 6/9)-7)، الرقم: 835). وقريب منه 

يف تاريخ اإلسالم: 0)/85)، الرقم: 4.





  
يف الزاي

وفيه أربعة أبواب
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الباب الأّول: زيد

)أربعة رجال(

]1/419[ زيد بن ُصوحان، بضّم الصاد املهملة، وإسكان الواو قبل احلاء املهملة، 
والنون بعد األلف.

.(((كان من األبدال، ُقتل يوم اجلمل، من أصحاب أمري املؤمنني

ع يوم اجلمل: رمحك اهلل يا زيد، كنت))) خفيف  قال له أمري املؤمنني عندما رُصِ
املؤونة، عظيم املعونة)3).

]2/420[ زيد بن عبد اهلل اخلّياط)4(

روى عنه أبان، يكنّى أبا حكيم.

))) إلی هنا مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 566، وفيه زيادة: »وقيل: إّن عائشة اسرتجعت 
حني ُقتل«.

))) )ع(: »أنت«. ويف املصدر: »قد كنت«. 
: 66، الرقم: 9))، وقريب منه يف الختصاص: 79، تأويل اآليات الظاهرة:  )3) رجال الكّشّ

.538
)4) )ع، ح، س ل، عش(: »احلنّاط«.

كتاب  يف  وكذا  كش«.  »يف   :املحّش عليها  وكتب  احلنّاط.  النسخ:  بعض  »ويف   :الشهيد  
الشيخ بضبط معتب«. 
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كويّف، مجحّي، أصله))) مدنـّي.

ثقة))).

]3/421[ زيد بن يونس

وقيل: ابن موسى)3).

بن  املشّددة- موىل شديد)4)  املهملة  واحلاء  املعجمة،  بالشني  الشّحام-  أسامة  أبو 
عبد الرمحن بن ُنَعيم األزدّي الغامدّي الكويّف)5).

 ،(6(ـــــــن ـــــــس احل وأبــــــــــــــي  اهلل،  ــــد  عــــب أبـــــــــــي  عــــــن   روى 

))) )س(: »وأصله«.
))) الشهيد: »توثيق زيد بن عبد اهلل للشيخ يف كتاب الرجال«.

أقول: ما يف املتن كّله مأخوذ من رجال الطويّس، الرقم: 663).  
قسم  يف  وسيأيت  واقفّي.  وأّنه  يونس(  )ابن  غري  موسى(  )ابن  داوود:  ابن  »جعل   :الشهيد  (3(

الضعفاء ما ينافيه«.
وقد عّلق عليه يف هامش نسخة )ت(: »املنافاة غري واضحة فإّنه ذكر يف القسم املذمومني زيد بن   

موسی فإّنه واقفّي«. 
)4) )عش ل، ح، ع(: »سدير«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.

الشهيد: »موىل شديد بالشني املعجمة بن عبد الرمحن بن نعيم بضّم النون الغامدّي، بالغني   
املعجمة والدال املهملة بعد امليم«. إيضاح الشتباه، الرقم )9). 

)5) )عة(: »الغامدّي كوفـّي«. )ع، ح(: »العامرّي الكوفـّي«. )عش(: »العامرّي كوفـّي«.
ولحظ: رجال النجاشـّي، الرقم: )46.  

 ،(55/( ح)9،   ،(57/( ح50،   ،(8/( املحاسن:  يف   الصادق عن  روايته  لحظ:   (6(
ح6،   ،463/( الكايف:  ح)7)،   ،4(5/( ح98،   ،403/( ح400،   ،(78/( ح85)، 
)/77، ح9، )/0))، ح8، )/45)، ح9، )/)))، ح)، وأّما روايته عن الكاظم فلم 
نعثر عليه إّل يف تفسري العّيايّش: )/)5، ح)3، ولكن روی عن أيب جعفر. لحظ: تفسري 
القّمّي: )/3))، )/406، املحاسن: )/0))، ح7))، بصائر الدرجات: )/378، ح)،= 
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ثقة، عني))).

]4/422[ زيد بن أرقم

بن  الفضل  قاله   ،املؤمنني أمــري  إىل  رجعوا  الذين  السابقني  اجلامعة   من 
شاذان))).

حيرضه  ل  من  ح4،   ،55(/( ح8،  )/49ـ50،  الكايف:  ح49،   ،45/( العّيايّش:  =تفسري 
الفقيه: 3/)3)، ح3857، ثواب األعامل: 7)).

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )46، إّل أّنه ليس فيه: »ثقة عني«. ولعّل نسخة 
العاّلمة مشتملة علی ذلك. نعم، ذكره الشيخ يف فهرسته وقال: »ثقة«. الفهرست، الرقم: 

.(98
وعّده الشيخ املفيد من األعالم الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام والفتيا واألحكام الذي   

ل مطعن عليهم ول طريق إىل ذّم واحد منهم. الرّد عىل أصحاب العدد: 46.
وعّده ابن شهر آشوب من خواّص أصحاب أيب عبد اهلل. مناقب آل أيب طالب: 4/)8).  

: 38، الرقم: 78، وانظر: اإلصابة: )/488، الرقم: 880). ))) رجال الكّشّ
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الباب الثاين: زياد

)ثامنية رجال(

]1/423[ زياد بن كعب بن مرحب)1(

.من رجال أمري املؤمنني

قال الشيخ الطويّس: ينظر يف أمره))) وما كان منه يف أمر احلسني، وهو رسوله 
إىل األشعث بن قيس إىل آذربيجان)3).

]2/424[ زياد بن عبيد

))) )حج(: »مرجب«. وما أثبتناه هو الصحيح املوافق ملا يف املصدر.
))) البهائّي: »ينبغي أن ينظر يف أمره وما كان منه يف أمر احلسني؛ ألّنه استعان منه يف قضّية 

كربالء وتوانى، فإن كان وجه صحيح فهو معذور و إّل فال«. 
)3) رجال الطوسـّي، الرقم: 580.

 ،وقال ابن العديم: »زياد بن كعب بن مرحب البجيّل- وقيل اهلمدايّن-، شهد صّفني مع عيّل  
ذكره املدائنّي يف خب صّفني، وذكر أبو خمنف أّنه كان عىل رجاله مهدان«. بغية الطلب يف تاريخ 

حلب: 3934/9.
وقد ذكر ابن قتيبة ما جری بينه وبني األشعث بن قيس. لحظ: تفصيله يف المامة والسياسة:   

.(((/(
وقد عنونه ابن مزاحم بعنوان: )زياد بن مرحب اهلمدايّن(، وذكر ما جری بينه وبني األشعث بن   

قيس. لحظ: وقعة صّفني: 0). ولحظ أيًضا: الفتوح: )/503.
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عامل))) عيل عىل البرصة))).

]3/425[ زياد بن أيب رجاء- باجليم بعد الراء- واسم أيب رجاء منذر، كويّف.

ثقة، صحيح)3).

]4/426[ زياد بن عيسى

، موىل. أبو عبيدة احلّذاء)4)، كويفٌّ

))) )عش، ت، س( زيادة: »أمري املؤمنني«.
))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: )58.

أقول: هذا غريب من العاّلمة إذ ذكر هذا الفاسق امللعون يف القسم األّول من كتابه.  
قال السّيد اخلوئّي: »هذا هو زياد بن أبيه وأّمه سمّية املعروفة، وقّصة إحلاقه بأيب سفيان مشهورة،   
بن  اللعني  داوود هذا  وابن  العاّلمة  عّد  قاتل احلسني، وليت شعري كيف  اهلل  ونغله عبيد 
زياد  هو  عبيد  بن  زياد  أن  إىل  يلتفتا  مل  وكأّنام  كتابيهام  من  األّول  القسم  يف  اللعني  أبا  اللعني 

املعروف بأّمه، واهلل العامل«. معجم رجال احلديث: 8/))3.
)3) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 449.

ثّم الظاهر سهو العاّلمة يف املقام أو أّن نسخته حمّرفة، فقد ورد يف رجال النجاشـّي هكذا: زياد   
ثقة، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل. وأخته  احلَّذاء، كويّف مولی.  أبو عبيدة  ابن عيسى 
مّحادة بنت َرجاء، وقيل: بنت احلسن، روت عن أيب عبد اهلل. قاله ابن نوح عن ابن سعيد. 
وقال احلسن بن عيّل بن فّضال: ومن أصحاب أيب جعفر أبو عبيدة احلَّذاء واسمه زياد، مات 
يف حياة أيب عبد اهلل. وقال سعد بن عبد اهلل األشعرّي: ومن أصحاب أيب جعفر أبو عبيدة 
وهو زياد بن أيب َرجاء، كويّف، ثقة، صحيح، واسم أيب َرجاء منذر، وقيل: زياد بن أخرم، ومل 

يصّح.
الرقم:   ،(6( داوود:  ابن  رجال  يف  ومثله   . مستقالًّ رجاء(  أيب  بن  )زياد  عنون  العاّلمة  فإّن    

.637
)4) التسرتّي: »نقل النجاشـّي عن سعد بن عبداهلل أّن هذا هو أبو عبيدة ورّبام يفهم منه أّنه جّوز أن 

يكون مراد سعد من أيب عبيدة احلّذاء اآليت«. 
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.(((ثقة))). روى عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل

.(4(وقال احلسن بن عيّل بن فّضال: إّنه مات)3) يف حياة أيب عبد اهلل

اهلل بن)6)  قال: أخبين عبد  يعقوب،  بن  بن حمّمد  : »حّدثني أمحد  الكّشّ وقال)5) 
 محدويه، قال: حّدثني حمّمد بن عيسى، عن بشري)7)، عن األرقط، عن أيب عبد اهلل
قال: لـاّم دفن أبو عبيدة احلّذاء قال: انطلق بنا حّتى نصيّل عىل أيب عبيدة، قال: فانطلقنا، 
فلاّم أتينا إىل قبه مل يزد عىل أن دعا له فقال: الّلهّم بّرد عىل أيب عبيدة، الّلهم نّور له قبه، 
الّلهم أحلقه بنبّيه، ومل يصّل عليه، فقلت: هل عىل املّيت صالة بعد الدفن؟ فقال: ل إّنام 

هو الدعاء«)8).

وقال السّيد عيّل بن أمحد العقيقّي العلوّي: أبو عبيدة زياد احلّذاء، حسن املنزلة عند 

 : ))) قال حمّمد بن مسعود: »سألت ابن فضال عن زياد بن أيب رجاء؟ فقال: ثقة«. رجال الكّشّ
 .347

))) لحظ: روايته عن الباقر يف: بصائر الدرجات: )/86)، ح47، )/59)، ح5، )/537، 
ح)، الكايف: )/35، ح4، )/)4، ح3، )/)9، ح4، )/9)4، ح83، )/60، ح4، )/)7، 
ح)، وغريها، وروايته عن الصادق يف: الكايف: )/)7، ح))، )/06)، ح)، )/4))، 

ح)، 8/3)3، ح3)، 368/3، ح)، 5/)))، ح)، 08/6)، ح7، وغريها.
)3) وقد رّصح بذلك الشيخ يف رجاله يف أصحاب الباقر. رجال الطوسـّي، الرقم: 0)4). 

. كام يظهر ذلك أيًضا ممّا نقله العاّلمة عن الكّشّ
)4) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 449.

)5) )م، ش، عش(: »قال«.
)6) )م، ش، ح، س، ت، عش( مل ترد: »بن«. والظاهر أّن الصواب ما أثبتناه يف املتن، كام استظهر 

يف هامش )م(. ولحظ: كالم الشهيد يف املقام.
: »أخبين عبد اهلل بن محدويه، وهو الظاهر«. الشهيد: »كذا يف نسخ الكتاب«. ويف الكّشّ  

)7) )عة(: »برش«. وما أثبتناه موافق ملا يف املصدر.
: 368، الرقم: 687. )8) رجال الكّشّ
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آل حمّمد، وكان زامَل أبا جعفر إىل مّكة)))و))).

]5/427[ زياد بن ُسوقة

ثقٌة)3).

]6/428[ زياد أخو بِْسطام بن سابور

ثقة)4).

]7/429[ زياد بن أيب احللل، باحلاء املهملة

، موىل. كويفٌّ

ثقة، روى عن أيب عبد اهلل)5) و)6).

نقط  املنّقطة فوقها ثالث  املعجمة، والثاء  بالغني  بن أيب غياث-  ]8/430[ زياد 

))) لحظ: تفصيل ذلك يف الكايف: )/80)، ح5، )/80)، ح7، 398/4، ح). 
))) ما نقله عن العقيقّي موجود يف رجال النجاشـّي، الرقم: 449.

رجال  لحظ:  الَعْمرّي.  ُسوقة  بن  َحْفص  أخيه:  ترمجة  يف  النجاشـّي  أفاده  ممّا  مأخوذ  هذا   (3(
النجاشـّي، الرقم: 348.

البهائّي: »روی عن عيّل بن احلسني والباقر وهو تابعّي«.  
أقول: وقد ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب السّجاد والباقر والصادق. رجال الطويّس،   

الرقم: 8)))، 408)، 684). 
)4) هذا مأخوذ مـّمـا ذكره النجاشـّي يف ترمجة أخيه بِْسطام بن سابور الزيَّات. رجال النجاشـّي، 

الرقم: 80).
وقد ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق. رجال الطويّس، الرقم: )69).  

)5) لحظ: الكايف: 48/4)، ح)، 567/4، ح)، 5/)46، ح)، 89/6)، ح7، 6/6)3، ح3، 
 .(49 ،(9( ،(47 : 88/8، ح)5، رجال الكّشّ

)6) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )45.
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أخرًيا- واسم أيب غياث مسلم، موىل آل دغش، من حمارب بن خصفة.

روى عن أيب عبد اهلل)))، ذكره ابن ُعْقدة، وابن نوح.

ثقٌة سليٌم))).

))) لحظ: هتذيب األحكام: )/47)-48)، ح))، 4/7))، ح)0)، 8/7))، ح0)). 
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: )45.
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الباب الثالث: زكرّيا

)ثامنية رجال(

]1/431[ زكرّيا بن عبد الصمد القّمّي

يكنّى: أبا جرير باجليم.

من أصحاب أيب احلسن موسى، ومن أصحاب الرضا، ثقة))).

]2/432[ زكرّيا بن سابور

ثقة))).

]3/433[ زكرّيا بن سابق

الصباح)3)، عن زكرّيا بن سابق حيث  ابن  الكّشّ عن جعفر وفضالة، عن  روى 

))) ما يف املتن مأخوذ من رجال الطوسـّي، الرقم: 94)5 يف أصحاب الرضا وفيه: »زكريا بن 
.»عبد الصمد القّمّي، ثقة، يكنى أبا جرير، من أصحاب أيب احلسن موسی

))) الشهيد: »مل يوّثقه من اجلامعة غري املصنِّف، فينبغي حتقيق احلال فيه«.
النجاشـّي،  الزيَّات. لحظ: رجال  بِْسطام بن سابور  النجاشـّي يف ترمجة أخيه  أقول: بل وّثقه   

الرقم: الرقم 80).
وقد ذكره الشيخ يف رجاله يف أصحاب الصادق. رجال الطويّس، الرقم: ))7).  

)3) )ب ل، عش ل(: »أيب«. وهو املوافق ملا يف املصدر. إّل أّن الظاهر أّن نسخة العاّلمة موافق ملا 
أثبتناه حيث قال: »ويف ابن الصباح طعن. فإّنه لو كان نسخته: أبا الصباح، مل يقل هذا؛ ألّنه ثقة 

بال ريب وقد ذكره العاّلمة يف القسم األّول«.=
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وصف األئّمة أليب عبد اهلل وما يشهد بصّحة اإليامن منه))).

الرواية، ومل يثبْت عندي عدالة  ويف ابن الصباح طعن، فالوقف متوّجه عىل هذه 
املشار إليه))).

]4/434[ زكرّيا بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي القّمّي

ثقٌة، جليل القدر، وكان له وجه عند الرضا )صلوات اهلل عليه()3).

روى الكّشّ عن حمّمد بن قولويه، عن سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف، عن حمّمد بن 
محزة، عن زكرّيا بن آدم، قال: قلت للرضا: إيّن أريد اخلروج عن أهل بيتي فقد كثر 
السفهاء فيهم؛ فقال: ل تفعل، فإّن أهل بيتك يدفع عنهم بك كام يدفع)4) عن أهل بغداد 

.(5(بأيب احلسن الكاظم

ابن  ل  الثقة  الكنايّن  أّنه  والظاهر  الصباح،  أبو  الكّشّ  يف  ما  املامقايّن:  »قال   :اخلراسايّن=  
الصباح. والتبديل وقع أّوًل من ابن الطاووس، وقّلده العاّلمة من غري حتقيق«. لحظ: تنقيح 

املقال: 8)/37)ـ40)، الرقم: 8467. 
: 9)4، الرقم: 793. ))) رجال الكّشّ

لنفسه،  الرجل  وشهادة  الرواية،  ضعف  كثرية:  وجوه  من  نظر  البحث  هذا  »يف   :الشهيد  (((
الرواية.  وغايتها دللتها عىل اإليامن خاّصة. ثّم ل وجه للتوّقف، بل ذلك يوجب احلكم برّد 
وقوله: )مل يثبت عندي عدالة املشار إليه( يؤذن بأّنه يشرتط ثبوت العدالة يف قبول الرواية، وقد 
عرفت خالف ذلك من مذهبه سابًقا ولحًقا. وعىل كّل حال ل وجه لذكر هذا الرجل يف هذا 

القسم«.
)3) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 458.

)4) )س(: »تدفع«.
: 594، الرقم: )))). )5) رجال الكّشّ

ورواه يف الختصاص. الختصاص: 87.  
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وقال الرضا: إّنه املأمون علی الدين والدنيا))).

وعن حمّمد بن قولويه، عن سعد بن عبد اهلل، عن حمّمد بن عيسى، عن))) أمحد بن 
الوليد، عن عيّل بن املسّيب اهلَْمدايّن)3)، قال: قلت للرضا: شّقتي بعيدة فلست)4) 
أصل إليك يف كّل وقت فمّمن آخذ معامل ديني؟ قال: من زكرّيا بن آدم القّمّي املأمون 

عىل الدين والدنيا)5).

وحّج الرضا سنة من املدينة، وكان زكرّيا بن آدم زميله إىل مّكة.

]5/435[ زكرّيا أبو ييى املوصّلـّي

لقبه كوكب الدم.

: »قال محدويه، عن العبيدّي، عن يونس قال: أبو حييى املوصّلـّي، لقبه  قال الكّشّ
كوكب الدم، كان شيًخا من األخيار.

له  أبيه،  أّيام  يعرفه  كان  أّنه  َيْقطني:  بن  علـّي  بن  احلسن  أخبين  العبيدّي:  قال)6) 
فضل ودين.

وروي أّن أبا جعفر سأل اهلل تعالی أن جيزيه خرًيا«)7).

))) )عة( مل ترد: »وقال الرضا: إّنه املأمون علی الدين والدنيا«. إّل أّن ما أثبتناه موافق جلميع 
النسخ التي بأيدينا.

))) )ب( زيادة: »حمّمد بن«. وما يف املتن موافق ملا يف املصدر.
)3) )هـ، ش(: »اهلمذانـّي«.

)4) )عة(: »ولست«.
: 594، الرقم: )))). )5) رجال الكّشّ

ورواه يف الختصاص. الختصاص: 87.  
)6) )س(: »وقال«.

: 606، الرقم: 0))).= )7) رجال الكّشّ
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، لكنّه ذكره بكنيته، ولقبه، وبلده ومل يذكره باسمه زكرّيا. هذا ما قاله الكّشّ

وقال ابن الَغضائرّي: »زكرّيا أبو حييى كوكب الدم، كوفـّي، ضعيف، روى عن أيب 
عبد اهلل «)))و))).

أبو حييى كوكب  الكّشّ مل يذكره باسمه، بل)3) قال:  أّنام متغايران؛ ألّن  وحيتمل 
. ، وابن الَغضائرّي قال: إّنه كوفـيٌّ الدم املوصيّلّ

وباجلملة؛ فاألقرب التوّقف فيه)4).

]6/436[ زكرّيا بن ييى التميمّي

كويّف، ثقة)5).

]7/437[ زكرّيا بن ييى الواسطّي

ثقة، روى عن أيب عبد اهلل، ذكره ابن نوح)6).

=اخلراسايّن: »قال املامقايّن: إّن كالم الكّشّ خاٍل عن هذه الرواية وإّنام هو يف زكريا بن آدم.   
مراجعة  غري  من  العاّلمة  وقّلده  الطاوويّس،  التحرير  يف  الطاووس  لبن  أّوًل  نشأ  والشتباه 
. وقد ذكر ابن طاووس الرواية نفسها يف صفوان وبّدل )أبا حييى( بـ)زكريا بن آدم( كام  الكّشّ

هو الواقع«. تنقيح املقال: 8)/98)-06)، الرقم: 8443. 
))) لحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: 68/8)، ح396.
كام قد روی عن العبد الصالح. اخلصال: )/548، ح9).  

))) رجال ابن الغضائرّي: )6، الرقم: 54.
الرقم:  الطويّس،  رجال   . املوصيّلّ حييى  أبو  زكريا،   :الصادق أصحاب  يف   الشيخ وقال   

.(734
)3) )ت، حج(: »غري أّنه«.

)4) أقول: لو كان األمر كام ذكره العاّلمة فام الوجه يف ذكره يف القسم األّول؟!
)5) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 455.

)6) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 456.=
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]8/438[ زكرّيا بن إدريس)1(

أبو ُجرير- بضّم اجليم- القّمّي.

كان وجًها، يروي عن الرضا)))و)3).

=ثّم إّن الشيخ ذكر يف فهرسته: »زكار بن حييى الواسطّي«. الفهرست، الرقم: 4)3.  
وكذا يف رجاله يف أصحاب الصادق. رجال الطويّس، الرقم: 738).  

أقول: الظاهر احّتاد َمن يف رجال الشيخ وفهرسته مع من يف املتن. وإليه ذهب مجاعة. لحظ:   
 ،(70/3 املقال:  منتهى  الشيعة:376/30،  وسائل   ،(039 الرقم:   ،(6(/( الرجال:  نقد 

الرقم: )9)).
ينََوِرّي يف هذا الكتاب. ولحظ: ترمجة َزّكار بن احلسن الدِّ  

))) التسرتّي: »كأّنه أخذ من النجاشـّي فيام ذكره عند ذكر إدريس والده و هو غري بعيد عن فهم 
عبارته ولعّله يمكن تنزيلها علی إرادة مدح والده. وباجلملة مل يمدحه النجاشـّي عند ذكره. نعم 
ذكر هذه العبارة حيث ذكر عند ذكر أبيه وقال عند ذكره ما لفظه: زكريا بن إدريس بن عبد اهلل 
 .»ابن سعد األشعرّي القّمّي، أبو جرير قيل: إّنه روى عن أيب عبد اهلل و أيب احلسن و الرضا

لحظ: النجاشـّي: 59)، 457.
))) قال النجاشـّي: »قيل: إّنه روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن والرضا«. رجال النجاشـّي، 
الرقم: 457؛ فالحظ: روايته عن الصادق يف الكايف: 453/3، ح))، 66/4)، ح8، علل 
الكاظم ففي  الرشائع: )/405، ذيل ح5، هتذيب األحكام: 6/5)، ح47، وأّما روايته عن 

هتذيب األحكام: 0)/)8)، ح4، الرسائر: 595/3، قرب اإلسناد: )30، ح89)).
ويروي عن الرضا. لحظ: الكايف: 450/6، ح5، كامل الزيارات: )4)، ح7).  

 :ذكر يف رجاله يف أصحاب الصادق يف املقام. فإّن الشيخ 3) مل نعثر علی مأخذ العاّلمة(
زكرّيا بن إدريس القّمّي. رجال الطويّس، الرقم: 6)7)، وقال يف أصحاب الكاظم: »أبو 
جرير القّمّي«. رجال الطويّس، الرقم: 89)5، وقال يف أصحاب الرضا: »زكريا بن إدريس 

ابن عبد اهلل األشعرّي، قّمّي، يكنّى أبا جرير )حرب(«. رجال الطويّس، الرقم: 9))5.
وقال فيه أيًضا: »أبو جرير القّمّي«. رجال الطويّس: 370، الرقم: 0)55.  

 ذكر أبا جرير القّمّي وفيه: »عن زكريا بن آدم، قال: دخلت عىل الرضا من أّول  والكّشّ  
الليل يف حدثان موت أيب جرير فسألني عنه وترّحم عليه، ومل يزل حيّدثني وأحّدثه حّتى طلع= 
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.6(6 : =الفجر، فقام فصىّل الفجر«. رجال الكّشّ

فليس يف مجيع ذلك كام تری ما ذكر العاّلمة يف املقام.  
نعم، قال النجاشـّي يف ترمجة أبيه إدريس بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي: »ثقة، له كتاب. وأبو   
له كتاب«. رجال   الرضا يروي عن  إدريس هذا. وكان وجًها،  بن  القّمّي هو زكرّيا  جرير 

النجاشـّي، الرقم: 59).
قال القهبائّي: »إّن قوله »وأبو جرير« إلی قوله: »له كتاب« بيان حال زكريا بقرينة قوله مقّدًما:   
»له كتاب« كام سيجيء يف ترمجته وإّل يلزم التكرار. وهذا مهجور بالكّلّية يف كالم املصنّف«. 

جممع الرجال: )/78).
ولكن قال السّيد اخلوئّي: »إّنه توّهم بعضهم أّن الضمري يف عبارة النجاشـّي يف مجلة »يروي   
عن الرضا« يرجع إىل زكرّيا، ل إىل إدريس، وإّل كان تكرار مجلة: )له كتاب( لغًوا مستدرًكا. 
ورّبام يؤّيد ذلك بأّن إدريس من أصحاب الصادق وروى عنه، ذكره الصدوق يف الفقيه. 
أبو احلسن،  )له كتاب(: أخبناه  ثانًيا  قوله  بعد  النجاشـّي ذكر  فإّن  فاسد،  التوّهم  ولكن هذا 
إىل أن قال، قال: حّدثنا حمّمد بن احلسن بن أيب خالد، املعروف بشنبولة، قال: حّدثنا إدريس، 
بكتابه فيعلم بذلك: أّن الكتاب إلدريس ل لزكريا، ويؤّيد إدراك إدريس الرضا أّن شنبولة 
الذي يروي عن إدريس كتابه، من أصحاب اجلواد. ومن ذلك يظهر أّن تكرار مجلة: )له 
كتاب( إّما من سهو قلم النجاشـّي، أو أّنه من غلط النّساخ«. معجم رجال احلديث: 74/3)، 

الرقم: 058).
تنبيه:  

قد وقع الكالم يف املراد من أيب جرير القّمّي فقد يقال بأّنه كنية زكريا بن إدريس، وزكريا بن عبد   
الصمد، وحمّمد بن عبد اهلل )عبيد اهلل(.

 إّن أبا جرير القّمّي مشرتك بني ثالثة أنفار، فإن روى عن الصادق« :قال السّيد اخلوئّي  
إليه  منرصف  فهو   الرضا أو   ،احلسن أيب  عن  روى  وإن  إدريس،  بن  زكريا  أّنه  فاملتعنّي 
أيضًا، ول أقّل من اشرتاكه بينه وبني زكريا بن عبد الصمد، وكالمها ثقة، وأّما احتامل إرادة حمّمد 
ابن عبد اهلل فهو ساقط جزًما، فإّنه رجل غري معروف«. معجم رجال احلديث: ))/86، الرقم: 
قاموس  األّول.  يف  فينحرص  األخريين  حتّقق  بعدم   التسرتّي املحّقق  قال  ولكن  4039)؛ 

الرجال: ))/)5)، الرقم: 34).
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الباب الرابع: يف الآحاد

)أربعة رجال(

املنّقطة حتتها نقطة،  الباء  ]1/439[ زر بن ُحَبيس)1(- بضّم احلاء املهملة، وفتح 
وكان   ،املؤمنني أمري  رجال  من  مهملة-  وسني  نقطتان،  حتتها  املنّقطة  الياء  وبعد 

فاضال))).

))) )عة(: »احلبيس«.
الشهيد: »قال ابن داوود: هو بالشني املعجمة، ومن أصحابنا من َصّحفه بالسني، وهو وهم.   
وكذلك وجدناه مضبوًطا بالشني املعجمة يف نسخة معتبة لكتاب الرجال للشيخ، وهذا هو 

احلّق املشهور املعروف«. لحظ: رجال ابن داوود: 57)، الرقم: 0)6.
))) هذا من رجال الطوسـّي، الرقم: 569، وفيه: »زر بن حبيش«.

قال ابن حجر: »زر بن حبيش بن حباشة بن أوس بن بالل وقيل هالل األسدّي.  
أبو مريم. ويقال: أبو مطرف الكويّف. خمرضم أدرك اجلاهلّية.  

وروى عن عمر وعثامن وعيّل وأيب ذر وابن مسعود وعبد الرمحن بن عوف والعّباس وسعيد   
ابن زيد وحذيفة وأيب بن كعب وصفوان بن عسال وعائشة.

وعنه إبراهيم النخعّي وعاصم بن هبدلة واملنهال بن عمرو وعيسى بن عاصم وعدي بن ثابت   
والشعبّي وزبيد اليامّي وإسامعيل بن أيب خالد حديًثا واحًدا يف ليلة القدر وأبو إسحاق الشيبايّن 

وغريهم.
قال ابن معني: ثقة.  

وقال ابن سعد: كان ثقة كثري احلديث.  
وقال عاصم عن زر: خرجت يف وفد من أهل الكوفة وأيم اهلل إن حّرضني عىل الوفادة إّل لقاء=   

ً
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]2/440[ زرارة)1( بن أعني بن ُسنُْسن)2(- بضّم السني املهملة، وإسكان النون، 
وبعدها سني مهملة، وبعدها نون- الشيبايّن)3)

شاعًرا،  متكّلًمـا،  فقيًها،  قارًئا،  وكان  ومتقّدمهم،  زمانه  يف  أصحابنا  من)4)  شيخ 
أديًبا، قد اجتمعْت فيه خالل الفضل والدين، ثقة صادًقا)5) يف ما يرويه)6).

. =أصحاب حمّمد فلقيت عبد الرمحن بن عوف وُأيب بن كعب فكانا جلييَسّ
قال عاصم: وكان زر من أعراب الناس وكان عبد اهلل يسأله عن العربّية.  

ا وكان ُمصاّلمها يف مسجٍد واحٍد، وكان أبو  وقال عاصم: كان أبو وائل عثامنيًّا وكان زر علويًّ  
وائل معظاًم لزر.

وقال ابن عيينة عن إسامعيل: قلت لزر: كم أتى عليك؟ قال: أنا ابن عرشين ومائة.  
قال أبو عمر الرضير: مات قبل اجلامجم.  

وقال أبو عبيد القاسم بن سالم: مات سنة )8 هـ.  
وقال عمرو بن عيّل: سنة )8 هـ.  

وقال ابن زبر: سنة 83 هـ.  
وقال أبو نعيم: مات وهو ابن 7))هـ سنة.  

قلت: صّحح ابن عبد الب يف الستيعاب سنة 3، وقال: كان عالـاًم بالقرآن قارًئا فاضاًل.  
وقال العجيّل: كان من أصحاب عيّل وعبد اهلل ثقة.  

وقال أبو جعفر البغدادّي: قلت ألمحد: فزر وعلقمة واألسود؟ قال: هؤلء أصحاب ابن مسعود   
وهم الثبت فيه«. هتذيب التهذيب: 77/3)-78)، الرقم: 597.

))) قال الشيخ يف )الفهرست(: »زرارة بن أعني واسمه عبد رّبه يكنّى أبا احلسن، وزرارة لقب 
: 33)، الرقم: 08). له«. الفهرست، الرقم: ))3. ولحظ: رجال الكّشّ

))) )عة(: »سنس«. وما أثبتناه هو الصواب، كام ل خيفی. بل لعّل ما يف املطبوعة غلط مطبعّي.
)3) الشهيد: »الشيبانـّي نسبته إىل شيبان بالولء، ل بالنسب، فإّن َأعني كان عبًدا روميًّا لرجل من 

بني شيبان، عّلمه القرآن، وأعتقه فصار شيبانيًّا بالولء، واهلل أعلم«. 
)4) )عة( مل ترد: »من«.

)5) )عة(: »صادق«. وما أثبتناه موافق للمصدر وأنسب بالعبارة.
)6) إلی هنا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 463.
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أخبار)))  األحاديث  تلك  تدّل عىل عدالته، وعارضت  أحاديث  الكّشّ  ذكر  وقد 
ُأخر تدّل عىل القدح فيه، قد ذكرناها يف كتابنا الكبري، وذكرنا وجه اخلالص عنها))).

))) )حج(: »أخباًرا«.
: 33)-60)، الرقم: 08)-69). ))) لحظ: مجيع الروايات مادحة وذاّمة يف رجال الكّشّ

الشهيد: »حاصل ما ذكره الكّشّ يف حّق زرارة أحاديث تزيد عىل العرشين تقتيض ذّمه، وكّلها   
ا، ويف أكثرها حمّمد بن عيسى العبيدّي إّل حديًثا واحًدا طريقه صحيح، إّل أّنه  ضعيفة السند جدًّ
مرَسل؛ ألّن راويه حمّمد بن قولويه، عن حمّمد بن أيب القاسم ما جيلويه، عن زياد بن أيب احلالل، 
 عن الصادق. وظاهر أّن زياد الذي هو من رجال الباقر والصادق مل يبَق إىل زمان ابن 
عن  خالية  بمدحه  الــواردة  األخبار  وبقّية  طبقته.  يف  وَمن   بابويه لبن  املعارص  جيلويه  ما 
املعارض املعتب، وفيها خب صحيح السند يدّل عىل ثقته وجاللته، وقد تقّدم متنه وسنده يف باب 
الباء. هذا ما يتعّلق بكتاب الكّشّ الذي أشار إليه املصنِّف. ووقفُت يف الكايف للكلينّي عىل أربعة 
أخبار ُأخر، تقتيض القدح فيه أيًضا: اثنان منها يف كتاب اإليامن، ويف طريقها حمّمد بن عيسى، 
عن يونس، واآلخران يف كتاب املرياث وطريقها كذلك أيًضا، ولكن أحدمها بطريق آخر حسن، 
فقد ظهر اشرتاك مجيع  الذي ورد يف مدحه. وباجلملة  الصحيح  ولكنّه مرجوح عند معارضة 
األخبار القادحة يف إسنادها إىل حمّمد بن عيسى، وهي قرينة عظيمة عىل َمْيل وانحراف منه عىل 
زرارة، مضاًفا إىل ضعفه يف نفسه. وقد قال السّيد مجال الدين ونِْعَم ما قال: ولقد َأْكَثَر حمّمد بن 
عيسى من القول يف زرارة حّتى لو كان بمقام عدالة كادت الظنون ترسع إليه بالتهمة، فكيف 
وهو مقدوح فيه«. لحظ: الكايف: )/)40، ح)، )/408، ح)، 94/7، ح3، 96/7، ح)، 

التحرير الطاوويّس: 40)، الرقم 75).
وأّما  صحاح.  منها  مجلة  أّن  عىل  مستفيضة  زرارة  يف  املادحة  »الروايات   :اخلوئّي السّيد  قال   

الروايات الذاّمة فهي عىل ثلث طوائف:
ا يف إمامة الكاظم، فإّنه لـاّم تويّف الصادق بعث ابنه  األوىل: ما دّلت عىل أّن زرارة كان شاكًّ  
عبيًدا إىل املدينة ليختب أمر اإلمامة وإّنه لعبد اهلل أو للكاظم، وأّنه مات قبل أن يرجع إليه 

عبيد.
وهذه الروايات ل تدّل عىل وهن ومهانة يف زرارة؛ ألّن الواجب عىل كلِّ مكّلٍف أن يعرف إمام   
زمانه ول جيب عليه معرفة اإلمام من بعده، وإذا تويّف إمام زمانه فالواجب عليه الفحص عن 
عّينه اهلل=  بإمامة من  اللتزام  أمره ويكفيه  الفحص فهو معذور يف  فإذا مات يف زمان  اإلمام، 
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والرجل عندي مقبول الرواية.

مات سنة مخسني ومائة))).

حتتها  املنّقطة  والياء  املهملة،  بالدال  ينََوِرّي)2(،  الديِّ احلسن  بن  َزّكار   ]3/441[

=تعاىل، وإن مل يعرفه بشخصه. وعىل ذلك فال حرج عىل زرارة، حيث كان يعرف إمام زمانه، 
وهو الصادق، ومل يكن جيب عليه معرفة اإلمام من بعده يف زمانه، فلاّم تويّف الصادق قام 

بالفحص فأدركه املوت مهاجًرا إىل اهلل ورسوله. وقد ورد يف ذلك عّدة روايات.
مع أّن زرارة مات سنة 50)هـ. فإّنه عىل ذلك يكون بني موته ووفاة الصادق التي هي سنة   
48) فصل كثري ول يمكن عادة عدم وصول خب إمامة الكاظم إليه يف هذه املدة، ولسّيام 

أّن عبد اهلل مات بعد أبيه بسبعني يوًما عىل ما قيل.
الطائفة الثانية: الروايات الداّلة عىل أّن زرارة قد صدر منه ما ينايف إيامنه.  

.الطائفة الثالثة: ما ورد فيها قدح زرارة من اإلمام  
ضعف  جهة  من   املعصوم من  أكثرها  صدور  يثبت  مل  أّنه  الروايات:  هذه  عن  واجلــواب   
أسنادها. وأّما ما ثبت صدوره فال بد من محله عىل التقّية، وأّنه إّنام عاب زرارة ل لبيان أمر 

واقع، بل شفقة عليه واهتامًما بشأنه«. معجم رجال احلديث: 37/8)-)5)، الرقم: )467.
))) هذا مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 463، أو رجال الطوسـّي، الرقم: 744).

البهائّي: »قال صاحب ميزان العتدال عن ابن الساّمك قال: حججت فلقيني زرارة بن أعني   
فقال: إّن يل إليك حاجة، فقلت: ما هي؟ قال: إذا لقيت جعفر بن حمّمد الصادق فاقرأه عنّي 
السالم وسله أن خيبين أنا من أهل النار أو أهل اجلنّة، فأنكرت ذلك عليه فقال: إّنه يعلم ذلك، 
فلاّم لقيت جعفر بن حمّمد أخبته بالذي قال، فقال: هو من أهل النار، فقلت: ومن أين علمت 
ذلك؟ فقال: من أّدعی عيّل علُم ذلك فهو من أهل النار، فلاّم رجعت لقيني زرارة فأخبته بام قال 
جعفر الصادق، فقال: كان لك من جراب النورة. قلت: وما جراب النورة؟ قال: عمل معك 

بالتقّية. إلی هنا من كالم صاحب العتدال«. لحظ: ميزان العتدال: )/56، الرقم: )7)3.
ابن  وكذلك  احلسن،  بن  زّكار  النجاشـّي:  كتاب  يف  الدين  مجال  السّيد  »وبخطِّ   :الشهيد  (((
داوود. والظاهر أّن هذه النسخة هي الصحيحة؛ ألّن الشيخ يف التهذيب روى عنه حديًثا يف باب 
الوضوء، وقال: )عن زّكار بن فرقد( وهو ينايف ابن احلسن ل أبا احلسن«. لحظ: رجال ابن 

داوود: 58)، الرقم: 4)6، هتذيب األحكام: )/39، ح)،6/43)4، ح33.
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نقطتان، والنون، والراء))).

شيٌخ من أصحابنا، ثقة))).

عبد  بن  أخرًيا-  والراء  املهملة،  احلاء  وإسكان  الزاي،  بفتح  َزْحر-   ]4/442[
اهلل)3)، أبو احُلَصنْي األسدّي.

.(4(ثقة، روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهلل

))) )عة(: »وبعدها الواو والراء والياء«.
))) ما نقله العاّلمة مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 464.

قد ذهب مجاعة إلی احّتاده مع زكار بن حييى الواسطّي املذكور سابًقا يف الرقم الثالث من باب   
زكرّيا. لحظ: جممع الرجال: 53/3)، اهلامش.

قال السّيد اخلوئّي: »إّن الشيخ مل يذكر هذا ل يف )الفهرست(، ول يف رجاله، وإّنام ذكر زكار   
ابن حييى الواسطّي كام يأيت، وذكر فيه ما ذكره النجاشـّي يف زكار بن احلسن، وبذلك يطمأن بأّن 

الرجل واحد، ذكره النجاشـّي بعنوان زكار بن احلسن، وذكره الشيخ بعنوان زكار بن حييى.
ويؤّيد الحّتاد أّنه حكي عن بعض نسخ رجال ابن داوود نقله عن النجاشـّي: زكار أبو احلسن   
الدينورّي، إذ حينئذ يرتفع الختالف بني كالمي الشيخ والنجاشـّي، فيكون الشيخ ذكره مع 
تسمية أبيه وذكره النجاشـّي مع كنيته، وكذلك نقل عن التحرير الطاوويّس، واهلل العامل«. معجم 

رجال احلديث: 77/8)، الرقم: 4685.
إىل  ناسبني  املقال  تنقيح  و  املقال  منهج  يف  كذا  ــادّي،  األي اهلل  عبد  بن  »زفر   :اخلراسانـّي  (3(
اخلالصة، وكأّن يف نسختهام زيادة )بن عبد اهلل األيادّي( أيًضا بعد كلمة )زفر(، ويظهر من ذلك 
ابنا عبداهلل األيادّي«. لحظ: تنقيح املقال )ط ق(: )/446، منهج  أّن )زفر( و)زافر( كليهام 

املقال: 35/5)، الرقم: 6))).
)4) ما يف املتن مأخوذ من رجال النجاشـّي، الرقم: 465.

قال الشيخ يف )الفهرست(: »أبو احلصني األسدّي«. الفهرست، الرقم: 884.  
وقال يف رجاله يف أصحاب الصادق: »زحر بن زياد، أبو احلصني األسدّي الكويّف«. رجال   

الطويّس: )))، الرقم: 747).
الرقم: ))0)، منتهى=  الرجال: )/)5)،  نقد  املتن.  احّتاده مع من يف  إلی  وقد ذهب مجاعة   
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=املقال: 60/7)، الرقم: 5)35.
وهو مّتحد مع من عنونه يف فهرسته.  

قال السّيد اخلوئّي: »الظاهر أّنه هو الذي عنونه يف الرجال بعنوان: )زحر بن زياد(، فإّنه لو   
كان غريه للزمه أن يذكره يف الرجال أيًضا، مع أّنه مل يذكر فيه إّل زحر بن زياد. والذي يظهر من 
كالم الشيخ يف الفهرست أّن الرجل مل يكن معروًفا باسمه فضاًل عن اسم أبيه، وألجله مل يقف 
الشيخ عىل اسمه حني كتابة الفهرست ثّم ظفر به عند كتابة الرجال، واعتقد أّن اسم أبيه زياد، 
وأّما النجاشـّي فاعتقد أّن اسم أبيه عبد اهلل، فالرجل واحد والختالف يف اسم أبيه، واهلل العامل«. 

معجم رجال احلديث: 4/8))، الرقم: 4666.



الفهار�س الفنية
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فهر�س الآيات

ياطنُِي﴾                                     الشعراء/))) ُل الشَّ ﴿َهل ُأَنبيُِّئُكم َعَلی َمن َتنَزَّ
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فهر�س الأحاديث ال�صريفة

اإلمام الرضا: أبو محزة يف زمانه كلقامن يف زمانه؛ وذلك أّنه قدم أربعة منّا: عيّل بن احلسني وحمّمد 
 ابن عيّل وجعفر بن حمّمد وبرهة من عرص موسى بن جعفر، ويونس بن عبد الرمحن هو سلامن يف 
(65 زمانه  
 اإلمام الباقر: اجلس ]أبان بن تغلب[ يف مسجد املدينة وافت الناس، فإيّن أحّب أن يرى يف شيعتي 
((6 مثلك  
((6 اإلمام الصادق: أما واهلل لقد أوجع قلبي موت أبان  
4(6 أبو جعفر: أنت ]مُحْران بن أعني[ من شيعتنا يف الدنيا واآلخرة  
(33 اإلمام الصادق: أنت ]إبراهيم بن نعيم[ ميزان ل عني فيه  
447   ّي منّي منزلة املقداد من رسول اهلل اإلمام الصادق: أنزلوا داوود الرقِّ
بنا حّتى نصيّل عىل أيب  انطلق  أبو عبيدة احلّذاء قال:  ُدفِن  لـامَّ  أيب عبد اهلل قال:  عن األرقط، عن 
عبيدة، قال: فانطلقنا، فلاّم أتينا إىل قبه مل يزد عىل أن دعا له فقال: الّلهم بّرد عىل أيب عبيدة، الّلهّم نّور 
 له قبه، الّلهّم أحلقه بنبّيه، ومل يصّل عليه، فقلت: هل عىل املّيت صالة بعد الدفن؟ فقال: ل إّنام هو 
485 الدعاء  
30( جابر املكفوف: إّن الصادق وصله بثالثني ديناًرا وعرض بمدحه  
446              ّي[ منزلة املقداد من رسول اهلل أبو عبد اهلل: إنَّه أمر أصحابه أن ينزلوه ]داوود الرقِّ
304   إّنه ]جبري من مطعم[ كان من حواري عيّل بن احلسني :أبو احلسن الكاظم
 اإلمام الصادق: أّنه ]مّحاد السمندرّي[ كان يذكر أمر أهل البيت ببالد الرشك ول يذكر ببالد 
385 اإلسالم، حرش أمة واحدة وسعى نوره بني يديه  
(98 إّن الصادق ترّحم عليه ]جابر بن يزيد[، وقال: إّنه كان يصدق علينا  
يكذب  كان  إّنه  وقال:  امُلِغرية  ولعن  علينا،  يصدق  كان  إّنه  وقال:  جابر،  عىل  ترّحم   الصادق  إّن 
(98 علينا  
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303 اإلمام الباقر: إّنه ]أباذر[ مل يرتدّ  
49( اإلمام الرضا: إّنه ]زكرّيا بن آدم[ املأمون علی الدين والدنيا  
376 اإلمام الصادق: إّنه ]احلارث بن امُلِغرية النرصي[ من أهل اجلنّة  
399        إّنه ]ُحْجر بن زائدة[ من حواري حمّمد بن عيّل وجعفر بن حمّمد :أبو احلسن موسى بن جعفر
356 اإلمام الصادق: إّنه ]احلسني بن املنذر[ من فراخ الشيعة  
446   أّنه ]داوود الرقِّّي[ من أصحاب القائم :أبو عبد اهلل
(48 أبو عبد اهلل: برّش املخبتني باجلنّة: بريد بن معاوية الِعْجيّل، وذكر آخرين  
 زيد الشّحام: كنت عند أيب عبد اهلل إذ مّر احلسن بن حبيش، فقال أبو عبد اهلل: حتّب هذا؟ هذا من 
3(3   أصحاب أيب
(58 إّن الصادق ترّحم عليه ]إسامعيل بن عبد الرمحن اجلُْعفّي الكويّف[  
 روي عن أيب عبد اهلل الرتّحم عليه ]محزة بن الطّيار[ بعد موته و الدعاء له بالنرضة والرسور، وأّنه كان 
369   شديد اخلصومة عن أهل البيت
4(7 أّن أبا عبد اهلل حجبه عنه ]َحريز بن عبد اهلل[  
(40 إّن أبا عبد اهلل دعا له ]برش بن َطْرخان النّخاس[ بكثرة املال والولد  
 اإلمام اجلواد: رحم اهلل إسامعيل بن اخلطاب ورحم صفوان، فإّنام من حزب آبائي، ومن كان من 
(68 حزب آبائي أدخله اهلل اجلنّة  
أمري املؤمنني: رمحك اهلل يا زيد ]زيد بن ُصوحان[ كنت خفيف املؤونة، عظيم املعونة                             479
(84 إّن الصادق شهد له ]جعفر بن عّفان[ باجلنّة  
 الرجل: العامل ثقة، وأّيوب بن نوح، وإبراهيم بن حمّمد اهلمذايّن، وأمحد بن محزة، وأمحد بن إسحاق 
(49 ثقات مجيًعا  
435 أبو احلسن: عهدي إىل ابني عيّل أكب ولدي وخريهم وأفضلهم  
(85 أّن أبا احلسن قال فيه ]جعفر بن عيسى بن َيْقطني[ خرًيا  
(5( أبو عبد اهلل: كان بالل عبًدا صاحلًا وكان صهيب عبد سوء  
زكرّيا بن آدم: قلت للرضا: إيّن أريد اخلروج عن أهل بيتي فقد كثر السفهاء فيهم، فقال: ل تفعل، 
490   فإّن أهل بيتك يدفع عنهم بك كام يدفع عن أهل بغداد بأيب احلسن الكاظم
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400 أبو عبد اهلل: ل غفر اهلل له، إشارة إلی حجر بن زائدة  
(54                      لقد أنزله ]ُبَكرْي بن أعني[ اهلل تعاىل بني رسوله وبني أمري املؤمنني :اإلمام الصادق
4(7 أبو عبد اهلل: مات ]مُحْران بن أعني[ واهلل مؤمنًا  
 أبو عبد اهلل: ما لكم من مفزع؟ َأَما لكم من مسرتاح تسرتحيون إليه؟ ما يمنعكم من احلارث بن 
376-375 امُلِغرية النرصّي؟  
فرتّحم  بزيع  بن  محزة   الرضا احلسن  أيب  يدي  بني  ذكر  اخلَْثَعمّي:  صالح  بن  احلسني  بن  احلسن 
جحد  كمن  حّقي  جحد  من  قال:  ثّم  ساعة،  عليه  فرتّحم  بموسى،  يقول  كان  إّنه  له:  فقيل   عليه، 
37( حقَّ آبائي  
للرضا: شّقتي بعيدة فلست أصل إليك يف كّل وقت فمّمن آخذ  عيّل بن املسّيب اهلَْمدايّن: قلت 
ّي املأمون عىل الدين والدنيا                                                 )49 معامل ديني؟ قال: من زكرّيا بن آدم القمِّ
(00 أبو حمّمد: وأّما الزرارّي رعاه اهلل  
م اهلل ذلك  الناحية: وقفت عىل ما وصفت به أبا حامد- أعّزه اهلل بطاعته- وفهمت ما هو عليه، تـمَّ
(05 له بأحسنه ول أخاله من تفّضله عليه، وكان اهلل ولّيه، وعليه أكثر السالم وأخّصه  
(54 الصادق: هو ]إسامعيل بن الفضل بن يعقوب[ كهل من كهولنا وسّيد من ساداتنا  
اإلمام الصادق: يا أبان، ناظر أهل املدينة فإيّن أحّب أن يكون مثلك من روايت ورجايل                 7))
 أبو عبد اهلل: يا جابر ]جابر املكفوف[، كم من عبد إن غاب مل يفقدوه وإن شهد مل يعرفوه يف أطامر، 
30( لو أقسم عىل اهلل ألبّر قسمه  
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فهر�س الرجال

(8( آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي  
(80 آدم بن احلسني النَّجايّش  
((5 أبان بن تغلب بن َرباح بن سعيد البكرّي اجلَُرْيرّي  
((7 أبان بن عثامن األمحر  
((7  أبان بن عمر األسدّي  
(34 إبراهيم أبو رافع  
(35 إبراهيم بن أيب البالد  
(43 إبراهيم بن أيب َحْفص  
(47 إبراهيم بن أيب الَكّرام اجلعفرّي  
(35 إبراهيم بن أيب حممود اخلراساينّ  
(37 إبراهيم بن رجاء اجلَْحَدرّي  
(36 إبراهيم بن سالمة  
(37 إبراهيم بن سليامن بن أيب داحة املدينّ  
(4( إبراهيم بن سليامن بن عبد اهلل بن حيان النِّْهمّي اخلّزاز الكويفّ  
(50 إبراهيم بن عبدة  
(50 إبراهيم بن عيّل الكويفّ  
(45 نعاينّ   إبراهيم بن عمر الياميّن الصَّ
(44 إبراهيم بن عيسى  
(37 إبراهيم بن حمّمد بن أيب حييى  
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(48 إبراهيم بن حمّمد األشعرّي  
(4( إبراهيم بن حمّمد بن سعيد بن هالل بن عاصم بن سعد بن مسعود  
(5( إبراهيم بن حمّمد بن العّباس اخلَُتيلّ  
(50 إبراهيم بن حمّمد بن فارس  
(45 إبراهيم بن حمّمد بن معروف  
(49 إبراهيم بن حمّمد اهلمذاينّ  
(48 ير   إبراهيم بن مسلم بن هالل الرضَّ
(47 إبراهيم بن ِمْهَزم األسدّي  
(46 إبراهيم بن مهزيار  
(46 إبراهيم بن نرص بن الَقْعقاع اجلُْعفّي  
(5(   ّ إبراهيم بن نصري الكشِّ
(33 إبراهيم بن ُنَعيم العبدّي الكناينّ  
(38 إبراهيم بن هاشم  
(48 إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم الِكنْدّي الطّحان  
((9 أيّب بن ثابت بن امُلنِْذر بن حرام  
((0 أيّب بن عامرة األنصارّي  
((0  أيّب بن قيس  
((9 أيّب بن كعب  
(06 أمحد بن إبراهيم  
(05 أمحد بن إبراهيم  
(0( أمحد بن إبراهيم بن أيب رافع الصيمرّي  
(94 أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن مُحُْدون الكاتب النديم  
(06 أمحد بن أيب عوف  
(93 أمحد بن إدريس  
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(90 أمحد بن إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك بن األحوص األشعرّي  
(88 أمحد بن إسحاق الرازّي  
(98 أمحد بن إسامعيل بن سمكة بن عبد اهلل  
(07 أمحد بن إسامعيل الفقيه  
(9( أمحد بن احلسن بن احلسني اللؤلؤّي  
(9( أمحد بن احلسني بن عبد امللك  
(09 ْيَقل   أمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد الصَّ
(06 أمحد بن محزة  
(88 ّي   أمحد بن محزة بن الَيَسع بن عبد اهلل القمِّ
(0( أمحد بن داوود بن سعيد الفزارّي  
(96 أمحد بن داوود بن عيلّ  
((( أمحد بن ِرْزق الُغْمشاينّ  
(08 أمحد بن زياد بن جعفر اهلمذاينّ  
(9( أمحد بن َصبِيح  
(04 أمحد بن عائذ  
(0( ورّي   أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن ُجّلني الدُّ
(08 أمحد بن عبد اهلل بن جعفر احلمريّي  
((3 ّي األشعرّي   أمحد بن عبد اهلل بن عيسى بن َمْصَقلة بن سعد القمِّ
(93 أمحد بن عبد اهلل بن ِمْهران  
((( أمحد بن عبد الواحد بن أمحد البّزاز  
(07 أمحد بن عيّل البلخّي  
((3 أمحد بن عيّل بن أمحد بن العّباس بن حمّمد بن عبد اهلل   
(09 أمحد بن عيّل بن احلسن بن شاذان  
((0 أمحد بن عيّل بن العّباس بن نوح السريايفّ  
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(97 أمحد بن عيّل الفائدّي  
((( أمحد بن عمر بن أيب شعبة احللبّي  
(87 أمحد بن عمر احلالل  
(06 أمحد بن عيسى بن جعفر العلوّي العمرّي   
(98 ّي البرصّي   أمحد بن حمّمد بن إبراهيم بن أمحد بن املعّلی بن أسد الَعمِّ
(83 أمحد بن حمّمد بن أيب نرص   
((0 أمحد بن حمّمد بن أمحد  
((( أمحد بن حمّمد بن أمحد بن َطْرخان الِكنْدّي  
(95 أمحد بن حمّمد بن أمحد بن طلحة بن عاصم  
(0( أمحد بن حمّمد بن جعفر  
(89 أمحد بن حمّمد بن خالد بن عبد الرمحن بن حمّمد بن عيّل البقّي  
(00 أمحد بن حمّمد بن سليامن بن احلسن بن اجلَْهم بن ُبَكرْي بن أعني بن ُسنُْسن  
(08 ّي   أمحد بن حمّمد بن عبيد اهلل األشعرّي القمِّ
(96 أمحد بن حمّمد بن عاّمر  
(09 أمحد بن حمّمد بن عمران بن موسى  
(85 أمحد بن حمّمد بن عيسى بن عبد اهلل بن سعد بن مالك  
(07 أمحد بن حمّمد بن عيسى النسوّي  
(03 أمحد بن حمّمد بن نوح  
((3 أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجيلّ  
(9( أمحد بن ميثم بن أيب ُنَعْيم  
((( أمحد بن النَّرْض  
(09 أمحد بن حييى بن حكيم األودّي الصويفّ  
(86  أمحد بن يوسف  
(79 إدريس بن زياد الَكَفْرُثوثّي  
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(80 إدريس بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي  
(79 ّي   إدريس بن عيسى األشعري القمِّ
(30 َأَدْيم بن احلّر اجلُْعفّي  
(3( أرطاة بن حبيب األسدّي  
((9 أرقم بن أيب األرقم املخزومّي  
((5 أسامة بن َحْفص  
((5 أسامة بن زيد  
(7( إسحاق بن إبراهيم احلضينّي  
(7( إسحاق بن إسامعيل النيسابورّي  
(74 إسحاق بن ُجنَْدب  
(74 إسحاق بن عبد اهلل بن سعد بن مالك األشعرّي  
(73 إسحاق بن غالب األسدّي  
(7( إسحاق بن حمّمد  
(7( إسحاق بن يزيد بن إسامعيل الطائّي  
(3( أسد بن عفر  
((8 أسعد بن زرارة  
(65 إسامعيل بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي  
(59 إسامعيل بن أيب خالد حمّمد بن مهاجر بن ُعَبيد األزدّي  
(64 َلِمّي   إسامعيل بن أيب زياد السُّ
(66 إسامعيل بن بكر  
(54 إسامعيل بن جابر اجلُْعفّي الكويفّ  
(68 إسامعيل بن اخلّطاب  
(66 إسامعيل بن دينار  
(65 إسامعيل بن زيد الطّحان  
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(58 ّي   إسامعيل بن سعد األحوص األشعرّي القمِّ
(60 إسامعيل بن شعيب الَعِريّش  
(63 إسامعيل بن عبد اخلالق بن عبد رّبه بن أيب ميمونة بن يسار  
(58 إسامعيل بن عبد الرمحن اجلُْعفّي الكويفّ  
(63 إسامعيل بن عيّل بن إسحاق بن أيب سهل بن نوبخت  
(6( ّي   إسامعيل بن عيّل الَعمِّ
(53 إسامعيل بن الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد اهلل بن احلارث  
(66 إسامعيل بن حمّمد بن إسحاق بن جعفر بن حمّمد بن عيّل بن احلسني  
(6( إسامعيل بن حمّمد بن إسامعيل بن هالل املخزومّي  
(69 إسامعيل بن حمّمد احلمريّي  
(59 كوينّ   إسامعيل بن ِمْهران بن حمّمد بن أيب نرص السَّ
(67 إسامعيل حقيبة  
(67 إسامعيل القصري بن إبراهيم بن بزة  
((7 أسيد بن حضري بن سامك  
(30 األصبغ بن نباتة  
((3/( إلياس الصرييفّ  
((3 إلياس بن عمرو الَبَجيلّ  
((( أنس بن احلارث  
(((/( أنس بن ِعياض  
(((  أنس بن معاذ بن أنس بن قيس األنصاري  
((9 أنسة  
((8 أوس بن ثابت  
((9 أويس الَقَرينّ  
((7 إياس  
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((9 أيمن بن أّم أيمن  
(76 أّيوب بن احلر اجلُْعفّي  
(76 أّيوب بن َعطِيَّة  
(75 أّيوب بن نوح بن َدّراج النََّخعّي  
(36 الَباء بن عازب  
(35 الَباء بن مالك األنصارّي  
(35 الَباء بن معرور اخلزرجّي  
(36 الَباء بن حمّمد  
(49 ُبَرْيد األسلمّي  
(47 ُبَرْيد بن معاوية الِعْجيلّ  
(45 بِْسطام بن احلَُصنْي بن عبد الرمحن اجلعفّي  
(45 بِْسطام بن سابور الزّيات  
(46 بِْسطام بن عيلّ  
(5( بشار بن يسار الضبيعّي  
(39 برش بن الباء بن معرور  
(40 برش بن َطْرخان النّخاس   
(39 برش بن َمْسَلمة  
(37 بشري بن أيب مسعود األنصارّي  
(37 بشري بن سعد األنصارّي  
(37 بشري بن عبد امُلنِْذر  
(38 بشري النّبال  
(43 بكر بن األشعث  
(43 بكر بن جناح  
(4( بكر بن حمّمد األزدّي  
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(44 بكر بن حمّمد بن حبيب بن بقية   
(4( بكر بن حمّمد بن عبد الرمحن بن ُنَعْيم األزدّي الغامدّي  
(53 ُبَكرْي بن أعني   
(5( بالل   
(5(  ُبنْدار بن حمّمد بن عبد اهلل  
(53 بيان اجلزرّي  
(59 تقي بن نجم احللبّي  
(57 متيم  
(57 متيم بن حذمل الناجّي  
(57 متيم بن عمرو   
(64 ثابت البناينّ  
(64 ثابت بن دينار  
(64 ثابت بن زيد  
(68 يح   ثابت بن رُشَ
(63 ثابت بن الضّحاك  
(63 س اخلزرجّي   ثابت بن قيس بن الشامَّ
(73 ُثَبْيت بن حمّمد  
(7( َثْعَلبة بن ميمون  
(7( ُثَوْير بن أيب فاختة  
(97 جابر بن عبد اهلل  
(98 جابر بن يزيد  
300 جابر املكفوف الكويفّ  
306 جارود بن امُلنِْذر  
304 جبري بن مطعم  
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304 جرير بن عبد اهلل الَبَجيلّ  
(90 جعفر بن إبراهيم بن حمّمد بن عيّل بن عبد اهلل بن جعفر الطّيار  
(77 جعفر بن أيب طالب  
(87 جعفر بن أمحد بن أّيوب السمرقندّي  
(89 جعفر بن أمحد بن َوْنَدك الرازّي  
(89 جعفر بن أمحد بن يوسف األودّي  
(8( جعفر بن بشري  
(89 جعفر بن احلسن بن عيّل بن شهريار  
(88 ّي   جعفر بن سليامن القمِّ
(78 جعفر بن سهيل الصيقل  
(90 جعفر بن عبد اهلل بن جعفر  
(86 جعفر بن عبد اهلل رأس املذرّي  
(85 جعفر بن عثامن بن زياد الرّوايّس  
(84 جعفر بن عّفان الطائّي  
(84 جعفر بن عمرو  
(85 جعفر بن عيسى بن َيْقطني  
(87 جعفر بن امُلَثنَّی بن عبد السالم بن عبد الرمحن بن ُنَعْيم األزدي العّطار  
(87 جعفر بن حمّمد بن إسحاق بن ِرباط  
(88 جعفر بن حمّمد بن جعفر بن احلسن بن جعفر  
(79 جعفر بن حمّمد بن جعفر بن موسى بن قولويه  
(9( جعفر بن حمّمد بن عون األسدّي  
(77 جعفر بن حمّمد بن يونس األحول  
(78 جعفر بن معروف  
(89 جعفر بن َوْرقاء بن حمّمد بن َوْرقاء بن ُصَلة بن عمري  
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(77  جعفر بن هارون الكويفّ  
(90 جعفر بن حييى بن العالء  
 306 جفري بن احلََكم الَعْبدّي  
305 جلبة بن عياض  
(93 مجيل بن دّراج  
(94 مجيل بن صالح األسدّي  
(94 مجيل بن عبد اهلل بن نافع اخلَْثَعمّي اخلّياط الكويفّ  
303 ُجنَْدب بن جنادة الغفارّي  
305 َجْهم بن حكيم  
377 احلارث بن أيب َرَسن األودّي الكويفّ  
375 احلارث األعور  
373 احلارث بن أنس األشهيلّ  
374 احلارث بن الربيع  
377 احلارث بن عمران اجلعفرّي الكاليبّ  
377 احلارث بن ُغَصني  
374 احلارث بن قيس  
374 احلارث بن قيس  
375 احلارث بن قيس  
375 احلارث بن امُلِغرية النرصّي  
373 احلارث بن النعامن  
373 احلارث بن هشام  
374 احلارث بن مّهام  
387 حارثة بن رساقة  
387 حارثة بن النعامن  
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409 حبيب بن أوس  
409 حبيب السجستاينّ  
 409 حبيب بن مظهر األسدّي  
4(0 حبيب بن املعّلل اخلَْثَعمّي املدائنّي  
4(8 ُحَبْيش بن ُمَبرشِّ  
4(7 حجاج بن رفاعة  
  399 ُحْجر بن زائدة  
399 ُحْجر بن عدي  
4(9 حديد بن حكيم  
405 ُحَذْيفة بن منصور  
405 ُحَذْيفة بن اليامن العبيّس  
 4(5 حريث بن زيد األنصارّي  
4(6 ِجْستاينّ   حريز بن عبد اهلل السِّ
4(8 َحّسان بن ِمْهران اجلاّمل  
335 احلسن  أبو حمّمد بن هارون بن عمران اهلمذاينّ  
340 احلسن بن أيب سارة  
337 ّي   احلسن بن أمحد بن ِريَذَويه القمِّ
340   احلسن بن أمحد بن القاسم بن حمّمد بن عيّل بن أيب طالب
339 احلسن بن أمحد بن حمّمد بن اهليثم الِعْجيلّ  
3(8   احلسن بن جعفر بن احلسن بن احلسن بن عيّل بن أيب طالب
333 احلسن بن اجلَْهم بن ُبَكرْي بن أعني  
3(3 احلسن بن ُحبيش  
330 احلسن بن احلسني بن احلسن اجلَْحَدرّي الِكنْدّي  
334 كوينّ   احلسن بن احلسني السَّ
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3(( احلسن بن احلسني اللؤلؤّي  
3(8 احلسن بن محزة بن عيّل بن عبد اهلل بن حمّمد  
336 احلسن بن خالد بن حمّمد بن عيّل البقّي  
3(4 احلسن بن زياد العّطار  
3(7 احلسن بن راشد  
330 ّي الكاتب الكرخّي   ِ احلسن بن الرسَّ
3(4 احلسن بن سعيد بن مّحاد بن ِمْهران  
340 احلسن بن سيف بن سليامن التاّمر  
339 احلسن بن شجرة بن ميمون بن أيب أراكة  
34( احلسن بن صدقة املدائنّي  
336 احلسن بن ظريف بن ناصح  
338 احلسن بن عبد الصمد بن حمّمد بن عبيد اهلل األشعرّي  
3(8 احلسن بن َعطيَّة احلنّاط امُلحاريّب الكويفّ  
335 احلسن بن ُعْلوان الكلبّي  
33( احلسن بن عيلّ  
3(0 احلسن بن عيّل بن أيب عقيل  
33( َبْيدي الكويفّ   احلسن بن عيّل بن أيب امُلِغرية الزُّ
3(7 احلسن بن عيّل بن بّقاح  
3(5 احلسن بن عيّل بن زياد الوّشاء  
3(0 احلسن بن عيّل بن سفيان بن خالد بن سفيان الَبَزْوَفرّي  
338 احلسن بن عيّل بن عبد اهلل بن امُلِغرية الَبَجيلّ  
3(0 احلسن بن عيّل بن فضال التيميلّ  
3(6 احلسن بن عيّل بن النعامن  
3(6 احلسن بن عيّل بن َيْقطني بن موسى  
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336 احلسن بن عمرو بن ِمنْهال  
336 احلسن بن َعنَْبسة الصويفّ  
3(5 احلسن بن القاسم  
330 احلسن بن ُقدامة الِكناين احلنفّي  
3(7 ّي   احلسن بن مالك القمِّ
33( احلسن بن َمتِّيل  
309 احلسن بن حمبوب الرّساد  
330 احلسن بن حمّمد بن أمحد الصّفار البرصّي  
337 احلسن بن حمّمد بن مجهور العّمّي  
338 احلسن بن أيب عبد اهلل حمّمد بن خالد بن عمر الطياليّس  
333 احلسن بن حمّمد بن الفضل بن يعقوب بن سعيد  
34( احلسن بن حمّمد القطان  
33( احلسن بن حمّمد النهاوندّي  
3(8 احلسن بن موسى اخلَّشاب  
3(8 احلسن بن موسى النوبختّي  
335 احلسن بن موّفق  
3(5 احلسن بن النَّرض  
34( احلسن بن يوسف بن عيّل بن مطّهر  
357 احلسني بن أيب محزة  
35( احلسني بن أسد  
365 ّي   احلسني األشعري القمِّ
35( احلسني بن إْشكيب املروزّي  
35( احلسني بن بشار  
363 احلسني بن ثور بن أيب فاختة سعيد بن مُحْران  
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349 احلسني بن اجلَْهم بن ُبَكرْي بن أعني  
367 احلسني بن خالويه  
36( احلسني بن زيد بن عيّل بن احلسني  
350 احلسني بن سعيد بن مّحاد بن ِمْهران األهوازّي  
365 احلسني بن شاَذَويه  
349 احلسني بن صدقة  
359 احلسني بن عبد رّبه  
367 احلسني بن عبد اهلل بن جعفر  
355 احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الَغضائرّي  
364 احلسني بن عبيد اهلل بن مُحْران اهلَْمداينّ  
363 احلسني بن عثامن األمحيس الَبَجيلّ  
360 احلسني بن عثامن بن رشيك بن َعدّي العامرّي الوحيدّي  
367 احلسني بن عيّل بن احلسني بن حمّمد بن يوسف  
355 احلسني بن عيّل بن احلسني بن موسى بن بابويه  
354 احلسني بن عيّل بن سفيان بن خالد بن سفيان  
365 احلسني بن عيّل املرصّي  
350 احلسني بن عيّل بن َيْقطني  
350 احلسني بن عمر بن يزيد  
366 احلسني بن القاسم بن حمّمد بن أّيوب بن َشّمون  
365 احلسني بن حمّمد بن عيّل األزدّي  
366 احلسني بن حمّمد بن الَفَرْزَدق بن ُبَجرْي بن زياد الَفزارّي  
356 احلسني بن امُلنِْذر  
363 احلسني بن ُنَعْيم الصّحاف  
4(5 حصني بن امُلنِْذر  
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39( َحْفص بن الَبْخرَتّي  
39( َحْفص احلناط  
394 َحْفص بن سابور  
393 َحْفص بن ُسوقة الَعْمرّي  
393 َحْفص بن عاصم  
39( َحْفص بن العالء  
39( َحْفص بن عمرو  
40( احلكم بن حكيم  
40( احلكم بن عبد الرمحن بن أيب نعيم  
40( احلكم بن عيص  
40( احلكم الَقتَّات  
385 مّحاد بن أيب طلحة  
385 مّحاد السمندرّي  
386 مّحاد بن شعيب  
379 مّحاد بن ضمخة الكويفّ  
383 مّحاد بن عثامن بن عمرو بن خالد الفزارّي  
38( مّحاد بن عثامن الناب  
379 مّحاد بن عيسى  
4(3 مَحْدان بن سليامن  
4(3 مَحْدان بن املعافی  
4(6 محدويه بن نصري بن شاهي  
4(6 مُحْران بن أعني الشيباينّ  
 37( محزة بن بزيع  
369 محزة بن الطّيار  
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369 محزة بن عبد املطَّلب  
370 محزة بن القاسم بن عيّل بن محزة بن احلسن  
37( محزة بن يعىل األشعرّي  
 397 مُحَْيد بن مّحاد بن ُحوار التميمي الكويفّ  
396 مُحَْيد بن زياد  
395 مُحَْيد بن امُلَثنَّی الِعْجيّل الكويفّ  
430 حيان بن عيّل الَعنَزّي  
389 حيدر بن شعيب الطالقاينّ  
389 حيدر بن نعيم بن حمّمد السمرقندّي  
437 خالد بن أيب إسامعيل  
433 خالد بن أيب ُدجاَنة  
433 خالد بن َجِرير الَبَجيلّ  
434 خالد احلوار  
436 خالد بن زياد  
434 خالد بن زيد  
435 خالد بن سعيد  
437 خالد بن صبيح  
438 خالد بن عبد الرمحن  
438 خالد بن يزيد  
437 خالد بن يزيد بن جبل  
439 ُخَزيمة بن ثابت  
44( خرض بن عيسى  
44( خّطاب بن َمْسَلمة  
44( د الصّفار   خالَّ
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440 َخَلف بن مَحّاد بن نارش بن املسّيب  
44( اخلليل بن أمحد  
44( خليل الَعْبدّي  
439 خّوات بن ُجَبري  
44( َخْيَثمة بن عبد الرمحن اجلعفّي  
439 َخرْيان اخلادم  
449 داوود بن أيب زيد  
45( داوود بن أيب يزيد الكويّف العّطار  
45( داوود بن أسد بن عفري  
450 داوود بن ُزْريب  
453 حان العّطار   داوود بن رِسْ
455 داوود بن سليامن  
454 داوود بن عيّل اليعقويّب اهلاشمّي  
447 داوود بن فرقد  
448 داوود بن القاسم بن إسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن أيب طالب  
445 ّقي   داوود بن كثري الرَّ
455 داوود بن حمّمد النَّْهدّي  
45( داوود بن النعامن  
45( داوود بن حييى بن بشري الدهقان  
457 ِدْعبِل بن عيّل اخلُزاعّي  
46( َذِريح بن حمّمد بن يزيد  
475 رافع بن َسَلمة بن زياد بن أيب اجلْعد األشجعّي  
470 ة اهلذيلّ   ِرْبعي بن عبد اهلل بن اجلارود بن أيب َسْبَ
467 ربيع بن أيب مدرك  
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467 بيع بن ُخَثْيم   الرَّ
468 ربيع بن سليامن بن عمرو   
47( َرجاء بن حييى بن سامان  
473 رزيق بن مرزوق  
475 َرشيد بن زيد اجلعفّي  
47( ُرشيد اهلجرّي  
469 اس   ِرفاَعة بن موسى النَّخَّ
474 ُرَقيم بن إلياس بن عمرو الَبَجيلّ  
470 ُرَمْيلة  
474 روح بن عبد الرحيم  
473 رومي بن زرارة بن أعني الشيباينّ  
47( ُرْهم األنصارّي  
465 ان بن َشبيب    يَّ الرَّ
465 ّي   ان بن الصلت البغدادّي األشعرّي القمِّ يَّ الرَّ
499 َزْحر بن عبد اهلل  
495 زر بن ُحَبيس  
496 زرارة بن أعني بن ُسنُْسن الشيباينّ  
498 ينََوِرّي   َزّكار بن احلسن الدِّ
49(   ّ زكرّيا أبو حييى املوصيلِّ
490 ّي   زكرّيا بن آدم بن عبد اهلل بن سعد األشعرّي القمِّ
493 زكرّيا بن إدريس  
489 زكرّيا بن سابق  
489 زكرّيا بن سابور  
489 ّي   زكرّيا بن عبد الصمد القمِّ
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49( زكرّيا بن حييى التميمّي  
49( زكرّيا بن حييى الواسطّي  
486 زياد بن أيب احلالل  
484 زياد بن أيب رجاء  
486 زياد بن أيب غياث  
486 زياد أخو بِْسطام بن سابور  
486 زياد بن ُسوقة  
483 زياد بن عبيد  
484 زياد بن عيسى  
48( زيد بن أرقم  
479 زيد بن ُصوحان  
479 زيد بن عبد اهلل اخلّياط  
483 زياد بن كعب بن مرحب  
480 زيد بن يونس  
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فهر�س الأماكن والبقاع

(84 األبواء  
 (4( أصفهان  
و350  ((3 األهواز                                                  
((7 بئر معونة   
(06 بخاری  
(89 برقة  
و379 و0))   (03 البرصة                                                      
و490 و336  و05)  و96)   (63 بغداد                                                            
44( اجلبل  
396 احلائر  
367 حلب  
34( احِللَّة  
303 الربذة  
و339 و90)   (06 الري                                                          
4(7 سجستان  
449 سكة طرخان  
35( سمرقند  
396 سوراء  
373 الشام  
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(07 شرياز   
(6( العراق  
(49 العسكر  
396 العلقمّي  
(94 قرعاء  
و89) و85)  و38)  و350   (99 قم                                               
409 كربالء  
35( كش  
(06 كلني  
الكوفة   43) و59) و75) و94) و96) و7)) و)4) و83) و89) و4)3 و379 و384 و7)4
املدينة                                                                      6)) و7)) و7)) و58) و374 و380
و365  ((0 مرص                                                                 
((4 مطري آباد  
و94) و)49  و486   (83 ة                                                                     مكَّ
و449  (50 نيشابور                                                                  
396 النينوی  
380 وادي قناة  
(46 مهذان  
(37 اليمن  
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فهر�س الكتب

و)46 و395  و)39  و94)   (3( األصل                                                     

(73 توليدات بني أميَّة يف احلديث  

348 رسالة استقصاء النظر يف القضاء والقدر  

348 ة   الرسالة السعديَّ

348 رسالة واجب العتقاد  

3(( كتاب  

345 كتاب األبحاث املفيدة يف حتصيل العقيدة  

33( كتاب الحتجاج  

344   ة الطاهرة كتاب األدعية الفاخرة املنقولة عن األئمَّ

346 كتاب إرشاد األذهان يف أحكام اإليامن  

343 كتاب استقصاء العتبار يف حترير معاين األخبار  

345 كتاب األرسار اخلفية يف العلوم العقليَّة  

348 كتاب األلفني الفارق بني الصدق واملني  

(07 كتاب اإلمامة  

345 كتاب أنوار امللكوت يف رشح الياقوت  

346 كتاب إيضاح التلبيس من كالم الرئيس  

346 كتاب إيضاح املقاصد من حكمة عني القواعد  

346 كتاب بسط الكافية  
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(93 كتاب التأديب  

343 كتاب تبرصة املتعّلمني يف أحكام الدين  

343 كتاب حترير األحكام الرشعيَّة عىل مذهب اإلماميَّة   

345 كتاب تذكرة الفقهاء  

347 كتاب تسليك األفهام  إىل معرفة األحكام  

347 كتاب تسليك النفس إىل حظرية القدس  

343 كتاب تلخيص املرام يف معرفة األحكام  

344 كتاب التناسب بني األشعرية وفرق السوفسطائيَّة  

345 كتاب هتذيب الوصول  إلی علم األصول  

33( كتاب اجلامع يف أبواب الرشيعة  

346 كتاب اجلوهر النضيد يف رشح كتاب التجريد  

346 كتاب حّل املشكالت من كتاب التلوحيات  

4(0 كتاب احليوان  

345 كتاب الدّر املكنون يف علم القانون يف املنطق  

344 كتاب الدر واملرجان يف األحاديث الصحاح واحلسان  

33(   كتاب دلئل خروج القائم

و)40 و94)   ((4 كتاب الرجال                                                                 

457 كتاب طبقات الشعراء  

(99 كتاب العبَّايّس  

343 كتاب غاية األحكام يف تصحيح تلخيص املرام  

344 كتاب غاية الوصول وأيضاح السبل يف رشح خمترص منتهي السؤل واألمل  

(89 كتاب يف اإلمامة  

و367  (90                                                       كتاب يف إمامة أمري املومنني
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365 كتاب يف الصالة  

347 كتاب قواعد األحكام يف معرفة احلالل واحلرام  

346 كتاب القواعد اجلليَّة يف رشح الرسالة الشمسيَّة  

345 كتاب القواعد واملقاصد يف املنطق والطبيعّي واإلهلّي  

344 كتاب القول الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  

345 كتاب كاشف األستار يف رشح كشف األرسار  

33( كتاب الكايف يف فساد الختيار  

347 كتاب كشف اخلفاء من كتاب الشفاء  

345 كتاب كشف الفوائد يف رشح قواعد العقائد  

344 كتاب كشف املراد يف رشح جتريد العتقاد  

346 كتاب كشف املكنون من كتاب القانون  

345 ة   كتاب املباحث السنية واملعارضات النصرييَّ

344 كتاب مبادئ األصول إىل علم األصول  

3(0 كتاب املتّمسك بحبل آل الرسول  

347 كتاب املحاكامت بني رّشاح اإلشارات  

346 كتاب خمترص رشح نج البالغة  

343 كتاب خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة  

347 كتاب مدارك األحكام  

347 كتاب مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق  

337 كتاب املزار  

343 كتاب مصابيح األنوار  

345 كتاب معارج الفهم يف رشح النظم  

346 كتاب املطالب العلية يف علم العربيَّة  
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346 كتاب املقاصد الوافية بفوائد القانون والكافية  

346 كتاب املقاومات  

347 كتاب مقصد الواصلني يف أصول الدين  

348 كتاب مناهج اهلداية ومعارج الدراية  

344 كتاب مناهج اليقني يف أصول الدين  

343 كتاب منتهی املطلب يف حتقيق املذهب  

344 كتاب منتهی الوصول إىل علمي الكالم واألصول  

370 كتاب من روی عن جعفربن حمّمد من الرجال  

(35 كتاب من ل حيرضه الفقيه  

348 كتاب منهاج الكرامة يف اإلمامة  

345 كتاب املنهاج يف مناسك احلاّج  

345 كتاب نظم الباهني يف أصول الدين  

33( كتاب النقض عن سعيد بن هارون  

344 كتاب النكت البديعة يف حترير الذريعة  

347 كتاب ناية األحكام يف معرفة األحكام  

345 كتاب ناية املرام يف علم الكالم  

347 كتاب ناية الوصول إلی علم األصول  

344 كتاب نج اإليامن يف تفسري القرآن  

348 كتاب نج احلق وكشف الصدق  

346 كتاب نج العرفان يف علم امليزان  

347 كتاب نج املسرتشدين يف أصول الدين  

348 كتاب نج الوصول إىل علم األصول  

347 كتاب النهج الوضاح يف األحاديث الصحاح  
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(75   مسائل عن أيب احلسن الثالث

(83 املشيخة  

((3   نسخة عن أيب جعفر الثاين
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فهر�س املِلل والنِّحل

و7)4  409 اخلوارج                                                       
و)9)  (4( ة                                                        الزيديَّ
و8)4 و335  و65)   (37 ة                                                       العامَّ
3(( الفطحيَّة  
((7 الناووسيَّة  
و396  35( الواقفة )وقف(                                                       
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فهر�س ن�صو�س اجلرح والتعديل

(36   أثنى عليه املعصوم

496 اجتمعت فيه خالل الفضل والدين  

أمجع أصحابنا عىل تصحيح ما يصّح عنه وأقّروا له بالفقه        84) و8)) و94) و309 و)38 و)38

و405 و309   303 أحد األركان األربعة                                                     

و467  (30 أحد الزّهاد الثامنية                                                          

(6( أحد شيوخنا  

و89)   (84                                                                     اختّص باملعصوم

335 أخّص بنا من فالن  

(90 أخلط بنا من فالن  

و496 و9)3   (07 أديب                                                                    

(0( أستاذ أصحابنا  

4(9 أصّح من فالن  

اعتمد املراسيل                                                                                        انظر: يعتمد املراسيل

44( أفضل الناس يف األدب  

(89 أكثر الرواية عن الضعفاء  

(98 أكثر الرواية عن العاّمة و األخباريني  

((0 أحلقنا بالشيوخ يف زمانه  

377 ألقى التشّيع  
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إمامي )امامّي املذهب(                                                          )5) و8)3 و409 و)44 و)47

أمره قريب                                                                              انظر: قريب األمر

440 أمره خمتلط  

406 أمره ملتبس  

أمره مشهور                                                                                     انظر: مشهور األمر

(90 أمري  

(4( انتقل  

337 أوثق من فالن  

(87 أوثق الناس يف احلديث  

4(9 أوجه من فالن  

(63 بايع النبّي حتت الشجرة  

((0 بصري باحلديث والرواة  

و6)4  (58 تابعّي                                                         

ترّحم عليه املعصوم                                                             58) و98) و369 و)37

446 تروي عنه الغالة  

(60 تقّي  

و)35  3(7 ثبت                                                           

ثقة             33) و34) و35) و36) و37) و43) و44) و45) و46) و48) و49) 
و)7)  و)7)  و69)  و67)  و66)  و65)  و)6)  و60)  و59)  و58)  و54)  و53)  و)5) 
و89)  و88)  و87)  و86)  و84)  و)8)  و80)  و79)  و77)  و76)  و75)  و74)  و73) 
و3))  و)))  و)))  و09)  و08)  و06)  و05)  و98)  و97)  و96)  و)9)  و)9)  و90) 
و64)  و59)  و47)  و45)  و43)  و)4)  و39)  و36)  و)3)  و)))  و7))  و6))  و4)) 
و305  و95)  و94)  و93)  و)9)  و90)  و89)  و88)  و87)  و85)  و83)  و77)  و68) 
و)33  و330  و8)3  و7)3  و6)3  و4)3  و))3  و0)3  و8)3  و7)3  و6)3  و309  و306 
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و)35  و)35  و350  و349  و)34  و340  و339  و338  و337  و336  و335  و334  و333 
و377  و)37  و370  و367  و366  و365  و364  و363  و360  و359  و357  و355  و354 
و)40  و400  و397  و396  و395  و394  و393  و)39  و)39  و389  و386  و)38  و379 
و445  و)44  و440  و439  و438  و437  و435  و430  و9)4  و7)4  و6)4  و3)4  و407 
و475  و474  و473  و470  و468  و465  و)46  و455  و454  و)45  و)45  و448  و447 

و480 و)48 و484 و485 و486 و487 و489 و490 و)49 و496 و499

ثقة ثقة                       47) و74) و88) و306 و338 و)35 و376 و396 و)40 و0)4 و8)4 
و9)4 و438 و)44 و448 و)45

و88)  (93 ثقة يف أصحابنا                                                

ثقة يف احلديث )الرواية(                    43) و75) و95) و98) و)0) و)0) و03) و0)) و0)3 
و380 و469

(6( ثقة فيام يرويه  

و337  (99 ثقة يف نفسه                                                           

(99 جّل من روى عنه ضعيف  

و)45 و396  و354  و333   (96 جليل                                                     

جليل القدر                           69) و84) و6)) و83) و309 و0)3 و350 و353 و370 و)38 
و389 و448 و490

(64   مجع القرآن عىل عهد رسول اهلل

33( جّيد الكالم  

353 جّيد النظر  

(73 حاذق  

457 حاله مشهور يف اإليامن وعلوِّ املنزلة  

406 حديثه غري نقّي  

(60 حديثه ليس بذلك النقّي  

و440  (78 حديثه يعرف وينكر                                                       
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3(8 حسن العتقاد )العقيدة(  

(98 حسن التصنيف  

469 حسن الطريقة  

(7( حسن العمل  

4(6 حسن املذهب  

(09 حسن املعرفة   

485   حسن املنزلة عند آل حمّمد

(03 حكي عنه مذاهب فاسدة يف األصول  

و389  و354   3(( خاّص                                                             

(37 خاّص بحديثنا  

و30)  (90                                                    خاّصة اإلمام

و0)3 و94)   (37                                                 خصيص باملعصوم

(63 خطيب  

و)40 و)38   377 خيار                                                       

و380 و369   (40                                                    دعا له املعصوم

340 ذكره بعض أصحابنا وغمز عليه  

(90   رأى صاحب الزمان

(85 الرئيس الذي يلقي السلطان هبا  

(50 راو  

(7( راوية  

و))3  ((5 رجع                                                 

35( رجع إىل احلّق  

(87 ردّي األصل  
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483   رسول املعصوم

(83 روى عن الثقات ورووا عنه  

و9)3 و0)3   (50 زاهد                                                                   

(9( عيه وليس منهم   ة تدَّ الزيديَّ

(95 سامل اجلنبة  

(6( سامل فيام يرويه منه  

487 سليم  

(44 سّيد أهل العلم بالنحو والعربيَّة واللغة  

340 سيِّد يف هذه الطائفة  

409 شار  

و496 و457   (73 شاعر                                                             

(75 شديد الورع  

340 رشيف  

448   رشيف عند املعصوم

و387 و374  و373  و97)  و37)   ((9 شهد بدًرا                                                 

و5)4 و387  و57)  و7))  و)))   ((9 شهد بدًرا وُأحًدا                                    

(39 شهد بدًرا وُأحًدا واخلندق  

(39 شهد بدًرا وُأحًدا واخلندق واحلديبيَّة  

(37 شهد بدًرا والعقبة األخرية   

((8 شهد بدًرا والعقبة مع السبعني  

((0 شهد بدًرا والعقبة الثانية  

و374  ((9 شهد العقبة مع السبعني                                              

و387 و57)   (34                                                                شهد مع املعصوم
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شيخ                  43) و45) و96) و97) و08) و7)) و3)) و87) و89) و330 و335 
و338 و354 و)45 و)47 و496 و499

49( شيخ أصحاب األخبار  

(0( شيخ أصحابنا  

(94 شيخ أهل اللغة ووجههم  

(6( شيخ البرصة  

356 شيخ الطائفة  

و90)  (85 يِّني                                                   شيخ القمِّ

(63 شيخ املتكّلمني يف أصحابنا  

شيخنا                                                                    09) و))) و93) و8)3 و))3 و368

374 صاحب لواء األشرت يوم صفنّي  

353 صاحب تصانيف  

4(5   صاحب راية عيّل

(30   صاحب املعصوم

496 صادق فيام يرويه  

449 صادق اللهجة  

صالح                                                              )5) و68) و05) و07) و)5) و400 و433

و484 و0)4   35( صحيح                                                              

صحيح العتقاد                                                                               انظر: صحيح العقيدة

صحيح احلديث )الرواية(                                                   46) و93) و))) و87) و7)3

((( صحيح السامع  

و)0)  (75 صحيح العقيدة                                                          

صحيح املذهب                                                                      87) و90) و400
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و465 و386   380 صدوق                                                                  

((0 صىّل مع النبّي القبلتني  

3(( ضّعفه ابن بابويه  

و385  (43 ضّعفه ابن الَغضائرّي                                                             

49( ضعيف  

و446  (45 ا                                                             ضعيف جدًّ

446 ضعيف احلديث )الرواية(  

و468  (46 طعن عليه )فيه(                                                         

(89 يُّون   طعن عليه القمِّ

و7)4  3(9 عارف                                                      

356 عارف بالرجال  

367 عارف بمذهبنا  

و396 و389  و)35   (50 عامل                                                                    

و484 و374   (58                                                عامل املعصوم

(34   عتيق رسول اهلل

4(6 عديم النظري يف زمانه  

40( عرف هذا األمر  

و457  (69 عظيم الشأن                                                           

عظيم املنزلة                                                                          69) و6)) و0)3

و448  (75                                                          عظيم املنزلة عند املعصوم

عني                                                               59) و309 و350 و)45 و)48

365 غال  

39( غمز فيه )عليه(  



548

(85 غري مدافع  

و446  ((8 فاسد املذهب  

فاضل                   60) و06) و07) و)4) و53) و85) و353 و357 و360 و)38 و389 
و)45 و495

44( فضله أشهر من أن يذكر  

فقيه              58) و64) و93) و09) و0)) و47) و)7) و87) و9)3 و0)3 و353 
و365 و375 و)45 و496

(85 يِّني   فقيه القمِّ

3(8 فيلسوف  

(43 يف مذهبه ضعف  

300 يف نفسه خمتلط  

و496  (7( قارئ                                                     

و90) و09)   (75 قاض                                                     

35( قال باحلّق  

قتل مع املعصوم                                       0)) و))) و9)) و64) و369 و373 و409 و479

 468 قريب األمر  

قليل الرواية )احلديث(              )6) و68) و305 و306 و335 و340 و365 و)40 و473 و475

(06 كان يف عداد الوزراء  

(44 كبري املنزلة  

396 كثري التصانيف  

كثري الرواية )احلديث(             )5) و93) و96) و))3 و8)3 و)33 و355 و370 و6)4

356 كثري السامع  

و)7)  (75 كثري العبادة                                                                

و6)4 و8)3   (83 كثري العلم                                                            
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37( كثري العمل  

3(9 كثري املحاسن  

ل بأس به                                                                             50) و06) و53) و)39 و)44

(89 ل يبايل عّمن أخذ  

و446  ((0 ل يطعن عليه                                                                    

469 ل يعرتض عليه بشء من الغمز  

446 ل يلتفت إليه  

353 لطيف الكالم  

(7( لغوي  

303 مل يرتدّ  

(84   له اختصاص باملعصوم

(73 له اطالع باحلديث والرواية والفقه  

(63 له جاللة يف الدين والدنيا  

49( له فضل ودين  

(47   ة له حمّل عند األئمَّ

448   ة له موقع جليل عند األئمَّ

47(   له وصلة باملعصوم

ليس به بأس                                                                                                         راجع: ل بأس به

(60 ليس حديثه بالنقي  

(05 ليس له ثالث يف األرض  

و75)  (5( مأمون                                                                

(53 مات عىل الستقامة  

379 متحّرز يف احلديث  
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((3 متحّقق هبذا األمر  

(5( متقّدم  

456 متقّدم أصحابنا  

(63 متقّدم النوبختيني يف زمانه  

((0 متقن ملا يرويه  

متكّلم                                 63) و73) و89) و8)3 و0)3 و)33 و)35 و353 و365 و9)4 و)45 

(89 حمّدث  

خمتلط األمر                                                                                                   انظر: أمره خمتلط

(97   مدحه املعصوم

(78 مرتفع املذهب  

(9( مرجوع إليه  

و469 و)0)   (0( مسكون إىل روايته                                                             

مشكور                                                               30) و36) و53) و409 و6)4 و434 و)47

و8)3  3(7 مشهور                                                       

457 مشهور يف أصحابنا  

(50 مصنّف  

35( مصنّف الكتب  

و4))  (59 معتمد )معتمد عليه(                                                           

(88 مقّدم  

(54 ممدوح  

و479  399 من األبدال                                               

3(5 من أجّلة إخواننا  

و)45 و)3)  من أصحاب احلديث                                                       03) 
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من أصحابنا             37) و45) و59) و93) و96) و97) و98) و)0) و08) و09) 
و364  و354  و338  و337  و335  و)33  و330  و))3  و89)  و88)  و87)  و73)  و7)) 

و365 و370 و7)4 و496 و499.

353 مناظر  

(87 من أوثق الناس  

من أهل بدر                                                                                                     انظر: شهد بدًرا

(99 من أهل الفضل واألدب والعلم  

475 من بيت الثقات  

(4( من بيت جليل  

(64 من بيت الشيعة  

((9 من الثامنية الصابرين  

366 من أجّلة أصحابنا  

و)45  (03 من مجلة أصحاب احلديث                                                 

من حواري املعصوم                                                           47) و304 و399 و7)4 

انظر: خاّصة اإلمام                                                                            من خواّص اإلمام

(8( من خيار أصحاب سعد  

(34 من خيار الشيعة  

(83 من زّهاد أصحابنا وعّبادهم ونّساكهم  

من السابقني الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني                                                   49) و97) و439 و)48

و)45  (3( من شيوخ أصحاب احلديث                                                  

(44 من علامء اإلماميَّة  

3(0 من فضالء اإلماميَّة  

(64 من فقهائنا  

و409  (97                                               منقطع إىل أهل البيت



55(

((9 من النقباء الثالثة ليلة العقبة  

من وجوه أصحابنا                                                         64) و47) و87) و8)3 و)33 و339 و3)4

366 من وجوه الشيعة  

3(6 من وجوه هذه الطائفة  

و367  (7( نحوّي                                                                               

340 النقيب  

(03 واسع الرواية  

396 واسع العلم  

(90 يِّني   وافد القمِّ

406 وال من قبل بني أمية  

وجه           64) و65) و80) و85) و47) و90) و)9) و94) و)33 و)37 و9)4 و493

وجه أصحابنا                                                                    38) و)6) و63)

و93)  (4( وجه الطائفة                                                          

490   وجه عند املعصوم

و87) و)7)   (45 وجه يف أصحابنا                                                              

(88 وجه يف الطالبيِّني  

(94 وجه يف النحو واللغة  

396 وجه يف الواقفة  

(43 وجيه  

(97 وجيه يف بلده  

و9)3 و0)3   ((0 ورع                                                         

وكيل                                                            36) و49) و46) و78) و335 و359 و)39

(63 جيري جمرى الوزراء  
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و468 و440   (60 جيوز أن خيرج شاهًدا                                                              

406 خيرج شاهًدا  

389 يروي مجيع مصنّفات الشيعة وأصوهلم  

406 يروي الصحيح والسقيم  

يروي عن الضعفاء                                                                           60) و80) و)0) و337

(60 يضطرب تارًة ويصلح أخرى  

و337  (89 يعتمد املراسيل                                                            

3(5 يعرف احلّق ويقول به  

40( يعرف هذا األمر  

47( يقول بقولنا  
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فهر�س املحتويات
7 مة التحقيق   مقديِّ
9 ). رجال الكّشّ  
(0 ). فهرس النََّجايّش  
(0 3. رجال الشيخ  
(0 4. فهرس الشيخ  
(( 5. رجال البقّي  
(( 6. فهرس الشيخ منتجب الدين  
(( 7. معامل العلامء يف فهرس كتب الشيعة وأسامء املصنِّفني  
13 ل: دراسة يف خلصة األقوال   الفصل األوَّ
(3 األمر األّول: اسم الكتاب  
(5 األمر الثاين: موضوع الكتاب  
(6 األمر الثالث: ترتيب الكتاب  
(7 األمر الرابع: تاريخ تأليف الكتاب  
(8 األمر اخلامس: مصادر خالصة األقوال  
35 األمر السادس: خصائص خالصة األقوال  
4( األمر السابع: املقارنة بني إيضاح الشتباه وخالصة األقوال  
4(   األمر الثامن: املؤاخذات علی العاّلمة
51 الفصل الثاين: جهود حول خلصة األقوال وتأثريه علی املصادر  
5( األمر األّول: جهود حول خالصة األقوال  
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56 األمر الثاين: تأثري خالصة األقوال علی املصنّفات الرجالّية  
61 الفصل الثالث: حتقيق الكتاب وعملنا حوله  
6( األمر األّول: طبعات الكتاب وإشكالهتا  
66 األمر الثاين: النسخ املوجودة من خالصة األقوال  
73 األمر الثالث: النسخ املعتمدة من خالصة األقوال  
80 األمر الرابع: التعليقات علی خالصة األقوال  
80   تعليقة الشهيد الثاين .(
83 ). تعليقة الشيخ البهائّي  
86   3. تعليقة املولی عبد اهلل التسرتّي
89 4. تعليقة الشيخ اخلراساينّ  
9( 5. تعليقة السيِّد الزنجايّن )ُمدَّ ظلُّه(  
9( األمر اخلامس: منهجنا يف حتقيق الكتاب  
95 شكر وعرفان  
97 صور النسخ املعتمدة  
123 خال�صة الأقوال يف معرفة الرجال  
129 ل: يف من أعتمد عليه   القسم األوَّ
131 ل: يف اهَلْمَزة   الفصل األوَّ
(33 ل: إبراهيم   الباب األوَّ
(53 الباب الثاين: إسامعيل  
(7( الباب الثالث: إسحاق  
(75 الباب الرابع: أّيوب  
(79 الباب اخلامس: إدريس  
(8( الباب السادس: آدم  
(83 الباب السابع: أمحد  
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((5 الباب الثامن: أبان  
((9 الباب التاسع: ُأيبّ  
((( الباب العارش: أنس  
((3 الباب احلادي عرش: إلياس  
((5 الباب الثاين عرش: أسامة  
((7 الباب الثالث عرش: يف اآلحاد  
233 الفصل الثاني: يف الَباءِ  
(35 الباب األّول: الَباء  
(37 الباب الثاين: بشري  
(39 الباب الثالث: برش  
(4( الباب الرابع: بكر  
(45 الباب اخلامس: بِْسطام  
(47 الباب السادس: ُبَرْيد  
(5( الباب السابع: يف اآلحاد  
255 الفصل الثالث: يف التاء  
(57 الباب األّول: متيم  
(59 الباب الثاين  
261 الفصل الرابع: يف الثاء  
(63 الباب األّول: ثابت  
(7( الباب الثاين: يف اآلحاد  
275 الفصل الخامس: يف اجليم  
(77 الباب األّول: جعفر  
(93 الباب الثاين: مجيل  
(97 الباب الثالث: جابر  
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303 الباب الرابع: يف اآلحاد  
307 الفصل السادس: يف احلاء  
309 الباب األّول: احلسن  
349 الباب الثاين: يف احلسني  
369 الباب الثالث: محزة  
373 الباب الرابع: احلارث  
379 الباب اخلامس: مّحاد  
387 الباب السادس: حارثة  
389 الباب السابع: حيدر  
39( الباب الثامن: َحْفص  
395 الباب التاسع: ُحـميد، بضّم احلاء  
399 الباب العارش: ُحْجر  
40( الباب احلادي عرش: يف احلكم  
405 الباب الثاين عرش: يف ُحَذْيفة  
409 الباب الثالث عرش: يف حبيب  
4(3 الباب الرابع عرش: يف مَحْدان  
4(5 الباب اخلامس عرش: يف اآلحاد  
431 الفصل السابع: يف اخلاء  
433 الباب األّول: خالد  
439 الباب الثاين: يف اآلحاد  
443 الفصل الثامن: يف الدال  
445 الباب األّول: داوود  
457 الباب الثاين: يف اآلحاد  
459 الفصل التاسع: يف الذال  
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463 الفصل العاشر: يف الراء  
465 ل: الرّيان   الباب األوَّ
467 الباب الثاين: الربيع  
469 الباب الثالث: يف اآلحاد  
477 الفصل الحادي عشر: يف الزاي  
479 الباب األّول: زيد  
483 الباب الثاين: زياد  
489 الباب الثالث: زكرّيا  
495 الباب الرابع: يف اآلحاد  
501 الفهارس الفنيَّة  
503 فهرس اآليات الكريمة  
505 فهرس األحاديث الرشيفة  
509   فهرس أسامء املعصومني
5(( فهرس الرجال  
53( فهرس األماكن والبقاع  
533 فهرس الكتب  
539 فهرس املِلل والنِّحل  
54( فهرس نصوص اجلرح والتعديل  
555 فهرس املحتويات  




